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NOVÁ ÉRA KONTAKTNÍCH ČOČEK

KONTAKTNÍ ČOČKY S PROMĚNNÝM OBSAHEM VODY

DÍKY HEDVÁBNĚ HLADKÉMU
POVRCHU1 JE V OKU TÉMĚŘ
NECÍTÍTE.

Nová éra komfortu
„Díky kontaktním čočkám mohu dělat svou práci naplno.
Dovedete si představit �arii �ntoine�u na divadelním jeviš�
v brýlích? Často pracuji až do nočních hodin, proto potřebuji
kontaktní čočky, které jsou pohodlné až do konce dne. Nové
čočky D������ ������� v oku ani necí�m, prak�cky o nich
nevím. Ráno si je nasadím a večer jednoduše vyjmu a vyhodím“,
pochvaluje si své nové kontaktní čočky zpěvačka Monika
Absolonová.

Více na www.dailies.cz
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Budiž pozdraveno léto. S vůní a barvami, s dlouhými teplými večery a nocí plnou příslibů. Konečně
je tady ten čas, kdy vše se tak trochu zpomalí a my se můžeme konečně zastavit a nadechnout. Je
jedno, zda se to stane v daleké exotice, nebo u českého rybníka. Hlavní je, že jsme spolu s lidmi, které
máme rádi a prožíváme s nimi chvíle, které si pak budeme v paměti přehrávat a čerpat z nich sílu.
Přeji vám všem, abyste tenhle odpočinkový čas vždycky našli a dobu strávenou se svými blízkými
vždy považovali za to nejlepší, co vám život uchystal. A pokud vám v téhle vzácné chvíli zbyde chvilka volna i na čtení našeho magazínu, budeme moc rádi.
A co pro vás toto číslo přináší? Můžete si přečíst o tom, jak propojit svůj obývák s terasou a vybudovat si oázu pro letní přebývání. Před tím se ale nezapomeňte začíst do povídání o Emmě Watson, která
se z kouzelné holčičky stala okouzlující slečnou. Ve výčtu osobností, o kterých se v letním magazínu
Ice dočtete, samozřejmě nesmějí chybět takové celebrity, jakými je například zpěvák Václav Noid
Bárta – dle autorky článku beránek s maskou pitbula, nebo motokrosař Petr Kuchař. Nad životem si
zapřemýšlí herečka Hana Gregorová.
K létu samozřejmě patří i povídání o grilech a grilování, stejně tak jako seznámení s lehkými letními
víny. Léto je samozřejmě synonymem pro cestování – s námi můžete vyrazit na kole, či na jachtě či
se s rubrikou Tip na výlet vypravit do historických Karlových Varů.
Samozřejmě vám opět představíme ty nejžhavější novinky z plastické chirurgie, vypravíme se do
luxusního střediska Santorini, probereme poslední trendy v golfu. A samozřejmě nejenom to…
Takže příjemné počteníčko a krásné léto. I s magazínem Ice.
Alice Kelly
šéfredaktorka
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Možnosti
bez hranic
140 OBCHODŮ
Vstupte s námi do světa, kde neplatí žádné limity.
Nákupní centrum Metropole Zličín je vším, čím je chcete mít.
Téměř 140 obchodů se značkovou módou, restaurace
s výborným občerstvením, nezbytné služby a pestrá
nabídka zábavy. To je spousta prostoru a příležitostí
pro báječně strávený volný čas.

více info:

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

Z kouzelné holčičky
okouzlující slečna
V sedmidílné sáze o čarodějnickém učni Harry Potterovi si zahrála okatou a snaživou rozumbradu a zároveň nejlepší kamarádku dvou hlavních hrdinů Hermionu.
Za třináct let od natočení prvního dílu z ní vyrostla nádherná slečna, která je
momentálně z celé hlavní trojice Harry-Ron-Hermiona pracovně nejúspěšnější.
Z Emmy Watson se pomalu začíná stávat jedna z nejžádanějších a zároveň nejkrásnějších hollywoodských hereček.
Chvíle, kdy autorka knižní předlohy příběhů o Harry Potterovi Joanne K. Rowlingová souhlasila, aby roli mudrující
mudlovské adeptky na kouzelnici hrála okatá Emma, změnila tehdy desetileté Angličance život. Při výběru parťačky
dvou nerozlučných kamarádů hrála u autorky úlohu hodně
i osobní vazba. Rowlingová prozradila, že do postavy Hermiony v knize tak trochu promítala sama sebe. A malá upovídaná Emma byla pro ni přesným zosobněním Hermiony.
Celkem sedm filmů o Harrym Potterovi se točilo tak rychle, jak jen to šlo, protože nejen Emma, ale i představitelé
Rona (Rupert Grint), Harryho (Daniel Radcliffe) a ostatních dětských postav rostli jako z vody. V kinech ještě ani
nebyl první díl Harry Potter a kámen mudrců, a režisér
Chris Columbus už roztočil jeho pokračování – Harry Potter
a tajemná komnata. Aby mladí herci nezanedbali své vzdělání, několik hodin denně se učili. Přesto, že díky natáčení
potterovské ságy „ztratili“ několik let svého dospívání,
nikdo z nich dnes nelituje. Prožili neuvěřitelná dobrodružství, pznali lidi, k nimž by se jinak možná nikdy nedostali,
stali se vzorem pro tisíce dětí po celém světě, vydělali si
spoustu peněz, Emma konkrétně jen za poslední díl rozdělený do dvou částí dostala přes 30 milionů dolarů. Přesto
ji sláva a peníze nezkazily. Začala studovat vysokou školu,
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odjela na stáž do Ameriky, bydlela na koleji, jezdila běžnou
dopravou. „Rozhodla jsem se slávu bojkotovat tím, že se jí
nebudu poddávat a budu dělat úplně normální věci,“ říká
mladá herečka. To, že nepropadla hvězdným manýrům,
neusnula na vavřínech, ale pokračovala ve studiích, ostatně
svědčí o její inteligenci.

Od Hermiony k Noemově dceři

Jak se po víc než třinácti letech představitelka Hermiony
změnila, mohou diváci vidět v jejím nejnovějším filmu –
historické podívané na biblické motivy Noe, která měla
premiéru před pár měsíci. Emma tu hraje Ilu, adoptovanou
dceru biblického stavitele archy. Dospívá v mladou ženu
a zamiluje se do Noemova nejstaršího syna Shema, To, že
hraje od deseti let, Emě při obsazování do tohoto filmu
nijak nepomohlo. Musela projít castingem a roli dostala až
poté, co ji dvě herečky před ní odmítly. „Jsem moc ráda, že
tu můžu hrát dceru Russella Crowea, neumím si představit
jiného herce, který by ho tak skvěle zahrál. A vůbec jsem
za roli Ily ráda, je to holka, která je mi blízká a sympatická.
Bojuje za svou lásku i nezávislost, miluje svou rodinu, ale
chce si žít svůj život, to všechno na pozadí hrozící gigantické potopy,“ říká Emma.

Profil
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Profil
Příliš zodpovědná holčička

vyrovnat se se studiem na střední škole, i jeho psychickými
Emma srovnávání s filmovou Hermionou moc nemá ráda,
problémy zaviněnými jak smrtí kamaráda, tak traumatem
ale je své roli podobnější, než by se jí líbilo. „Ve dvanácti,
z raného dětství. Charlieho tu neuvěřitelným způsobem
třinácti letech jsem byla stejně zodpovědná, jako moje
hraje Logan Lerman, s nímž se Emma později objevila i ve
filmová postava. Vždycky jsem uměla pečlivě svou roli, byla
snímku Noe.
jsem perfektně připravená. Ve divadelních představeních
jsem hrála už ve škole, protože jsem asi jako každá malá
holka chtěla být herečka, ale to, že chci doopravdy hrát,
Emma se tímto filmem pokusila vymanit ze škatulky Herjsem si uvědomila až později, až
miony, což se jí skvěle povedlo. Sice
na univerzitě. Došlo mi, že jsem
hraje teeneagerku, ale rozhodně tu
• Je sportovně nadaná. Hraje lední nevypadá jako školačka. Naopak,
schopná stát na place v dešti,
hokej a tenis, bruslí, lyžuje, má
pomalu v mrazu, na povel se
v scénách, v nichž účinkuje ve školsmát i plakat, a že mě to strašním představení, je neuvěřitelně
ráda i vodní sporty, absolvovala
ně baví,“ říká Emma, která se
žensky smyslná. Emma vypadá díky
kurz potápění
narodila 15. 4. 1990 v Paříži jako
svému dívčímu vzhledu podstat• Má dvě kočky, které se jmenují
Emma Charlotte Duerre Watson.
ně mladší, což prý jí nijak nevadí.
Bubbles a Domino
Rodiče jsou angličtí právníci,
„Nikdy jsem se nesnažila za každou
• Je skvělá tanečnice a ve volném
babička je Francouzka. V pěti lecenu dospět, nemalovala jsem se už
čase chodí na různé lekce tance,
tech se její rodiče rozvedli a ona
v třinácti,“ říká. Že vypadá minimálnejbližší je jí volný styl a street
se s matkou a mladším bratrem
ně o pět let mladší, jí prý vadí snad
jazz.
Alexem přestěhovala zpátky
jen v případě, že chce jít s přáteli
• Má ráda meditace a jógu
do Velké Británie do Oxfordu.
do baru a musí se prokázat, že na
• Jejím nejoblíbenějším filmem je
Z otcovy strany má Ema nevlastto má už věk. Nebo když se jí na
Notting Hill, seriálem Přátelé,
ního bratra Tobyho, kterému je
letišti ptají po doprovodu dospěherečkou Julia Roberts a hercem lé osoby. Sympatická Angličanka
jedenáct, a desetiletá dvojčata
Lucy a Ninu.
se postupně stává nejen jednou
Johny Depp.
• Každý rok si na Nový rok dá před- z nejkrásnějších, ale také nejlépe
oblékaných hereček a pravidelně se
sevzetí, že se konečně naučí poumísťuje na předních místech v růzV roce 2004 Emma natočila
řádně francouzsky
ných anketách o nejlépe oblékané
Harryho Pottera a Vězně z Azkaherečky. Není proto divu, že zaubanu, kterého má prý z celé série
jala i svět modelingu, stala se tváří jedné z kolekcí značky
nejraději. Možná proto, že v něm má několik povedených
Burberry. Byla také jednou z nejmladších hereček, která se
akčních scén. „Strašně mě bavilo točit například moment,
objevila na titulu časopisu Vogue.
kdy dám Tomovi Feltonovi, který hrál Draca Malfoye, pěstí,“ směje se. Rok nato se dostalo do kin další pokračování –
Harry Potter a Fénixův řád. Pak mohli diváci Emmu sledovat
konečně v jiné roli než jako studentku Bradavic. V roce
Zlobivou holku, teeneagerku, která spolu se svými kama2007 natočila televizní snímek odehrávajícím se v Londýně
rádkami z lepších rodin vyráží na noční tahy do bytů hollyve 30. letech minulého století. Tři osiřelé sestry, které adopwoodských celebrit, odkud si odnášejí různé věci, si Emma
tuje výstřední strýc, se snaží jít si za svým snem – studovat
zahrála ve filmu Bling Ring: Jako VIPky. Na spolupráci
balet. Emmu v mladším věku si tu zahrály její nevlastní sests režisérkou Sofií Coppolou se prý moc těšila, protože je její
řičky Lucy a Nina. Emma pak ještě namluvila jednu z postav
velkou fanynkou. „Uvědomuju si, že jsem měla od začátv animovaném Příběhu o Zoufálkovi, ale to už se dostal do
ku své kariéry velké štěstí na režiséry, kteří mě obsazovali
kin i další díl – Harry Potter a Princ Dvojí krve.
do svých filmů. Ať to byli Chris Columbus, Alfonso Cuarón
nebo Stephen Chbosky,“ říká. Naopak akci jí předepisoval
scénář filmu Apokalypsa v Hollywoodu, jenž – jak je z náMezi rozděleným posledním dílem Harry Potter a Relikzvu patrné – vypráví o zvláštní pohromě, která zastihla
vie smrti mohli fanoušci Emmu vidět ve filmu Můj týden
šestici kamarádů v Los Angeles na večírku u jednoho z nich.
s Marilyn, který nabízí zajímavý pohled do života této
„Tenhle film není jen akční, ale je plný vtipných scén. Já
hollywoodské ikony, obzvlášť na její blízký vztah s jedním
bych strašně ráda hrála v komediálních filmech, vtipné scémladým mužem, který byl najatý jako pomocník v produkci
ny třeba s Rupertem Grintem mě ve filmech o Harrym strašfilmového štábu, s nímž Marilyn točila jeen ze svých filmů.
ně bavily a dodneška na ně vzpomínám,“ říká Emma. Zatím
ale před sebou takovou roli nemá. Má si zahrát v adaptaci
Tento pomocník pak o svém setkání s ikonou napsal knipohádky Kráska a zvíře, kterou měl režírovat Guillermo Del
hu. Emma tu hraje menší úlohu Lucy, dívku, která pracuje
Toro, ten ale od filmu odstoupil, tak se hledá nový režisér
v kostymérně a jejich vztah sleduje. Poté, co měla premiéru
a natáčení se zatím odložilo, což Emmu mrzí, protože právě
i druhá část posledního dílu potterovské ságy, se Emma
s tímto režisérem si moc přála pracovat.
konečně mohla vrhnout na další role. Přijala úlohu ve snímku Charlieho malá tajemství a její fanoušci nestačili zírat.
S krátkým blonďatým sestřihem tu vypadá úplně jinak,
mnohem dospěleji. Hraje tu maturantku Sam, která miluje
Filmy o Harry Potterovi přinesly Emmě pohádkové jmění,
jízdu tunelem, svého nevlastního bratra a hlavně podivpráci se skvělými režiséry, ale také první lásku. Poprvé se tu
ného studenta prvního ročníku Charlieho. Tomu pomáhá
zamilovala, a to kupodivu ne do Rona, tedy Ruperta Grinta,

Nevinná i smyslná zároveň

Víte - nevíte o Emmě

Baletní střevíčky

Miluju akční a vtipné scény

Charlieho malá tajemství

Čerstvá láska z Oxfordu

jak jí předepisoval scénář, ale do představitele Draca –
blonďatého Toma Feltona. „Bylo to spíš ještě takové dětské
pobláznění, přes které jsem se rychle dostala a dnes jsme
s Tomem kamarádi,“ říká Emma. Svůj první vážný vztah
prožila s Willem Adamowitzem, kterého poznala při svém
studijním pobytu na univerzitě v Oxfordu, kam odjela na
stáž. Will si tu dodělával doktorát z anglické literatury. Byli
spolu dva roky. Svou novou lásku taky našla na Oxfordu,
dala se dohromady s populárním hráčem ragby – o dva
roky mladším Matthewem Janneym. Imponuje jí mimo jiné
i svými jasnými plány do budoucna.

Netypická dětská hvězda

Pro Emmu je typická jedna věc - nemá tendenci vybírat si za
partnery své herecké kolegy. „Prostě nechodím s kluky, kteří jsou slavní. A ty, s nimiž chodím, se snažím držet stranou
médií, Připadá mi vůči nim nefér, aby se na veřejnosti propíral jejich život jenom proto, že jsou spojováni se mnou,“
říká. Emma je ukázkový příklad dětské herecké hvězdy.
Oproti mnoha jiným ale měla štěstí, že unesla svou slávu,
nepropadla, drogám nebo alkoholu, nerozhádala se s rodinou, ale pořád zůstala tou normální holkou a dál studovala. V květnu odpromovala na Brownově univerzitě v Nové
Anglii z oboru anglická literatura a dalších, ale neustále na
sobě pracuje. Studovat na Brownovu univerzitu odjela prý
proto, že tato škola umožňuje studentům, kteří si chtějí
vzít sami na sebe odpovědnost za svá studia vytvořit vlastní
studijní obor, což ji lákalo. Než tam v devatenácti letech
odjela, udělala si řidičák a převzala zodpovědnost za své
peníze. Také si koupila za tři miliony liber v Londýně dům.
„Nikdy jsem nebyla šprtka jako Hermiona a byly chvíle, kdy
mě škola vůbec nebavila. Ale teď studuju ráda. Je nesmysl
myslet si, že už všechno umím, že se nemusím dál rozvíjet. Jasně, každý teeneager nesnáší školu a chce si hlavně
užívat. Mně ale brzo došlo, že studium mi nic nenahradí.
Jsem pyšná nejen na to, že jsem si dokázala vydělat peníze, které mě zabezpečí, ale i to, že jsem dosáhla nějakého
vzdělání a že na sobě chci dál pracovat. Je tolik věcí, co mě
zajímá. Psychologie, filozofie, cizí jazyky. Kdy jindy bych se
to všechno měla učit, když ne teď?“ vysvětluje herečka.

Filmové zajímavosti:
• Emma si při natáčení filmu Harry Potter
a tajemná komnata zlomila zápěstí.
• Pro Vánoční ples ve filmu Harry Potter
a Ohnivý pohár museli kostyméři ušít na
300 kostýmů. Jen Hermioniny šaty vznikaly
tři měsíce a spotřebovalo se na ně 12 metrů šifonu
• Kvůli natáčení filmu Bling Ring: Jako Vipky
navštěvovala spolu s herečkou Taissou Farmigou hodiny pole dance, protože tento
druh sportu patří k nejoblíbenější aktivitě
hrdinek tohoto filmu
• Douglas Booth, který hraje Shema ve filmu
Noe, s Emmou pózoval pro kampaň
Burberry
• Měla hrát v novém zpracování Popelky, ale
roli odmítla.

Text: Eva Brabcová, foto: SAMphoto.cz

Má pleť v létě
pouze
odpočívat?
Léto je období, kdy si s chutí užíváme zaslouženého volna. Prostřednictvím přírody
a slunečních paprsků čerpáme pozitivní energii, necháváme se hýčkat vodami jezer
i moří, vyrážíme do hor, jejichž krása je v této době zcela odlišná od zimy, kdy se
ukrývají pod nadýchanou sněhovou bílou pokrývkou. V létě zkrátka odpočíváme.
Možná vás však napadá jedna otázka: má i vaše pleť v létě pouze odpočívat?

Je všeobecně známo, že léto není nejvhodnějším
obdobím pro radikální estetické zákroky. Důvodů
je několik. Po řadě z nich je nezbytná dlouhodobá
ochrana jizev, aby se zabránilo nežádoucí pigmentaci. Jizvy je třeba zakrývat a tělo chránit opalovacími
prostředky s dostatečně vysokým UV faktorem. Také je
zapotřebí se vyvarovat koupání a veškeré zvýšené fyzické
námahy, např. náročnějších pěších túr, jízdy na kole, in-line
bruslích, na koni, běhu i míčových her. Tato omezení nejsou
přijatelná pro každého. Navíc v teplých letních dnech se lidé
více potí, což může vést k podráždění pokožky a k otokům.
Mnozí lidé snáší období rekonvalescence v chladnějších měsících
podstatně lépe, než v létě. Léto rozhodně však není kontraindikací estetických zákroků. Řada lidí naopak využívá toto období
a estetický zákrok podstoupí v rámci letní dovolené, ať např.
z profesních důvodů či kvůli zachování maximální diskrétnosti.
Letní období je však vhodné zejména pro neinvazivní zákroky.
Takových, které napomohou vylepšit vaše tělo i sebevědomí
je celá řada. Záleží, zda potřebujete vylepšit kontury obličeje, získat mladistvější vzhled, ubrat roky dekoltu či rukám,
odbourat „špíčky“ nebo třeba zatočit s celulitidou.

Zabraňte rukám prozradit váš věk

Některé části těla jsou vystaveny vlivům počasí více než
jiné. Ano, je to obličej, pro jehož souboj s časem existuje
celý arzenál zbraní, ale jsou to také ruce. S přibývajícími
roky, nejčasněji v době, kdy se koncovka –cet mění na –sát,
ubývá na hřbetu rukou mazových žláz, které se významně
podílí na hydrataci jejich pokožky. Kůže se tenčí a nabývá
na křehkosti, žíly jsou viditelnější. Co naplat, že rok narození lze jinak díky vašemu perfektnímu vzhledu považovat
za pomluvu rodného listu? Pomoc přichází v podobě omlazovací kúry, prováděné aplikací speciálních výplňových materiálů. Prvním z nich je kyselina hyaluronová, která je běžnou
součástí tkání lidského těla. Váže vodu, zajišťuje látkovou výměnu
v pokožce, transportuje živiny, podporuje tvorbu nových kolagenových vláken nezbytných pro mladistvý vzhled pokožky. Druhým
pomocníkem je hydroxyapatit vápenatý, rovněž tělu vlastní, jenž
je obsažen v kostech a zubech. Oba materiály s úspěchem využívá
pražská specialistka na estetickou medicínu, MUDr. Ludvika Záhořová. Omlazování rukou se u nás začala věnovat po zkušenostech,
které nabyla v Paříži, jej již dlouho s úspěchem používají a kde paní
doktorka často působí.
„Oba výplňové materiály, kyselina hyaluronová i hydroxyapatit
představují efektivní řešení problému stárnutí pokožky. Při zákroku
omlazujícím ruce je injekční formou aplikována výplňová látka do
hřbetu rukou. Efekt takovéhoto ošetření trvá zpravidla jeden až
dva roky,“ říká MUDr. Záhořová.
Bolestivosti tohoto zákroku, který trvá pouze několik málo minut
a jehož efekt je prakticky okamžitý, se obávat nemusíte. Jak
lékařka prozrazuje, používané jehličky jsou velmi tenké a navíc
se aplikace provádí po předchozím znecitlivění povrchu rukou
speciální anestetickou mastí. Pakliže je váš práh snášení bolesti nižší, lze po dohodě ošetřovanou oblast znecitlivět injekcí
lokálního anestetika. Po aplikace se z důvodu rovnoměrného
rozprostření výplně ruce ještě masírují. Pro tento zákrok nejsou
zapotřebí žádná omezení a případné drobné modřinky, které
mohou vzniknout, odezní během několika dní. Stejná metoda
se s úspěchem využívá také při omlazení dekoltu. Výplňové
materiály tak představují jednoduché, ale vysoce účinné Anti-Age řešení tam, kde je zapotřebí napravit škody, které způsobil
neúprosný zub času.
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Tel.: + 420 602 771 540
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Obličej rozjasní tenké nitě

Slunce nás rozmazluje hřejivými paprsky. Když se jeho záření vystavujeme s rozmyslem a s použitím opalovacích krémů s vysokým UV faktorem, je náš přítel. Přesto v jeho záři
vyniknou některé případné nedostatky pleti více než jindy
a odhalený dekolt ještě podtrhne povislé kontury obličeje.
Nezoufejte, pomoc je snadná. Na řadu přichází nitě - lifting
obličeje metodou Aptos. Jedná se o miniinvazivní zákrok
s prakticky okamžitým efektem, při němž speciální nitě se
zoubky kůži napnou a vyhladí její povislé kontury. Nejen,
že je tento způsob velice účinný, ale jeho efekt je prakticky
okamžitý. A nejen to. Postupujícím se časem se dále ještě
zlepšuje díky vzniku kolagenových srůstů v podkoží, které
kůži udržují v požadované poloze.

Dopřejte si krásné plné a smyslné rty

Řadu žen trápí úzké nevýrazné rty, za které může genetická dispozice, ale většinou je příčinou zcela běžný proces
přirozeného stárnutí. Postupem let dochází ke ztrátě jejich
plnosti, ostrosti kontur, rty jsou ochablé a spolu s povislými
koutky dodávají obličeji unavený výraz. Za použití výplňových materiálů na bázi kyseliny hyaluronové lze dosáhnout
jejich plnosti, vyplněním okrajů rtů je zpevnit a současně
vyrovnat jemné vrásky, které vytváří problém při líčení rtěn-
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kou, která se do nich nehezky rozpíjí. Při zákroku, který
je na přání klientky prováděn v místním znecitlivění a trvá
přibližně půl hodiny, se tenkou jehličkou vpraví do oblasti výplňový materiál. Po zákroku mohou být rty nateklé
a otok může přetrvávat i několik dní. Ošetřenou oblast je
vhodné ledovat, aby otok co nejdříve splasknul. Před zákrokem je důležité pečlivě probrat s ošetřujícím lékařem vaše
představy. Pokud si přejete výrazně plnější rty, je vhodné
aplikaci opakovat, aby si i vaše okolí mělo čas si na váš nový
vzhled postupně zvyknout. Jak zdůrazňuje MUDr. Záhořová, kromě kvality produktu je neméně důležitá rovněž
technika aplikace. Pakliže jsou oba tyto faktory na špičkové
úrovni, je zaručen výborný výsledek.

eMatrix - lék na mnohá trápení

Příjemnou novinkou neinvazivního ošetření pokožky je
přístroj eMatrix, představující rejuvenaci na principu frakční
radiofrekvence. Jak říká MUDr. Záhořová, přesvědčila se
o jeho kvalitách mimo jiné letos na jaře v Monaku, na kongresu zaměřeném na anti-age a esteticku medicínu.
„Tento unikátní radiofrekvenční přístroj využívá technologii bipolární radiofrekvence, která umožňuje provést kontrolovaný zákrok v přesně definované hloubce kůže. Jedná
se o revoluční novinku k omlazení pleti, odstranění vrásek,
povadlé pleti, rozšířených pórů, hrubé textury i nejednot-

nosti barvy pleti, ale také k ošetření strií, korekci jizviček
po akné a zlepšení vzhledu jizev po úrazech a chirurgických
zákrocích,“ přibližuje jej MUDr. Záhořová. Ošetření přístrojem eMatrix za pomoci speciálního aplikátoru vyvolává
intenzivní hojivé procesy v dermis - vrstvě kůže ležící těsně
pod nejsvrchnější vrstvou pokožky. Výsledek je viditelný již
po prvním zákroku, avšak optimálního stavu je dosaženo
během zhruba tří až pěti opakování, přičemž nejlepší je
ošetření v intervalu 4 – 6 týdnů. Jak rychle dosáhnete kýženého efektu, závisí na stavu vaší pokožky a také na intenzitě této kúry. Počítejte však s tím, že ten opravdu skvělý
výsledek oceníte nejvíce asi za dva až čtyři měsíce, kdy nově
vytvořený kolagen teprve dodá vaší pokožce ten správně
mladistvý vzhled. Příznivou zprávou je to, že účinek je
dlouhodobý.

různé druhy masáží a relaxačních technik.
„Manuální lifting obličeje představuje poměrně mladou
metodu vyhlazování obličeje s prakticky ihned viditelným
výsledkem. Odborník, který ji provádí, se zaměřuje na mimické svaly obličeje s důrazem na hloubkové a detoxikační
účinky. Tato technika napomáhá lepšímu vyživování pokožky a svalů a přispívá k regeneraci vazivových a elastických
struktur. Tím působí na příčinu vrásek. Pozitivní vliv této
metody spočívá v podpoře a regeneraci pokožky, návratu
její pružnost, snižování napětí v obličeji a zpomalování
tvorby dalších vrásek,“ říká paní Věra s tím, že aby efekt
manuálního liftingu byl co nejlepší, je vhodné jej alespoň
4x, ale ideálně až 8x opakovat. Vždy záleží na vašem věku
a stav vaší pokožky.

Dva v jednom – odpočinek a krása

Velká síla jemných nití pro vaše
bříško

Pokožka vašeho obličeje však může získat zpátky svou
pružnost i jiným, velmi příjemným způsobem. Je jím manuální lifting obličeje, mající vysoce příznivý vliv nejen na
stav pokožky, ale zároveň přinášející pozitivní vliv na vaši
psychiku. S mírnou nadsázkou lze říci, že tato kůra vyhladí vaše vrásky i starosti. Bohaté zkušenosti s ním má paní
Věra Špálová-Kuchařová, majitelka Centra léčby bolestí zad
a kloubů, která se svým pracovním týmem praktikuje také

Speciální nitě, které zvládají ubrat roky obličeji, umí daleko víc. Dokonce i zatočit s povislou kůží a špíčky na vašem
břiše. Která ženy by si nepřála bez drastické diety získat
pěkné ploché bříško? Řada jich se o to dlouhou dobu snaží.
Výsledkem může být sice menší objem těchto partií, ale
často efekt není takový, jaký si představují a navíc může být
i vykoupen vysokou cenou v podobě povislé kůže. PomocIce Léto 2014 |
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Krása
ník, který pomůže zvládnout tento problém má jméno
mezonitě. Jsou nejen dokonalým nepřítelem tukových
buněk, které dokážou ničit, ale umí zároveň i stáhnout
a zpevnit kůži. Zajímá vás, jak to funguje a jak takový zákrok probíhá? Pro zákrok se využívají nitě z plně rozložitelných a vstřebatelných materiálů. Nitě mají pro odlišné části
těla různou tloušťku. Jsou zatočené do spirálky a jejich
aplikace do podkoží s vrstvou tuku v daném směru a množství jednoduše tukové buňky ničí. Ty díky narušení svého
povrchu zkrátka prasknou. Nejprve se provede
místní znecitlivění ošetřované oblasti. Poté se
jehlami zavádí nitě pod kůži do míst, která
vyžadují estetickou korekci.
„Zákrok samotný není nikterak časově náročný, ale přesto si na něj vyhraďte dostatek času,
neboť zejména díky anestézii, byť pouze místní,
si budete potřebovat odpočinout. Poté není
třeba prakticky žádných omezení běžného denního režimu,“ dělí se o svou
zkušenost s touto metodou paní Eva
Altmanová.
Aby vám však tento zákrok přinesl požadovaný efekt, je důležité
dodržovat pitný režim, při kterém
je vhodné vypít denně nejméně tři
litry tekutin. Další výhodou tohoto
zákroku je možnost jeho libovolného opakování, pakliže by efekt
nebyl hned takový, jaký si představujete.

Rázová vlna, nepřítel
celulitidy

Celulitida, známá také jako „pomerančová kůže“ trápí velké množství
žen. Muži ji díky jinému složení
kůže téměř neznají. Může být dědičná, ovšem nemusí se ani projevit,
pokud nejsou přítomny některé další
rizikové faktory, které se na její tvorbě podílejí. Ačkoliv jsou mezi nimi nadváha a obezita, týká se problém pomerančové
kůže i štíhlých žen. Na jejím vzniku se totiž podílí
i nerovnováha pohlavních hormonů. Celulitida se
tak objevuje v době, kdy dochází ke změně tvorby
a vylučování pohlavních hormonů, což souvisí např.
s obdobím puberty, těhotenství či menopauzy, ale
rovněž při užívání hormonální antikoncepce. Podtržítkem jejího vzniku je ochabování vazivové tkáně, k němuž dochází zejména při malém příjmu
tekutin, nevyvážené stravě a také při nedostatku
pohybu. Posledně zmiňovaný faktor se neblaze
podepisuje na nedostatečné funkci krevního
a lymfatického systému, který je nejen jedním
z rizikových faktorů vzniku celulitidy, ale jenž
má neblahý vliv na celkový stav organismu.
Celulitida představuje doslova strašáka dívek
a žen. Dokáže hyzdit zejména horní část stehen a zadní stranu hýždí. Která ženy by nad
tím jásala? Naštěstí již existují metody, jak
tento problém eliminovat. Tam, kde nestačí
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vaše snaha v podobě změny životního stylu, kdy začnete
tělu dopřávat kvalitní stravu, dostatek tekutin a přiměřené
množství pohybu, je na řadě pomoc estetické rázové vlny.
Využívá kombinaci účinných akustických rázových pulsů
kmitajících vln a elektrických vlnových forem, které jsou
souběžně přenášeny do tkáně. Rázová vlna má již osvědčené výsledky při léčbě pohybového aparátu. Šetrně pomáhá
dokonce tam, kde ještě před pár lety byl nezbytný zásah
skalpelu. Jejím působením totiž dochází k rozpouštění
vápenných fibroblastů a díky prokrvení postižených
míst a zlepšení metabolismu v tkáni probíhá proces postupného vyhojení. O příznivých účincích
rázové vlny vypovídá množství uzdravených pacientů, kteří se opět zařadili do běžného života
neprovázeného bolestmi, které do doby léčby
byly jejich věrnými společníky. Tato metoda si
našla své pevné místo i v estetické medicíně.
Estetická rázová vlna je využívána v boji s celulitidou, pro stimulaci lymfatického systému a zpevnění kůže a podkoží. V jejích silách je zvýšení
elasticity kůže a její celkové omlazení, dokáže
zpevnit i nerovnosti vzniklé například v důsledku liposukce. Rázová vlna ošetří i ochablé partie, kde se poté začnou tvořit nová kolagenová
vlákna a dojde ke zpevnění a vypnutí vazivové
tkáně. Ošetření není třeba se obávat, neboť je
prakticky bezbolestné. To, co můžete pociťovat,
lze připodobnit k opravdu jen mírným tupým
úderům, které naopak bývají některými lidmi
vnímány jako příjemná masáž. Zkrátka to
není nic, co by nějakým zásadním způsobem
způsobovalo váš diskomfort.

Přebytečného tuku se
jednoduše zbavte

Také další metoda, která vám pomůže
zbavit se zejména přebytečného tuku,
ale také vrásek, celulitidy či pigmentových skvrn, patří do oblasti neinvazivní
mezoterapie. Je jí tak zvaná anaforéza.
Představuje bezbolestnou alternativu liposukce, redukce celulitidy a rejuvenace pokožky.
Co od aquaforézy můžete očekávat? Ošetření,
které trvá přibližně půl hodiny, je klienty vnímáno
jako příjemné. Pleť je nejprve ošetřena za pomoci
slabých laserových pulsů a poté jsou do ní neinvazivní formou vpraveny aktivní látky, které obnovují fyziologické procesy v dané oblasti a výrazně
zpomalují stárnutí pokožky. Během ošetření dochází
k podpoře tvorby kolagenu a elasticinu a celkové
revitalizaci pokožky. Aktivní látky, které tato metoda
využívá, dle svého složení pokožku zklidňují, regenerují, hydratují, ale také detoxikují a chrání ji proti
volným radikálům. Navíc aktivují imunitní systém. Tato
terapie nevyžaduje rekonvalescenci a je bez jakýchkoliv
zdravotních rizik. Ošetření by mělo probíhat opakovaně,
optimální počet je pět až deset aplikací v rozmezí tří až
šesti týdnů.
Jak vidíte, ani v létě nemusí vaše tělo a pokožka pouze odpočívat. Můžete si dopřát celou řadu estetických ošetření
a vylepšení, díky kterým budete vypadat svěže a mladistvě.

Nově nabízíme na naší klinice
neviditelná rovnátka Invisalign
Tato neviditelná rovnátka jsou americkým patentem, který
je používán již několik let po celém světě. Nyní je můžete mít i Vy.
Ukažte svůj úsměv, ne rovnátka.
Jsou průhledná, snímatelná, pohodlná.
Téměř neviditelná léčba, ale viditelný výsledek

...abyste se mohli smát
Pštrossova 10, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 595 000
recepce@medical.erpet.cz

www.erpetmedical.cz

Text: Gabriela Koulová, foto: SAMphoto.cz,

Luxusní terasa u vody
Jakmile jsme si zabydleli dům, ženeme se ven. Vždyť bydlení v rodinném domku jsme si
pořídili hlavně proto, abychom mohli odpočívat na vzduchu. Terasa je od pozdního
jara do posledních teplých dnů asi nejoblíbenějším místem u domu. V létě dovede být
ale pěkně rozpálená, takže ideálem se stává kousek vodní plochy – bazén nebo jezírko.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

V rodinách s dětmi padne volba nejspíš na bazén. Je to
investice nemalá, takže ji řádně promyslete. Pokud víte, že
bazén pořizujete na pár sezón hlavně kvůli dětem, nemá
asi smysl stavět nákladný zapuštěný, vystačíte si s nějakým
postaveným na terénu. I ty mají pevné konstrukce a dostatečné rozměry, abyste si v nich v létě mohli udělat pár temp
a hlavně se spolu s dětmi osvěžit v horku. Ti, kdo skutečně
rádi plavou, mají na výběr z bazénů různých tvarů i velikosti zapuštěných do země. K takovému byste pak měli rovnou zvážit zastřešení, abyste si koupací sezónu co nejvíce
prodloužili.
Kdo po koupání na zahradě netouží vůbec, zato chce mít
svůj malý ráj opravdu vyšperkovaný, pustí se nejspíš do budování jezírka. Voda totiž dává zahradě život a v letní horku se u jezírka lépe dýchá vlhký vzduch. V každém případě
kromě terasy u domu naplánujte také plato u bazénu nebo
u jezírka, protože posezení tady bude vždycky příjemné.

Co na podlahu
Prostor, který přímo navazuje na dům, je ideální budovat
a zařizovat tak, aby průhledy přes velké skleněné dveře
tvořily jeden celek. Toho dosáhneme nejlépe stejným designem podlahy. Pokud terasa navazuje na předsíň, halu,
kuchyň nebo zimní zahradu, je snadné vybrat keramickou
dlažbu, mnoho dekorů se vyrábí jak pro interiérové, tak
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pro venkovní použití (to znamená s protiskluzovou úpravou a mrazuodolné). Poněkud složitější to je u terasy, která
navazuje na obývací pokoj, pokud v něm máte na podlaze položené parkety. I zde se ale dá vybrat dlažba, která
prodlouží pohled. Dekory imitující dřevo jsou k dispozici
v různých odstínech okrové až hnědé s nápodobou prken,
parket i třeba skládaných mozaikových parket. Dekor
by měl korespondovat se stylem stavby a zahrady. To ale
neznamená, že u jednoduchých domků si nemůžeme právě
výběrem dlažby styl teprve začít vytvářet. Naopak, tady si
můžeme dovolit prakticky cokoliv. Na velkou terasu k domu
s jednoduchým zařízením a bezúdržbovou zahradou s trávníkem a pár keři se budou hodit moderní velkoformátové
dlaždice. Pokud je prostor skutečně rozlehlý, můžeme
zvolit tmavší barvu, která dá vyniknout kráse ušlechtilého
keramického materiálu třeba jen s nenápadným mramorováním nebo čárkováním. Středomořskou atmosféru vytvoří
mramorovaná dlažba doplněná několika kusy s antickým
dekorem. Taková dlažba mívá i strukturovaný povrch, aby
působila trochu jako starožitnost. Typicky český domek se
sedlovou střechou a zahradou ve venkovském stylu dozdobí příjemně dlažba imitující dřevo, beton nebo cihly, formát
dlaždic může být menší, hodí se tak i na menší terasy, které
u takových domků bývají běžné. Nápadně, ale také vkusně,
bude působit sytě barevná dlažba, případně třeba jen pár

barevných pruhů nebo čtverců, ve které dominující odstín
bude sladěn s nátěrem plotu, okapů nebo některých dalších detailů oživujících zahradu a dům.
Podlahu, navazující schodiště a třeba i příchodovou cestičku ze zahrady můžete zvolit také z přírodního kamene. Ušlechtilý materiál má mimo jiné i tu výhodu, že jeho
životnost je velice dlouhá, střídání počasí mu nevadí,
naopak stárnutí mu dodává na kráse. Každého samozřejmě
napadne mramor či travertin, tedy upravované formátované dlažby usazené z vápencových hornin. Zdaleka to ale
není jediný kámen, který na terasu můžete položit. Vybírat
můžete z různě zrnitých žulových dekorů, od šedé po rů-
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žovou krásně probarvených kvarcitů (křemenců), ušlechtile
působících břidlic, bílých až béžových vápenců. Ze všech se
dnes vyrábí jak dlažba formátovaná, povrchově upravovaná jednoduchým zbroušením nebo náročným vytmelením
a leštěním, tak štípaná neformátovaná. Široká nabídka trhu
umožňuje použití venkovní i interiérové, na podlahy i na
obklady, takže pokud se pro některý kámen rozhodnete,
není problém jím dekorovat celý dům i zahradu. Přitom
proměnlivost kamene je veliká, zejména pokud zvolíte na
podlahy a cestičky štípaný kámen, bude na různých místech
přirozeně dotvářet prostor přechodem odstínů i struktur –
prostě jako kameny v přírodě.

Bydlení a domácnost
historické dlažby a moderního domu je absolutním hitem,
je to nadčasové umění v shabby chic stylu, které vytváří originální interiér s půvabem a duchem dávných časů.
Stejně tak bude působit i historická dlažba cihlová. Charakteristickým rysem tradiční staré španělské cihlové dlažby je
určitá barevná a tvarová nerovnost, která je považována za
jednu z největších předností. Po impregnaci se může tato
terakotová-cihlová dlažba použít také na terasu. Historické
a retro dlažby dotvářejí osobité individuální kouzlo domu,
nesou s sebou příběh, půvab a ducha starých časů. K dnes
tak oblíbeným přívětivým a hřejivým retro interiérům pasují jako samozřejmá součást, ale i kontrast s funkční modernou je velice působivý.
Dlažby v zahradě a zvláště u bazénu či jezírka vyžadují
opatrný výběr. Pro okolí bazénu se dnes vyrábějí speciální
materiály, tzv. kompozity, složené z 60 % z kvalitní dřevité moučky a 40 % jakostního polymeru a barviva. Užitné
vlastnosti dřevoplastových materiálů jsou pro terasu u bazénu ideální – mají protiskluzovou úpravu, na slunci se nerozpalují tak rychle jako kámen a dlažba, vykazují atraktivně vysokou životnost a odolnost vůči prakticky všem vlivům
počasí (déšť, sníh, apod.). Nepodlehnou ani UV záření nebo
znečištěnému prostředí, a to bez potřeby jakékoliv údržby
či napouštění nátěry. Esteticky se k bazénu hodí, jsou pro
tyto účely přímo vyráběné.
Něco jiného si ale žádá zahradní jezírko. Tady se nejspíš
smíříme s tím, že podlahu plata budeme po nějakém roce
obměňovat, nebo alespoň důkladně renovovat. K přírodnímu vzhledu se technicky působící kompozit nehodí, zvolíme raději přírodní kámen s nízkou nasákavostí nebo dřevo,
nejlépe ušlechtilé tvrdé exotické. Ve vlhkém prostředí se
ovšem bude dařit mechu, musíme ho tedy z kamene i dřeva
pravidelně odstraňovat. Dřevo navíc potřebuje pravidelné
natírání. Vzhledově ovšem takový dobře zvolený přírodní
materiál zušlechtí prostor u jezírka.

Zastřešení, pergoly a zastínění

Skutečným luxusem jsou historizující dlažby. Na trhu je
například španělská dlažba, která se výborně hodí k renovovaným starým vilám. Můžete mít dokonce až sto let
starou dlažbu z některých starých likvidovaných španělských staveb, samozřejmě ošetřenou a vybranou, aby vám
sloužila další dlouhé roky. Finanční náročnost asi netřeba
připomínat. O něco levněji tedy můžete pořídit nápodobu.
Repliky jsou ručně vyráběné stejně jako před dávnými časy
v malé španělské manufaktuře, jsou důkladně probarvené
až do hloubky 1 cm, což zaručuje více jak stoletou životnost dekoru při zachování svěžích barev. Nemusíte mít ale
prvorepublikovou vilu nebo ještě starší zámek, kombinace

Raní a večerní posezení na terase je příjemným zážitkem.
Tehdy sluníčko vítáme nebo se s ním na noc loučíme a jeho
paprsky nás jenom lehce šimrají. Jakmile ovšem na obloze
stoupne, začne být na terase horko. Abychom nemuseli
utíkat do uzavřeného klimatizovaného domu, je potřeba
terasu před sluncem dobře ochránit.
Jedním řešením pro terasy u domu je pevné zastřešení, počítejte ale s tím, že údržba střechy je dost složitá, ať už použijete sklo (v létě na něj můžete položit ještě rohože), které
bude čas od času potřeba umýt, nebo dřevo, vyžadující
natírání. Někdo si ovšem přeje mít terasu zakrytou. Pak je
vhodnější rovnou vybudovat pergolu s opěrnými sloupy. Ty
jednak zpevní celou konstrukci a jednak umožní pěstování
popínavých rostlin. Ty se pak mohou volně pnout nahoru
i na vodorovné překlady. Dřevěná střechy pergoly se pod
porostem stává prakticky bezúdržbovou.
Jinak je praktičtějším řešením mobilní zastínění. Se slunečníkem si dlouho nevystačíte, brzy budete hledat komfortnější řešení. To poskytují markýzy, zejména když jejich
instalaci svěříte odborné firmě. Ta vám poradí, kam a jak
velkou markýzu umístit a postará se i o to, aby se vždy
pohodlně ovládala. Nejlepším řešením jsou markýzy, které
mají motorové ovládání a čidla, která reagují na vítr a déšť.
Nemusíte se pak namáhat s rozbalováním a když se náhle
změní počasí, markýza se sama sroluje.
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Markýza si nejčastěji představíme na terase u domu, není
ale problém pořídit si ji i na volné prostranství k bazénu či
jezírku. Výrobci pamatují na výrobu voně stojících markýz.
Nevyžadují montáž do stěny a jsou upevněné na samostatně stojící nosné konstrukci. Na obě strany od vrchního
rámu konstrukce se pak mohou rozbalovat výsuvné markýzy, přitom každá může mít vlastní ovládání, takže někdy
rozbalíte jen polovinu, jindy obě strany. Pro zabezpečení
vyšší stability je možné nosnou konstrukci upevnit do předem připravených betonových patek.
Máte-li terasu u domu zastřešenou, ale chcete také zastínění za stran, můžete použít nejrůznější rolety. Velmi dobře
budou venku vypadat bambusové, je ale třeba je rolovat
do kazety, aby na ně nepršelo. Efektním řešením jsou také
dnes oblíbené plisé rolety či žaluzie. Jsou vyráběné ze speciálně upravených textilií a na výběr máte mnoho dekorů.
Ideálně se hodí na zastínění zimní zahrady z vnitřní strany
oken, ale můžete je použít i jako ochranu před sluncem na
terase, jen jejich život v exteriéru nebude tak dlouhá. Na
druhou stranu vám to umožní si vybrat nový dekor, až se
vám po dvou třech sezónách ten první okouká.

Nábytek na terasy
Pohodlí a luxus – tak by se daly charakterizovat nejmodernější trendy exteriérového nábytku. Chcete-li tedy nejen jít
s dobou, ale také si pořídit nábytek s dlouhou životností,
máte dnes rozhodně z čeho vybírat. Nikdy nezklame bytelný nábytek z ušlechtilých exotických dřev. Na zimu je ovšem
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třeba ho ošetřit a uskladnit uvnitř. Nejlepší tedy je, když
máte k dispozici halu nebo zimní zahradu, kam po letní sezóně nábytek přestěhujete a budete se tak z jeho pohodlí
a krásy těšit i přes zimu. Letní polstrování, které na sluníčku
přece jen trochu ztratilo jas barev, můžete jednoduše vyměnit za zimní, které zvolíte podle stylu interiéru. Podobně
je na tom i nábytek z umělého ratanu nebo kvalitní hliníkový, z obou materiálů se navíc vyrábí každoročně nějak
nově tvarované stoly, židle, houpačky, lehátka či servírovací
stolky. Umělý ratan i hliník navíc můžete ponechat i přes
zimu venku, stačí sejmout čalouněné prvky.
S nábytkem k bazénu je to opět trochu složitější. Rozhodně
sem nelze doporučit dřevo, protože chlorovaná voda na
něm zanechává nesmazatelné stopy a i při vší proklamované voděodolnosti a dlouhé životnosti se dřevo prostě do
vlhkého prostředí příliš nehodí. Hliník nebo umělý ratan
budou určitě vhodnější. K bazénu je ideální zvolit taková
lehátka nebo křesílka, která mají pohodlný výplet a není
nezbytně nutné na něj dávat čalouněnou matraci nebo
sedák, stačí jen si roztáhnout ručník. Polštářování totiž ve
vlhku rychle absorbuje vzdušnou vlhkost a dlouho vysychá,
takže rychle doslouží.
Luxusně působí také zahradní nábytek kovaný, ať už v typickém černém provedení nebo s bílým či jinak barevným
nátěrem. Lehátko takové nepořídíte, ostatně komu by se
chtělo s takovým těžkým lehátkem manipulovat. Zato nejrůznější židle a stoly si můžete vybrat v nejrůznějších tvarových variantách. Kovaný nábytek těžký, bytelný a velmi
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Bydlení a domácnost

dobře se udržuje. Na zimu může klidně zůstat venku,
v nejhorším případě bude méně kvalitně povrchově
ošetřený kov potřeba po pár sezónách natřít.
Na terase budeme chtít sedět, i když se večery již
ochladí. Praktickým zařizovacím prvkem je pak plynový ohřívač – ať už si pořídíte jen menší na stůl, nebo
větší, který vypadá tak trochu jako plynová pouliční
lampa, vytvoří kolem sebe dostatečně velký prostor
prohřátého vzduchu, aby vás netrápil chlad.

Doplňky pro zkrášlení
K bazénu si na terasu asi žádné dekorace pořizovat nebudete, ale u domu či u jezírka si prostor budete chtít ozdobit. Na prvním místě jsou samozřejmě nádoby s květinami.
Vracíme se vlastně na začátek – tak jako podlaha jednoznačně dodá terase styl, nádoby s květinami ho definitivně dotvoří. Půvabné a věčné jsou terakotové květináče
a truhlíky nejrůznějších velikostí – jejich životnost je ovšem
krátká, zpravidla vypadají opravdu dobře jen jednu sezónu. Nádoby kameninové, mramorové, kovové, dřevěné – to
vše můžete různě kombinovat. Kdo chce co nejméně práce
s údržbou, sáhne po plastu. Nemusí vypadat nijak lacině.
Vyrábějí se krásné designové květináče a truhlíky v nejrůznějších barvách, které pohledově vypadají jako glazovaná
keramika. Když navíc zvolíte ještě samozavlažovací výrobek, budete mít s péčí o rostliny na terase minimální sta-
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rosti. Chce to ovšem vysadit do nádob pokud možno nekvetoucí rostliny – různé jehličnany, buxusy, ozdobné traviny.
Kdo má rád letní záplavu květů muškátů, petúnií a dalších
pestře kvetoucích rostlin, musí počítat s tím, že když mají
vypadat dobře, je potřeba jim věnovat každodenní péči –
zalévat, přihnojovat a odstraňovat uvadlé květy a suché
listy.
Rostlinnou výzdobu můžete doplnit kameny, dřevěnými či
keramickými plastikami a třeba i fontánkou s minijezírkem,
která na terase u domu osvěží suchý vzduch. U plata u jezírka bude důležité hlavně úprava okolí. Pečlivě ošetřovaný
zelený trávník je základ, cestička od plata k domu by měla
být upravená, abychom si na trávník příliš často nešlapali.
Samotnou terásku u jezírka pak v okolí můžete osázet postupně rostlinami pobřežními na straně u jezírka až do lem
z thújí nebo záhonek s růžemi na straně jezírku vzdálenější.

BYDLENÍ VEDLE GOLFU
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moderní rodinné domy a vily
na prodej / zasíťované pozemky /
ceny od 2.000 Kč/m2 /
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na dosah lesa /
Praha v dojezdu 15 minut /

800 500 550

zameckezahrady.cz

Luxus
Text: Gabriela Koulová, foto: archív společností

Luxusní
dovolená
na lodi
Pro nás suchozemce je plavba na velké
lodi nebo naopak na komorní jachtě
exotickým zážitkem. Nejspíš si představíme všechny ty filmy, kde se dámy převlékají několikrát denně, aby se promenovaly tu v krásných plavkách, tu v širokém
klobouku, večer pak zásadně v dlouhých šatech. Ono to tak skutečně na
mnohých lodích je. K tomu všemu ovšem
výletní plavby nabízejí možnost poznat
nezaměnitelné kouzlo přístavních měst,
často hned v několika zemích.
Jste ochotni vyměnit prostorné hotelové apartmá za nevelkou kajutu a možnost volného pohybu po pevné zemi
za více či méně se pohupující palubu? Patříte navíc k cestovatelům, kteří si potrpí na plný servis a touží po lenošení
okořeněném společenským životem? Pak je dovolená na
lodi pro vás tím pravým. Ostatně i tomu houpání se lze
vyhnout, pokud z něj máte obavy. Luxusní plavby totiž
můžete absolvovat také na evropských řekách, ale třeba
i na africkém Nilu nebo na severoamerické Mississippi. Kdo
po obrovském plovoucím hotelu netouží a chce si naopak
dopřát dovolenou s malou skupinou přátel, může si pronajmout jachtu. Vyberete si z nabízených tras nebo si spolu
s kapitánem připravíte trasu vlastní, pečovat o vás bude
stejně jako na velké lodi profesionální posádka a mistr kuchař, pro děti vám společnost zařídí chůvu – zkrátka i dovolená na jachtě může mít punc skutečného luxusu.

Plovoucí město zábavy

Největší výletní lodě, to jsou spíš plovoucí prázdninové
resorty, než pouhé hotely na vodě. Pojmou několik tisíc cestujících, jejich středem se obvykle táhne „ulice“ s obchody
a službami od kosmetiky až po švadleny, ale třeba i kurzy.
Restaurací a barů je bohatý výběr na různých palubách,
obvyklé je i kino, divadelní sál s každodenně obměňovaným programem, bazény, tělocvičny a fit centra, diskotéky
a další taneční sály, zvláštní pozornost je věnována i dětské zábavě. Naplánovat si dovolenou na lodi tedy zdaleka
neznamená jen zakoupit některý ze zájezdů nabízených
cestovními kancelářemi. Ty totiž poskytují jen jakýsi zá-
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kladní rámec programu. Pro vás bude mnohem důležitější,
abyste se předem dověděli, jaké další služby můžete na lodi
využívat, které jsou zdarma a za které se naopak připlácí,
zda a kdy si rezervovat třeba lístky do divadla, jak si zajistit místo u bazénu, zda je možno zakoupit fakultativní
výlety při pobytu v přístavech. Když si všechno naplánujete
a s pomocí cestovní kanceláře zajistíte předem, určitě se na
lodi nebudete nudit, protože budete mít od rána do večera
co dělat, i když zrovna poplujete třeba dva celé dny jen po
volném moři.

Komfort v kajutě a na palubách

Suchozemské hotely mají své hvězdičkové označení, které
více méně poskytuje základní informaci o úrovni ubytování
a hotelových služeb. Na lodi je to trochu jinak. Nejlevnější jsou vnitřní kajuty bez oken na dolních palubách, čím
výše na lodi, tím je dráž, záleží na tom, jestli chcete kajutu
s oknem nebo s balkonem či dokonce apartmán na vrchní
palubě, kde je balkon samozřejmou součástí luxusu. To
ale neznamená, že nejlevnější kajuty neposkytují pohodlí.

Vždy jsou tu dvě lůžka, pokud je nabízena přistýlka, bývá
většinou sklápěcí. I v kabině o 15 metrech čtverečních
najdete šatní skříň, stoleček se židlemi a vždy samostatnou
koupelnu a WC. S tím, jakou si kupujete kajutu, si u mnoha lodních společností kupujete také odstupňovaný servis.
Pobyt na lodi je vždy se stravováním 5x denně, z levných
kajut ale máte často omezený přístup jen do některých
restaurací, platíte si veškeré nápoje, nemáte k dispozici
24hodinový kabinový servis. U dražších kajut máte u většiny společností přiděleného vlastního komorníka, který se
o vás postará od vybalení zavazadel až po případné snídaně a večeře do kajut. Zdarma máte i nealkoholické nápoje
k jídlu, u nejdražších kajut pak nápoje veškeré. Ke všem
kajutám patří většinou zdarma také využití lodních bazénů
včetně lehátek a ručníků, vířivek a saun, možnost využití
sportovních a kulturních zařízení. U dražších kajut máte
právo přednostní rezervace v luxusnějších restauracích. Na
některých lodích se specializují na golf a dostanete přiděleného osobního trenéra, který na malém lodním hřišti
s vámi bude zkoušet odpaly, případně osobního trenéra

do fit centra, máte možnost využití kurzů vaření s lodními
šéfkuchaři či jazykových kurzů pro děti i pro dospělé. Vždy
se platí nadstandardní služby jako je kosmetika, kadeřnictví, prádelní služby, telekomunikační služby. Také za
fakultativní výlety na pevnině v naprosté většině případů
budete připlácet. A do vstupních nákladů na dovolenou na
lodi je třeba v každém případě započítat cenu dopravy do
místa vyplutí a zpáteční z konečného přístavu a samozřejmě také víza, pokud chcete vystoupit na pevninu v zemi,
kde pro Čechy platí vízová povinnost. Rozlišit předem, co
v ceně máte a co ne a vůbec oddělit takříkajíc zrno od plev
podle ceny je poměrně těžké. Ceny různých vlastníků obřích plavidel nemají totiž sjednocený standard, náhoda vás
může přivést k výprodejové ceně velmi luxusního pobytu,
zrovna tak ale můžete i jedné společnosti zaplatit vysokou
částku za služby nižšího komfortu, než jsou u jiné za cenu
nižší. Pokud nejste ostřílený mořeplavec, chce to se dobře
poradit. Když už ne s někým, kdo se v problematice vyzná,
tak alespoň s popisem lodí a služeb, který mají společnosti
uvedený u jednotlivých plaveb ne internetu.
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Nekonečná nabídka cest

Křížem krážem můžete brázdit Středozemní, Severní
i Baltské moře, Atlantický oceán od Evropy až po Ameriku,
od Aljašky až po Karibik, Tichý oceán na cestě z Kalifornie
do Austrálie, Indický oceán od Mauritia přes Seychely až
po Madagaskar. Můžete obeplout Afriku nebo se vydat
z Thajska na Bali, namířit si to z Japonska do Vietnamu.
Někdo si chce prostě jen užít pobyt na lodi, pak se může
vydat z Ameriky do Evropy či obráceně. Za osm dní jste
z New Yorku v Britském Southamptonu, za další dva se pak
vylodíte v Hamburku. Většinou si ale dovolenou na moři
spojujeme se zážitky z přístavních měst, takže se vydáme
po různých trasách za krásami Středomoří, obhlédnout
ledovce na Aljašce nebo navštívit malé i větší Návětrné
a Závětrné ostrovy v jižním Karibiku či přístavy v Baltském
moři. Možností je opravdu hodně a pokud jsou vám naplánované trasy stále ještě málo, můžete využít nabídky některých společností, které vám umožní nalodit se v kterémkoliv přístavu, jednu loď opustit, na další nastoupit třeba za
týden a pokračovat v některém z okruhů či jen přepravě na
další krásné místo na zemi. Gigantické lodi Costa nebo MSC
nejsou zajímavé pro každého, a tak je tu i nabídka o něco
menších výletních lodí Seabourn nebo Silversea „jen“ pro
asi 300 - 500 pasažérů. Všechny kabiny jsou na nich prostorné a luxusně vybavené, je to cestování pro tu nejnáročnější
klientelu. Šest lodí této flotily brázdí moře a oceány celého
světa. Lodi Princess Cruises se zase chlubí tím, že na nich téměř nenajdete vnitřní kabiny. Kromě toho vám společnost
nabídne i další mimořádné zážitky na pevnině. Na okružní
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cestu kolem Aljašky můžete navázat cestou napříč nejsevernější částí amerického kontinentu. Tuto cestu absolvujete
vlakem, jehož komfort si v ničem nezadá s komfortem na
lodích, cestujete přes noc a ve dne si vyrážíte na výlety po
krásách aljašské přírody. Zkrátka kdo hledá luxusní cestování, může se na společnosti, provozující výletní lodi rozhodně spolehnout.

Chcete se stát námořníkem?

Netradiční dovolená na jachtě je určená širokému spektru
zájemců, od rodin s dětmi, skupiny přátel až po kolektivy
firem. 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 a vítr vás unáší za
dalšími zážitky. Čas tady není důležitý. Obklopuje vás klid,
narušovaný jen šploucháním vody a zvuky větru v ráhnoví. Sedíte na kapitánském můstku s hrníčkem vonící kávy
a s pocitem volnosti, jaký jinde než na vodě nezažijete.
Na pronájem jachty nepotřebujete kapitánské zkoušky,
protože kapitána vám ochotně dodá společnost, která
jachty pronajímá nebo zprostředkovatelská agentura. U té
si navíc můžete vyžádat kapitána českého, abyste se s ním
dobře domluvili. Moderní jachty mají kokpit jako letadlo,
odtud se ovládají všechny plachty. Nečeká vás tedy žádné
šplhání po stožárech, ale technicky dokonale promyšlený
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systém ovládání pohybu lodi. Pokud se chcete učit, během
čtrnáctidenní plavby vás kapitán vyškolí natolik, že už z vás
bude tak poloviční námořník. V každém případě jsou lodi
konstruované tak, aby je mohl ovládat jeden člověk, ostatní se mohou učit a pomáhat dle svých možností.
Někdo se chce ale jen vézt, opalovat na palubě, uvařit si
v kuchyňce něco dobrého, namíchat si dobrý koktejl. Nebo
chce jen a jen lenošit, a tak si pronajme loď i s kuchařem
a číšníkem. K dispozici jsou jachty i rozložitější katamarány. A pro ty, které neláká hledání větru do plachet, jsou
tu čistě motorové čluny. Vše je v nejrůznějších velikostech
pro 2 až 12 lidí na palubě. Plavit se můžete v příbřežních
vodách, nespočet možností ale nabízejí pro takovou dovolenou také splavné řeky – od Čech, přes Holandsko, Francii,
Velkou Británii až třeba po Mexiko.

Výbava jachty

Konstrukce lodí je podřízena pohodlí posádky. Standardem
je WC se sprchou, která je i na zádi lodi, aby se posádka
mohla osprchovat po koupání v moři. Teplá voda a topení
pro plavbu v zimě je již také standardem. Lodě mají salonek, kde se posádka usazuje v deštivém počasí. Jinak se
sedí nahoře v kokpitu nebo na palubě. Na lodi jsou samostatné kajuty na spaní, vybavené přikrývkami a povlečením.
Kuchyň je vybavena nádobím, plynovým vařičem a vším
potřebným pro vaření. Sporáky jsou dvou nebo i tří hořákové, vybaveny troubou na pečení. Pitná voda do nádrží se
čerpá v přístavech a vyplatí se s ní šetřit, takže sprchování je
sice možné, ale raději si ho dopřávejte při kotvení v přístavní maríně nebo na pláži. Jachty poskytují dostatek pohodlí,
ale přece jen je to prostor dosti skromný, komorní. Na takovou dovolenou je zkrátka dobré se vypravit s prověřenými
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přáteli, aby vás nepotkala ponorková nemoc. Na rozdíl od
oceánských obrů se vám tady totiž nikdo o zábavu starat
nebude, tu si musíte obstarat sami. Na druhou stranu si
můžete zastavit v přístavu či na pláži, kdy se vám zlíbí,
a tak si zpestřit dovolenou vším, co nabízí okolí mořského
či říčního břehu.

Co si vzít na loď

Spakovat se na malou jachtu znamená vzít si především
sportovní oblečení, nezapomenout na dobré obutí do vody
i na pevninu, na něco teplého na chladnější večery na vodě
a pořádný plášť do deště, kdyby náhodou spustilo. Zavazadlo na zámořskou plavbu na hotelové lodi bude objemnější, i když i tady si mnohdy musíme hlídat váhu kufru
i jeho velikost, podobně jako v letadle. Před deštěm se tady
snadno schováme i na dlouhé hodiny, zato před společností
nikoliv. Do honosnějších restaurací, do divadla či na koncert
vážné hudby, stejně jako do kasína je striktně předepsáno
večerní oblečení, tedy dámy v šatech a pánové v obleku.
Počítejte s tím, že pokud budete tato místa chtít večer navštěvovat, uvidíte kolem sebe luxusní večerní toalety a perfektně padnoucí pánské šaty z kvalitních materiálů, doplněné hedvábnou kravatou. Můžete se tomu sice vyhnout,
když se spokojíte se samoobslužnými jídelnami a zábavou
na obchodním korzu, jenže o mnohé se ošidíte. Takže raději zabalte několikery pěkné šaty, pánovi pár kvalitních košil
a kravat – nechcete si přece na lodi připadat jako chudí příbuzní. Na druhou stranu rozhodně nemusíte brát ručníky,
osušky k bazénu, šampony, mýdla – to vše v kabině najdete
a každý den dostanete čisté při pravidelném úklidu.
Tak vzhůru za luxusem, léto na různých mořích a řekách
nikdy nekončí!

Téma
Text: Nela Maťašeje, foto: SAMphoto.cz, zdroj: Alena Zajícová – Fenomén singles

Fenomén singles.
Proč je samotářů
čím dál víc?
Život v páru je po všech stránkách lepší a hodnotnější než život takzvaných singles.
Přes veškeré výzkumy a statistiky se ale nový samotářský styl života stává v České
republice oblíbeným. Co je na tom tak lákavého?
Můžou si dělat, co právě chtějí, mají úplnou svobodu, skvělou kariéru, cestují po světě, obklopují se spoustou přátel
a obvykle mají nějaké milence či milenky v záloze. Singles
jsou jako módní trend, který se valí Evropou. Jakkoliv to zní
báječně, všechno má vždy dvě strany mince.

Kde se vzali?

V České republice je téměř čtyři a půl milionu domácností.
Přes milion z nich obývá pouze jedna osoba. Z těchto údajů
českého statistického úřadu je zřejmé, že u nás celá jedna
třetina populace v podstatě patří k singles. Za posledních
patnáct let přitom počet těchto jednočlenných domácností
vzrostl o půl milionu. A to už je úctyhodné číslo.
Statistiky napovídají, že singles je nejvíce ve velkých českých městech. „Je to přirozené, protože právě ve velkých
městech máte šanci postupovat na kariérním žebříčku
hodně vysoko. Práce vám vyplňuje život a partner není to,
co by vám scházelo. Druhým důvodem může být i fakt, že
vybíráte z velkého množství potenciálních partnerů. Když
budu žít na vesnici a potkám někoho skvělého, nebudu se
rozmýšlet, jestli s ním strávím zbytek života. Budu šťastný,
že jsem takového člověka našel. Ve velkoměstech máme
tendenci hledat pořád někoho lepšího,“ vysvětluje psycholog Tomáš Kvapilík.
Podobnou zkušenost má i jednatřicetiletá Veronika Valášková z Prahy. „Hned po studiu na vysoké škole jsem si
našla skvělou práci, ve které jsem dodnes. Tím, že mě práce
opravdu baví, není pro mne problém v ní trávit i deset hodin denně. Na partnera nezbývá čas, takže vyhledávám spíš
krátkodobé známosti,“ objasňuje Valášková, která pracuje
jako produkční.
Že bude žít jako single ale rozhodně neplánovala. „Vždycky jsem chtěla velkou rodinu a domek za Prahou. Teď je
všechno jinak. Zatím nemám pocit, že by mi něco utíkalo,
ale je to především proto, že i mí kamarádi jsou v podobné životní fázi jako já. Jakmile přijdou první svatby a děti,
čekám, že mne to dohoní,“ přiznává s úsměvem.
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Jednou to bude těžké

Ačkoliv by se mohlo zdát, že život singles je hlavně o práci
a samotě, rozhodně to tak není. „Mám svůj byt, o kterém
jsem snila, ale abych pravdu řekla, příliš času v něm netrávím. Mám spoustu koníčků, tančím, hraju badminton,
chodím na kurz španělštiny, a když mám volné odpoledne, obvykle jej trávím s přáteli. I na dovolené jezdíme ve
skupině, takže pocit osamění jsem ještě necítila,“ svěřuje se
žena.
Téměř to vypadá jako pohádkový život. Odborníci ale upozorňují, že všechno má své pro a proti. Tito samotáři mají
logicky více času na sebe a své potřeby, na druhou stranu
mohou mít v budoucnu problém najít životního partnera.
„Čím déle jste sami, žijete sami, váš život se uzpůsobuje
jen vaším představám, tím větší problém pro vás bude to
jednou změnit. Buď vám může single život tak vyhovovat,
že z něj nebudete chtít vlastně nikdy vystoupit, nebo se
budete bát navázat opravdu intimní vztah. Kámen úrazu
je, že se nenaučíte sdílet intimitu,“ upozorňuje Kvapilík.
Nutno podotknout, že ne všichni singles čekají na toho pravého nebo pravou. Řada z nich už nyní ví, že rodinný život
nehledá. Stejně jako například pětačtyřicetiletý Dan Bourek z Prahy. „Do svých čtyřiceti let jsem věřil, že se ožením
a budu mít děti. Pak se to nějak přehouplo. Dneska jsem
si jistý tím, že děti nechci. Pracovně často cestuju po jižní
Americe, což by s rodinou nešlo. Přiznávám, že jsem sobecký, mám svůj životní standard a nechce se mi ho už měnit
a přizpůsobovat,“ vysvětluje Bourek. Když se s někým
seznámí, snaží se svůj postoj k rodinnému životu vysvětlit.
Ne vždy se to ale daří.
„Mnohokrát se mi stalo, že mne pak dotyčná žena chtěla
přesvědčit, že jsem rodinný typ. Snažím se být upřímný
hned na začátku, ale některé ženy to prostě odmítají přijmout. Momentálně mám o deset let mladší přítelkyni, se
kterou nežiji. Ona má vlastní byt a já vlastní. Když chceme,
jsme spolu, když ne, trávíme čas každý zvlášť,“ objasňuje.

Krása
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Téma
Singles v číslech: Proč jsou sami?
•
•
•
•
•
•
•

zatím nepotkali toho pravého (63%)
se svým stavem jsou spokojení (44%)
člověk, o kterého mají zájem, je už zadaný (34%)
nevydařený předešlý vztah (26%)
nejsou na vztah připravení (15%)
v současné době pro ně vztah není vhodný (14%)
nejsou si jistí svou sexuální orientací (3%)
Zdroj: ČSÚ

Jak se hledá partner

Pravdou je, že kromě těch lidí, kteří se rozhodli plánovitě
prožít život jako singles, existuje další skupina těch, kteří
si prostě neuměli najít správného partnera. Jak píše ve své
práci Fenomén singles Alena Kvapilová: „Spousta lidí si
myslí, že výběr partnera je nahodilý proces, avšak neuvědomují si, že výběr partnera podléhá mnoha pravidlům a tato
pravidla se musí člověk naučit. Mladý člověk se jim musí
učit takřka odmalička, a pokud chce v hledání uspět, musí
je také respektovat. Je zřejmé, že od jisté doby, s příchodem individualizace, se některá pravidla uvolnila a nemusí
se už tak striktně dodržovat, nicméně stále hrají důležitou
roli v procesu hledání partnera pro vážný vztah.
Co si vůbec mladí lidé představují pod pojmem „vážný
vztah“? Z demografické statistiky Českého statistického
úřadu vyšlo najevo, že lidé ve věku 25-27 let vážnému vztahu přikládají následující charakteristiky: sexuální věrnost,
něžnost, společná budoucnost a plány, společné bydlení
a v neposlední řadě i zapojení partnera nebo partnerky do
společného života.
Zajímavé je to, že názor na ideálního partnera se u mužů
a žen liší. Muži častěji preferují mladší partnerky, naopak
ženy preferují starší muže, než jsou ony samy a věkové
rozmezí preferovaných mužů je širší, než u preferovaných
žen. Co se týče vzdělání, zde se v drtivé většině uplatňuje
tzv. vzdělanostní homogamie. Co to znamená? Ve výsledku
to, že vysokoškoláci preferují partnera s vysokou školou.
Na druhou stranu lidé se základním vzděláním preferují
tzv. hypergamii, tzn., přejí si, aby jejich protějšek měl vyšší
vzdělání než on sám. Logicky z toho vyplývá, kde se mladí
lidé nejčastěji seznamují. Nejčastěji je to skupina přátel
nebo právě vysoká škola, která formuje názorové a hodnotové preference a poskytuje nabídku vhodných partnerů
a partnerek. Lidé, kteří už pracují, si hledají partnera mezi
kolegy v zaměstnání. Velmi oblíbené se stalo seznamování se přes internetové seznamky a různé sociální sítě. Co
ale přetrvává ještě z dob, kdy se seznamovali naši rodiče,
jsou veřejná místa, jako diskotéky, taneční kluby, kavárny,
restaurace, apod.
Zajímavý pohled na tuto problematiku přináší kniha Manželská terapie, kterou vydalo vydavatelství Portál. Proč
i u lidí, kteří se umějí seznámit, často vztahy ztroskotávají
a lidé končí singles? Bývá tomu proto tak, že očekávání
žen a mužů se v pohledu na vzájemný vztah velmi liší. Pojďme se tedy podívat, na názor obou pohlaví:

Očekávání žen:
Posedět a popovídat - žena čeká, že muž bude poslouchat
její běžné starosti. Duševní porozumění – žena chce s mužem rozebírat niterné pocity bez obav, že je muž bude
ironizovat a zlehčovat. Vycítit, co žena potřebuje – žena
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chce, aby muž vycítil její potřeby a spontánně na ně reagoval. Vyjadřovat lásku celým svým životem – žena čeká trvalé
důkazy toho, že je milována.

Očekávání mužů:
Uvařeno a uklizeno – muž čeká, že bude domácnost v dobrém stavu a že mu žena vytvoří příjemný domov, ve kterém
budou uspokojovány jeho základní potřeby. Neobtěžovat
s problémy – muž čeká, že provoz rodiny bude běžet pod
vedením ženy a dětí a on že bude minimálně obtěžován
jejich těžkostmi. Sex, kdykoli se mi zachce – muž se cítí být
pánem v sexuální sféře, nepočítá s tím, že by mohl být od-

mítnut. Stálý obdiv – muž čeká, že ho žena bude obdivovat,
jak jeho výkony v práci, tak i to, co udělal pro rodinu.

Kdo jsou vlastně singles?

I když se singles jedinci vyznačují různorodými charakteristikami, mnoho sociologů se shoduje na tom, že do kategorie singles spadají lidé ve věku 25 až 40 let, kteří žijí delší
dobu bez partnera, jsou ekonomicky nezávislí a rozvíjejí
jiné než rodinné životní strategie.
Singles muži jsou citově méně vyzrálí, ženy na okolí působí
velmi samostatně a navenek nikoho a nic k životu nepotře-

bují (často ale potom mění názor a utváří se v nich touha
o někoho se starat a něco vybudovat).
Za nejvíce uznávanou typologii singles je dodnes považována typologie Petera Steina a to i přesto, že pochází z roku
1981. Stein se ve své typologii
uvádí, následují kategorie:
1. Dobrovolně dočasní (Voluntary temporary singles) –
momentálně jsou nezadaní, ale do budoucna chtějí
žít v partnerském vztahu. Jen se na to teď nesoustředí
a spíše se zaměřují na své zájmy, školu atd.
2. Dobrovolně stabilní (Voluntary stable) – tito lidé žijí
dobrovolně mimo manželství, jejich stav je trvalý a neIce Léto 2014 |
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Téma
měnný, např. jeptišky.
3. Nedobrovolně dočasní (Involuntaty temporary) – tito
jedinci aktivně hledají partnera za účelem oženit / vdát
se.
4. Nedobrovolní stabilní (Involuntary stable) – osoby,
které by rády našly partnera za účelem sňatku, ale
dlouhodobě se jim to nedaří a často rezignují a smiřují
se s životem „singla“.
Zajímavá je bezesporu typologie alternativních vztahů M.
Tomáška, který na základě svého výzkumu dospěl k poznatku, že za singly se považují také lidé, kteří žijí v některém
z alternativních vztahů. Tomášek tyto vztahy roztřídil do
následujících kategorií.
1. Ženatí / vdané milenci a milenky - osoby, které se považují za singly, navazují krátkodobé, dlouhodobé nebo
„nárazové“ vztahy s ženatými muži.
2. Víkendové manželství – tato alternativa ve skutečnosti alternativou ani tak není. Jedna z žen Tomáškova
výzkumu uvedla, že by ráda měla vedle společné domácnosti s mužem ještě jinou možnost, kde například
strávit víkend o samotě.
3. Vztahy na dálku a nárazovky – podobá se víkendovému
manželství, avšak klíčová odlišnost spočívá v tom, že
ve vztahu na dálku je možnost udržování romantické
fáze vztahu, která sebou může nést i jistou otevřenost
vztahu.
4. Otevřené vztahy – tzv. polyamorie. Zde se rozlišuje,
jestli ta „otevřenost“ vznikla až v průběhu vztahu nebo
jestli se na ní partneři dohodli hned na začátku.
5. Přítel/kyně do nepohody – jedná se spíše o přátelství
než partnerství, ženy i muži, kteří tento typ vztahu
zažívají, se shodují, že se s jistou osobou můžou fyzicky přitahovat, rádi spolu tráví čas, ale skoro na ničem
jiném se neshodnou a de facto je nic nespojuje.
6. Hra na dokazování si – singlovství v tomto případě
spočívá v tom, že si jedinec dokazuje něco, čím si chce
nahradit „normální“ dlouhodobý vztah. Jedna z žen ve
výzkumu uvedla, že zasadí pomyslné semínko na více
frontách a čeká, jestli se z toho někde něco vyvine…

Psycholog: Singles si rádi prodlužují
období, kdy se ještě nemusí chovat
dospěle
Psycholog Tomáš Kvapilík považuje singles
tak trochu za fenomén dnešní doby. Fakt, že mladí lidé oddalují svůj vstup do dospělého a partnerského života, podle něj souvisí i se změnami
v moderní společnosti.
Co přispívá k tomu, že přibývá singles?
Mnoho výzkumů potvrzuje, že se u mladých lidí objevuje
období takzvané vynořující se dospělosti. Mladý člověk už
se necítí být dospívajícím, ale také ještě není zcela dospělý. V této etapě hodně experimentuje, hledá sama sebe,
nechce plánovat a přijímat dlouhodobé závazky. Styl života
singles se k této fázi vývoje náramně hodí, ale to neznamená, že všichni singles se právě nacházejí v etapě vynořující
dospělosti. Ta souvislost se tam ale nabízí.

Vynořující se dospělost není příliš známý
pojem.
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To je pravda, psychologové s ním přišli až na přelomu tisíciletí. Tento fenomén souvisí s komplexními společenskými
změnami. Před padesáti lety nebylo mnoho způsobů, jak se
stát dospělým. Vzorec přechodu do dospělosti byl předem
daný. Nyní mohou mladí lidé cestovat, užívat si, odkládají
vstup do manželství a početí dítěte. To jim umožňuje prodlužovat si období, kdy se ještě nemusí chovat dospěle.

Co mladé lidi láká na životě singles?

Partnerský život funguje na principu „něco za něco“.
Člověk v něm získává oporu, zázemí, spoustu příjemných
pocitů. Ale musí se i něčeho zřeknout – určité míry svobody, soukromí. Musí se naučit dělat kompromisy. Domnívám
se, že na tento princip nechtějí nebo nemohou přistoupit.
Svoboda, soukromí a nezávislost rozhodnutí jsou pro ně
základ, který příležitostně doplňují i benefity partnerských
vztahů.

Jaká jsou úskalí života singles?

Životní styl singles může být spojován s partnerskou nezralostí. Na nezralosti ale není nic špatného, pokud ji vnímáme jako přechodný stav. Životní etapa ve znamení singles
může být velmi přínosná pro vývoj člověka. Může se však
stát, že člověk si na tento způsob života zvykne natolik, že
mu nepůjde změnit, i když si to pak bude přát a klasický
partnerský život mu bude scházet. Když to zjednoduším,
člověku ujede vlak a on bude proklínat dříve velebenou
nezávislost, která se změní v samotu.

ELITNÍ SEZNAMOVÁNÍ LUXUS, KTERÝ SI MOHOU
DOPŘÁT JEN NĚKTEŘÍ Z NÁS
Seznamovací a rozvojová agentura Náhoda rozhodně není pro
každého. Během unikátního procesu seznamování si totiž sáhnete
hodně hluboko. Nejen do svého nitra, ale i peněženky. Po měsících
systematické, praxí ověřené práce s Náhodou však poznáte
nejen životního partnera, ale také sami sebe. Autorkou elitního
seznamovacího procesu je Veronika Vinterová – koučka a majitelka
agentury Náhoda, která se exkluzivně pro ICE rozhodla prozradit,
proč je její koncepce tak úspěšná.
V době, kdy se dvě třetiny singles seznamují přes internet, preferujete osobní setkání. Není to trochu staromódní?
Mezi naše TOP klienty patří mnoho mediálně známých osobností, ať už se
jedná o politiky, umělce, sportovce či podnikatele. Pro tuhle mimořádnou
skupinu klientů je diskrétnost na prvním místě. Je zcela nepřípustné, aby
jejich profily byly volně přístupné na internetu. Pracují s Náhodou na sebepoznání a hledání životního partnera. Procházejí významným procesem
transformace. Ten může být úspěšný jen v případě úzké osobní spolupráce,
která je přes internet doposud zcela vyloučena.
O jakém procesu transformace tu hovoříme?
Pro naše elitní klienty se nám podařilo vyvinout komplexní program soustředěný na individualitu, diskrétnost a dostatečný prostor pro témata jednotlivých osobností, postavený na skutečnostech - chcete-li poznat svého
partnera, měli byste znát sebe sama a toužíte-li být s někým šťastní, buďte
nejdříve šťastní sami se sebou. V tom je kouzlo celého našeho programu,
který vede k využití vašeho potenciálu a později k nalezení partnera. Změny,
které u sebe během procesu zaznamenáte, jsou navíc z 90 % trvalé.
Elitní hledání partnera spočívá v tom, že hledáme sami sebe?
Každý, kdo se rozhodne změnit svůj život ve spolupráci s Náhodou, podstupuje na úvod osobní analýzu týkající se jeho osobnosti – zjistí, kde se právě
nachází, kam má namířeno. Podstoupí vztahové zrcadlo, probereme jeho
minulé vztahy. Dále si ujasníme, co klient od svého budoucího partnera
očekává. Druhým bodem je pak samotný osobní rozvoj, jehož plán a organizaci navrhujeme individuálně na základě výsledků osobní analýzy.
Kdy a jak dochází k samotnému seznamování?
V okamžiku, kdy je náš klient připraven. Někdy za dva měsíce, někdy za
půl roku a někdy za rok přichází samotná fáze hledání. Partnera našim TOP
klientům vyhledáváme prostřednictvím head huntingu. Našim spolupracovníkům v těch nejvyšších kruzích předáme představy klientů a získáváme od
nich kontakty na protějšky odpovídající popisu.
Promiňte, ale head hunting v souvislosti se seznamováním? To zní
přinejmenším podivně…
Ať už to zní jakkoli, vězte, že se jedná se o vysoce úspěšnou zahraniční metodu, která nemá v ČR konkurenci. V kombinaci s osobním rozvojem a diskrétností je head hunting v seznamování hlavním důvodem, proč s námi
elitní klienti spolupracují. Potenciálního partnera vždy osobně ověřujeme.
Nelze tedy „koupit“ zajíce v pytli. Ani tuhle službu vám jiná seznamovací
agentura v ČR nenabídne.
Kolik TOP klientů Náhody se do procesu elitního vyhledávání již
zapojilo?
V květnu jsme z databáze a na doporučení oslovili dvacet potenciálních
klientů s nabídkou osobního rozvoje a head huntingu. K 17. červnu se
do programu zaregistrovalo 95 % z nich. Zbylých 5 % ještě zvažuje. Znají
výhody programu, který je však bude stát spoustu času i peněz.

OSOBNÍ ANALÝZA PODLE VERONIKY VINTEROVÉ
1. osobnostní analýza Insights
2. spirální dynamika
3. aurická typologie
4. čtyři energie
5. vzorec vnímání a intuice

6. vztahové zrcadlo
7. minulost
8. hodnoty + jazyk lásky
9. barevná analýza
10. analýza přes knihy a filmy

OSOBNÍ ROZVOJ PODLE VERONIKY VINTEROVÉ
1. akceptace minulosti
2. sex-koučink
3. renesance ženství
4. tvůrčí koučink

5. životní hodnoty a vize
6. hledání vnitřního hlasu
7. komunikace ve vztahu
8. rozvoj sebevědomí

Když je řeč o penězích – kolik za to?
Řádově se pohybujeme v desítkách až stovkách tisíc korun. Cena se odvíjí
od hloubky, do jaké jdeme, počtu odborníků, kteří s klientem spolupracují
a délky trvání procesu, která je opět zcela individuální.
Cena je dost vysoká!
Nabízíme samozřejmě i řadu služeb, jejichž ceny jsou podstatně nižší, tohle
je však to nejlepší, co může klient v Náhodě získat. A jestli je cena vysoká?
Jak se to vezme. Naše TOP služby rozhodně nejsou pro každého. Proto vždy
pečlivě zvažujeme, komu je nabídnout. Já si nemyslím, že se dá investice
do vás samotných, do nalezení sebe sama a do spokojeného partnerského života hodnotit slovem vysoká. Za peníze, které necháte v Náhodě, si
můžete koupit třeba luxusní dovolenou, ale vychutnáte si ji bez partnera?
Každý z nás máme svůj život ve vlastních rukou a všechna naše rozhodnutí
jsou vždy otázkou priorit. Tak se nešiďme!
www.nahoda.com

Design
Text: Gabriela Koulová, foto: ranzom.com, wolffurniture.com, housedecorin.com, Concept Store Potten & Pannen, Sanu Babu

Někdo to rád

retro
Designéři a nábytkářské ateliéry 21. století navrhují futuristické tvary, syté tóny
ostrých barev a používají často kov i tvarovaný plast. Interiéry jsou jednoduché,
praktické, krásné – a studené. Právě chlad a strohost nám často vadí, a tak saháme
po věcech, které v sobě nesou punc starých dobrých časů.

Věci, které mají paměť, ukrývají v sobě příběhy,
romantizují interiér a hladí nás po duši. Špičkoví designéři nejspíš trpí a všechno to nahromaděné harampádí odsuzují do kategorie
kýč, jenže my se cítíme dobře a nikdo nám
nevymluví starou kredenc nebo tapetu se
vzorkem růžiček. Naopak hladově šmejdíme po obchodech a po domácnostech, kde
se nepoužívané poklady odkládají „pro
jistotu“ na půdy nebo do komor, jestli
by tu nebylo alespoň něco malého, co
našemu interiéru v lehce ošuntělému
stylu ještě vylepší charakter.
O své se tak hlásí vlastně
dva styly, které se vyprofilovaly již koncem minulého
století – shabby chic a vintage. Pozor – v žádném
případě se ani jeden z nich
nevzdává moderního komfortu a pohodlí ve vybavení
kuchyní, koupelen i pokojů.
Jen ho kombinují se starými
věcmi. I ty jsou totiž stále
funkční a často velmi praktické, kromě toho mají ale
i patinu a jsou v naprosté
převaze z přírodních mate-
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riálů, mezi které zde počítáme i sklo a porcelán. Schopnost
kombinovat nové a staré není dána každému, a tak i shabby chic a vintage mají dnes své specializované designéry, kteří vám poradí, jak na to. Vybrat si, co právě vám
bude lahodit a zpříjemňovat život si pak už musíte
sami – je to přísně individuální a rozhodně nespoléhejte na to, že vám takový interiér někdo vytvoří na klíč.
Nejlepší a nejdražší jsou samozřejmě skutečně zachovalé nebo zrenovované starožitné kousky. Shabby
chic a vintage styl ale můžete v pokoji vytvořit
i s pomocí napodobenin vyrobených v současnosti.
Retro styl „zlatá šedesátá“
se neobrací tak daleko do
minulosti, přesto už padesát
let staré kousky nábytku a doplňky vytvoří pro dnešní design
netypický interiér. Tady přišly
poprvé ke slovu plasty zářivých
barev, lisované spotřební
sklo, ledničky, pračky a televizory do každé domácnosti, syntetické tkaniny na
záclony, typizované jídelní
kouty do sídlištních kuchyní,
sektorový nábytek a tak dále.
Mnoho z toho má v domácnostech stále ještě své místo.

Před pár lety jsme se těchto věcí překotně zbavovali, dnes
nám připadá, že právě díky nim je možno vytvořit interiér
útulný, zábavně barevný a přívětivě oblý.

Shabby chic a vintage

Velmi podobné styly se liší především v tom, na jakou dobu
se ve výběru retro nábytku a doplňků zaměřují. Shabby
chic vycházel původně z anglického venkovského nábytku devatenáctého století a později k němu přidal i prvky
francouzské, středoevropské i středomořské, v Americe pak
farmářské, stále však především z druhé poloviny devatenáctého a počátku dvacátého století. Shabby chic nevznikl
samozřejmě ze dne na den, nicméně pojmenování mu dala
jediná žena. Američanka Rachel Ashwell v roce 1989 otevřela svůj první obchůdek s renovovanými starými věcmi,
které do té doby sbírala jen pro své potěšení a zařízení domácnosti své a svých přátel. Shabby chic znamená „ošuntělé“, „opotřebované“, což byl právě základ celého Rachelina
stylu – staré věci musí být opravené, aby byly plně funkční,
nesmějí se ale tvářit jako nové. Některé novější věci lze
pak upravit do shabby chic podoby docela jednoduše –
například sedací nábytek, pokud má trošku bujnější tvary

a obliny, stačí povléknout snímatelnými potahy, které mají
zdůrazněné velké švy a vyznačují se alespoň pár dekorativními sklady látky či dokonce volány. Toto „oblékání
čalouněného nábytku“ bylo kromě drobných doplňků vlastně tím prvním, co Rachel
napadlo.
K tomu později přibyl i nábytek
dřevěný, upravený obroušením na holé dřevo a nově
nalakovaný, o něm už
ale i sama Rachel mluví
jako o vintage nábytku –
tady se tedy styly trochu
překrývají. V Americe najdeme v nabídce vintage
ateliérů především kousky
rustikální, truhly, komody,
stoly a židle z venkovských
usedlostí a farem. Jejich půvab je v tom, že existují jaksi
mimo čas, je to nábytek
vyrobený v malých truhlářských dílnách nebo přímo
zručnýma rukama farmáře,

kusy fortelné, jednoduchého designu, který zdobí především krása často hrubě opracovaného dřeva.
Vintage styl, jak mu rozumíme v Evropě, využívá ovšem
nábytek značně mladší – typickou ukázkou jsou kuchyně
z padesátých let minulého století s kredencí, u níž nesmí
chybět potravinová skříň a prosklená část na vystavení
rodinného porcelánu, skříně s hlubokým lavorem na mytí
nádobí a štokrdle – tedy stolička bez opěradla. Častou součástí těchto kuchyní býval (a může být stále, pokud na něj
máte místo) pohodlný gauč – odpočívárna pána domu po
obědě, případně příležitostné lůžko pro návštěvu. Na něj
patří několik naducaných polštářů ozdobených plátěným
potahem s květinami, kanafasovým proužkem nebo kostkou, případně pleteninou nebo vyšíváním.
Pokojový nábytek bez ozdobných reliéfních prvků se začal
designově prosazovat po 2. světové válce, byl ovšem stále
ještě z masivního dřeva nebo alespoň z dřevěné překližky.
Zkrátka vše, co je ze dřeva, případně u mladších kousků
z kombinace dřeva a mosazi či chromu, se dá renovací
uvést do plné funkčnosti. Obroušený starý lak se nahrazuje
kvalitní politurou a úpravou speciálními barvami a technologií, která sice vytváří perfektní vrstvu, ta ale zároveň vypadá jako popraskaná a poškrábaná zubem času. Vintage
retro styl si při renovaci dřeva libuje v jemných tónech zelené, modré a pískové. Důležité jsou drobnosti, především
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správně vybrané úchytky a kování, hodiny buď originální
nebo napodobující styl nábytku, případně nějaký dekorační
prvek, který nesourodé kousky v interiéru sjednotí. Častým
motivem pro kuchyně bývají například středomořské plody
a květiny – olivy, fíky, levandule, vintáž interiér můžete ale
nadekorovat také jako pánský lovecký pokoj s čalouněným nábytkem s potahy v tmavším odstínu zeleném nebo
jemném béžovém až hnědém, nebo naopak dámský světlý
budoár plný růží, kopretin, fialek a sedmikrásek. Dekor se
objevuje na skle, porcelánu, dózách, krabičkách, polštářích
i závěsech, důležitý bude i výběr obrázků a sošek, které
vybranými motivy dolaďují styl.

Zlatá šedesátá

Zálibu ve vintage a shabby shic najdou především duše
romantické, okouzlené literárním světem Jane Austenové,
detektivním géniem Sherlocka Holmese či Hercula Poirota,
případně rustikálním koloritem románů Thomase Hardyho.
Lidé nepokojní a neposední nacházejí svou retro inspiraci
v době značně pozdější, přesto už padesát let vzdálené.
Šedesátá léta minulého století uvedla do pohybu celý svět.
Okouzlení novými technologiemi a možnosti, které nabízely nové materiály i zpracování těch tradičních, přinesly
do světa designu skutečně revoluční prvky. Řada drobností,

Design
jako plastové nádobí pestrých barev, krimplenové
kostýmky nebo dederonové košile v nás vyvolávají
spíše shovívavý
úsměv, mnoho dalších
ovšem pasuje i do dnešních
moderních interiérů. Šedesátá
léta objevila
možnosti
fotografie
a plakátu pro
dekorování pokojů. Plast umožnil odpoutat se
od tradičních
tvarů a židle,
pohovky a křesla se
rozvlnily
a dostaly neuvěřitelně pestré barvy.
Rozjezd designérské revoluce spadá vlastně ještě na konec
let padesátých. Půl roku trvala Světová výstava EXPO 1958
a právě ta se stala zásadním impulsem k proměně všeho,
co člověka každodenně obklopuje. Státy se předháněly ve
vývoji novinek, architekti a designéři dostali volnou ruku,
aby předvedli své novátorské kreace. A téměř vše, co v Bruselu ještě působilo jako výstřelek, si velmi rychle nacházelo
cestu k běžnému spotřebiteli.
Design vycházel z požadavků doby na snadno a levně vyrobený univerzálně použitelný nábytek pro kuchyně i pokoje, protože ale optimisticky naladěný svět nechtěl tonout
v šedi uniformity, vše hýřilo barvami a získávalo punc originality využitím nápadných doplňků. Českým „objevem“
Bruselu byly například plastiky, mísy a vázy z těžkého litého
barevného skla.
Zařídit byt ve stylu šedesátých let by dnes přece jen bylo
trochu přes míru a stůl s umakartovou deskou si nejspíš do
jídelny nedáte. Doplnit moderní interiér některými věcmi,
které možná najdete ještě někde na půdě nebo v komoře,
má ale svůj půvab. Co třeba oprášit starý kotoučový magnetofon nebo psací stroj a udělat z nich dekoraci? Také
svítidla nebo nádobí dodají interiéru punc přívětivé zabydlenosti a provázanosti
rodinného mikrosvěta,
v němž některé věci
přecházejí z generace na
generaci. Vždyť ne vše si
zaslouží vyhodit a nahradit za každou cenu
novým.
Připomínkou
oněch časů bude
i plakát The Beatles nebo Marilyn
Monroe na stěně,
případně velká fotografie dobového
automobilu. Kdo
si opravdu troufá,
může zkusit vymalo-

vat pokoj v bruselském
stylu – pastelovými
barvami oddělenými
úhlopříčnými čarami. Ostatně dnes se
barevné stěny zase
nosí. Sice se většinou
používá jen vertikální nebo horizontální
členění, ale proč to
nezkusit pro jednou
jinak? Malbu neděláme
na věky, takže když nás
„brusel“ po čase omrzí,
snadno se ho z pokoje
zase zbavíme. Svět se
řítí kupředu závratným
tempem. Na druhou
stranu podobná designérská revoluce, jakou
prožil v šedesátých
letech minulého století,
tu od té doby nebyla. Takže
s interiérem ve stylu šedesátých
budete vlastně pořád ještě velmi
moderní.

Inspirace neznamená zahlcení

Ať už inklinujete k jakémukoliv historizujícímu stylu, mějte
na paměti, že žijete v roce 2014. Chcete-li pohodlí a luxus,
máte rozhodně z čeho vybírat, nábytkářské firmy dnes
pamatují nejen na efektní nápady v designu, ale právě
také na uživatelský komfort. Využijte tedy toho, co nabízejí a vylaďujte interiér hlavně doplňky – textilem, nádobím,
dekoracemi na stěnách, třeba i panenkami nebo plyšáky,
starám šicím strojem upraveným jako stolek, krejčovskou
pannou ozdobenou bižuterií, hodinami, lampičkou, zrcadlem v nazdobeném rámu... Jeden kus starožitného nábytku vhodně zakomponovaný do moderního interiéru dokonale zazní, jakmile ale bude takových prvků mnoho, bude
místnost působit spíš jako sbírka starého haraburdí. Takže
vybírejte s rozmyslem, dopřejte si třeba ve starožitnostech
raději nějaký kousek drahý, zato jedinečný.
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Text: Nela Maťašeje, foto: Jan Kracík, zdroj: egypt.cz, Grandcanaria.cz, seychelskeostrovy.cz, national-geographic.cz

Objevte nový svět,
ten pod hladinou
Na kole vás to nebaví, nordic walking vás omrzel a na horké a vlhké klima na hot
józe už jste si taky zvykli? Nejste sami. Čím dál více Čechů hledá něco nového a netradičního. Řada z nich objevila potápění, které s sebou kromě neuvěřitelné relaxace
přináší i jistou míru rizika.

Proč trávit týden u moře pasivně na lehátku s knížkou?
Vždyť moře nabízí tolik možností. Poslední statistiky ukazují, že ani Čechům už nestačí jen pivo a slunce. Stále častěji
je potkáte spíše se šnorchlem a ploutvemi.

Jako ve škole

Aby se člověk stal kvalifikovaným potápěčem, musí složit
zkoušky, které jsou mezinárodně uznávané. V České republice působí celosvětové organizace CMAS, PADI a IANTD,
jejichž průkazy vám uznají v podstatě kdekoliv v zahraničí.
Než se ale do takového kurzu pustíte, je lepší si zjistit důležité informace předem. Jednotlivé organizace mají různý
systém hodnocení, takže velmi snadno můžete natrefit na
nekvalitní výcvik.
Kurz, kterým byste měli začít, vede k získání základního
kvalifikačního stupně a má celkem tři části. Abyste jej
úspěšně absolvovali, musíte zvládnout teorii, praxi v bazénu a praxi ve volném vodním prostředí. Teoretická část
člověka připraví na to, jaké účinky má voda na potápěče,
v bazénu se naučí používat přístroje tak, aby si byl jistý jejich ovládáním, a na volné vodě zase natrénuje pohyb pod
hladinou. Pokud základní výcvik zvládnete, budete se moct
potápět do hloubky osmnácti metrů.

Týden i měsíce

Možná vám to přijde nepravděpodobné, ale co výcvik, to
jiná délka přípravy. Jen v Praze natrefíte na desítky potápěčských škol, z nichž některé jsou schopné vám vydat
průkaz po pár dnech. Jiné vás budou připravovat i několik
měsíců. „Svůj základní kurz jsem zvládl během jediného
týdne. Bylo to hodně intenzivní a musel jsem se drilovat.
Kdybych si měl dneska vybrat, asi zvolím kurz dlouhodobější. Je to podobné jako v autoškole. Některé věci si zapamatujete zkrátka až po delší době. Chce to čas,“ vysvětluje
potápěč Jaroslav Sláma.
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Důkladná příprava může potápěči pomoct připravit se na
možná rizika, která pod hladinou číhají. Každý, kdo projde průpravou, by měl mít ale na paměti, že průkaz z něj
potápěče neudělá. „Skutečným potápěčem se stáváte až
ve chvíli, kdy máte za sebou zkušenosti z různých ponorů.
Opět připomenu tu autoškolu, kde to funguje obdobně.
Dobrým řidičem se také stáváte až po mnoha najetých kilometrech,“ doplňuje Sláma.
První ponory byste proto měli vždy absolvovat s někým
zkušeným a kvalifikovaným. Ale i po té, co získáte potřebné hodiny v terénu, je lepší mít nablízku svého „buddyho“. Takto potápěči označují „parťáka“ ve dvojici. Když se
jednomu něco přihodí, selže mu automatika nebo se zraní,
druhý z dvojice mu okamžitě může pomoct.

Slaná nebo sladká?

Přestože neleží Česká republika u moře, slané vody jsou tím
hlavním důvodem, proč si většina Čechů dělá potápěčský
výcvik. Právě moře totiž nabízí neuvěřitelnou podvodní
podívanou. Bohatá fauna a flóra vás přenese do jiného
světa. Pod mořskou hladinou je také mnohem lepší viditelnost než ve sladkých tuzemských vodách, které jsou navíc
i chladnější. „Záleží ale na tom, jak moc vás potápění baví.
Pokud jste potápěč-srdcař, budete se chtít potápět kdykoliv
a kdekoliv,“ tvrdí Sláma.

Nejlepší potápěčské destinace světa

Pro české potápěče hraje stále prim Chorvatsko a Egypt,
které jsou dostupné svou vzdáleností. Řada z nich ale v posledních deseti letech zkouší i zcela nová exotická místa.
Vybrali jsme pro vás pět nejzajímavějších potápěčských
destinací, které si každý potápěč zamiluje na první pohled.

1. Austrálie – Velký bariérový útes
Největší korálový útes na světě měří přes dva tisíce kilo-

Krása
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metrů. Obdivovat tu pod hladinou můžete na čtyři stovky
druhů korálů a stovky druhů ryb. Pokud budete mít štěstí,
můžete vidět delfíny, velryby a mořské želvy.
Velký bariérový útes byl v roce 1975 vyhlášen mořským parkem a v roce 1981 byl dokonce zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. V současné době se Marina Park rozděluje do několika zón. Hlavní zóna „General Use“ (zóna
obecného využívání) a zóna kategorie B tvořící přes 70%
plochy útesu. Ty jsou v současnosti otevřeny všem možných
rekreačním a sportovním aktivitám. Ostatní plocha útesu
je v zóně „Prevenetation Zone“ neboli ochranné zóně a je
chráněna nejvyšším stupněm ochrany. Vstup do této zóny
je povolen pouze výzkumným týmům za účelem vědeckých
studií. Hlavním smyslem této zóny je rozvíjet bariérový
útes v této oblasti zcela přirozeně bez jakéhokoliv zásahu
civilizace.
Pokud se potápíte na bariérovém útesu, poznáte úplně
jiný svět. Je to mořský svět plný barev, korálů, žraloků,
mořských želv, medúz, mořských koníků a další stovky
různobarevných rybek. Potápění a mořský život na bariérovém útesu vám opravdu vezme dech. Tento útes není
sice rekordmanem v počtu druhu ryb ani druhu korálu,
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ale i přesto je jedním z nejbohatších přírodních parku na
planetě.
Odhaduje se, že na útesu žije přes 400 druhů korálů, nad
kterými plave více než 1500 druhů ryb, nad útesem létá na
53 exotických druhů ptáků. Na korálech také můžeme najít
na 4 000 druhů měkkýšů, mezi kterými proplouvá na 23
druhů savců. Nikdo ale ve skutečnosti neví, kolik druhů zde
žije, protože celý útes nebyl doposud prozkoumán.

2. Belize
Čekají vás tu nádherné korálové atoly (například Shark-Ray
Alley), korálové útesy, které leží v malé hloubce. Potkat
pod hladinou můžete rejnoky, žraloka vouskatého i obrovského.

3. Borneo - Sipadan
Ostrůvek Sipadan leží pouze pár kilometrů od Bornea.
V podstatě je celý složený z korálů na vrcholu vyhaslé
sopky. Pod mořskou hladinou se tu hojně vyskytují karety,
želvy, barakudy, makrely, kladivouni a žraloci obrovští.

4. Kuba
Na Kubě je vyhlášená především zátoka Maria la Gorda západně od Havany a souostroví Jardines de la Reina. Unikátní je zde fakt, že povolení k potápění získá ročně jen 350
potápěčů. Potápění na Kubě je zajímavé a atraktivní především svou rozmanitostí a možnostmi, které nabízí, jak začínajícím potápěčům, tak velmi zkušeným a profesionálním
potápěčům. Kuba nabízí stovky míst k potápění, které jsou
rozděleny do 15 hlavních potápěčských lokalit. Na Kubě
naleznete krásná písčitá dna, členité podmořské stěny,
korálové útesy, podmořské jeskyně, kanály, tunely, korálové
chodby, skaliska, průrvy, potopené vraky. Pozorovat můžete
velké množství pestrobarevných korálových ryb, mezi nimiž
nechybí ani exotické druhy jako barakuda, muréna, několik různobarevných druhů rejnoků, humři, žraloci velrybí,
žralok vouskatý či modrý, chňapalové a další. Dále můžete
pozorovat velké množství korálů a korálovité útvary, medúzy, sasanky a spoustu dalšího. Voda má výjimečně zvláštní
odstíny modré a výbornou viditelnost.

5. Jižní Afrika, Durban

můžete u břehů Durbanu pozorovat žraloka bílého nebo
tygřího. Existují tři hlavní oblasti, ve kterých je možné se
zde potápět. Většina potápěčských operátorů je soustředěna ve městě Umkomaas, nacházejícím se 40-minut jízdy jižně od Durban. Aliwal Shoal je dle časopisu Diver Magazine
řazen mezi deset nejlepších potápěčských lokalit na světě.
Je to asi 5 km dlouhý úsek nacházející se ve vzdálenosti
3-5 km od pobřeží. Nabízí nejenom neuvěřitelné množství
mořských druhů, ale zároveň i zajímavě členitou topografii
mořského dna.
Mezi místní zajímavosti patří dva vraky – The Produce
a Nebo. Při většině ponorů můžete spatřit obrovské žíhané
mořské okouny, elegantní rejnoky (včetně mant), želvy
a samozřejmě velká hejna pelagických ryb. Hlavní atrakcí je
zde ale žralok písečný, který se zde vyskytuje v období páření, tj. od června do listopadu. K vidění je tu i žralok tygří
či kladivouni. Pokud je vaším snem dostat se do těsného,
téměř až osobního kontaktu s těmito dravci, potom jste tu
na správné adrese Potápěče tu spouští v kovové kleci přímo
mezi žraloky, které láká naházené syrové maso kolem. Ale
je to ještě kouzlo potápění?

Chcete trochu adrenalinu? Vydejte se do Jižní Afriky, kde
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6. Řecko
14 000 kilometrů dlouhé skalnaté a členité pobřeží Řecka
s křišťálově čistou vodou nabízí velmi dobré podmínky pro
potápění. V Řecku se určitě můžete těšit na množství různobarevných ryb - modrých, červených či různě pruhovaných. Zahlédnout tu můžete dokonce i delfíny. Pokud
se dostanete do větší hloubky, můžete narazit na humry
a langusty. Pod mořskou hladinou žijí také chobotnice.
Spatřit můžete i červené hvězdice, kraby či různobarevné
sasanky. Potápět se můžete na Chalkidiki, v oblasti Olympské riviéry a na většině řeckých ostrovů Na Rhodosu je
nejznámějším místem pro potápění Kalithea, která se může
pochlubit podmořskými jeskyněmi. Cena za ponor se pohybuje kolem 25 €. Výborné podmínky k potápění jsou i na
Zakynthosu, z přístavu v Kosu odplouvají lodi se zájemci
o potápění k členitému pobřeží ostrova Kalymnos.

7. Kanárské ostrovy
Potápění na Kanárských ostrovech je zážitek, na který budete vzpomínat celý život. Zdejší atlantická flóra a fauna je
přece jen bohatší než v menších uzavřených mořích. Žijí zde
želvy, rejnoci, platýzi, úhořovci, kanicové, tuňáci, chobotnice i barakudy. V labyrintech podmořských skal a v jeskyních
pak můžete potkat murény, ropušnice a čtverzubce. Hluboký oceán a na živiny velmi bohaté stoupající podmořské proudy navíc přitahují do oblasti Kanárských ostrovů
množství vodních savců. Běžně se zde tedy prohánějí hejna
delfínů a občas můžete narazit i na velryby či jiné kytovce.

8. Egypt
Egypt je jednou z nejoblíbenějších destinací na potápění.
Mezi jeho největší přednosti patří blízká poloha (asi 3 hodiny letadlem), krásné písečné pláže a prohřáté Rudé moře
plné podmořského života. Egypt nabízí jednu z nejlepších
možností k potápění v celém Rudém moři, od korálových
útesů jižního poloostrova Sinaj po odlehlé severní pobřeží
Akabského zálivu až k nedotčeným pevninským překrásným hlubinám jihu, které jsou dosažitelné pouze vícedenními plavbami. 1500 kilometrů egyptského pobřeží nabízí
velké množství lokalit k potápění. Pobřežní města jako
Hurghada a Sharm el Sheikh jsou hlavními potápěčskými
cíli a slouží jako základna většiny návštěvníků poloostrova
Sinaj. Pokud si vzpomenete na nějaký druh korálu, téměř s určitostí najdete živý exemplář v egyptském Rudém
moři. Rostou zde tvrdé druhy korálů, dále měkcí, květinám
podobní laločníci. Ryby zde jsou stejně neuvěřitelné jako
koráli, počínaje žralokem kladivounem, kroužícím v modré
hlubině mezi velkým shlukem barakud, až po malé hlaváče
a shluky bradáči. Pyskouni obrovští a kranasi v ohromných
seskupeních stejně jako manty a murény jsou všude.

9. Seychely
Seychely, složené z 133 ostrovů, jsou ideální pro všechny
milovníky podmořského světa. Mnoho míst je zároveň ještě
neprozkoumaných a místní moře nabízí nezapomenutelné
zážitky. Tato příležitost není jen pro zkušené, ale i pro začátečníky. Na místě je mnoho potápěčských základen, které
zajišťují veškerý servis.
První částí pro potápění jsou největší Vnitřní ostrovy.
Nejdoporučovanějším místem pro potápění je sklanaté místo Brissare. Mnoho návštěvníků zcela oprávněně nedokáže
odolat příležitosti k potopení se k vraku Ennerdale. Potá-
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pění na volném moři je velmi bedlivě sledováno, protože se
zde mohou vyskutnout zrádné proudy, které působí komplikace i zkušeným potápěčům.
Druhou částí jsou menší Vnější ostrovy. V této oblasti se
potápí jen velmi malé množství lidí. Pod mořskou hladinou mezi korálovými atoly a pískovými ostrůvky se každý
stává objevitelem nových míst, kam ještě člověk nevstoupil.
I přesto, že jsou místní ostrůvky dostupné pouze z lodi, nachází se zde dostatek potápěčských základen, které poskytnou veškerý nezbytný servis

Kolik vás to bude stát:
Základní potápěčský kurz: od 6000 Kč
Základní potápěčské vybavení: od 40 000 Kč
Zkušební ponor v bazénu: od 500 Kč
Zkušební ponor na volné vodě: od 850 Kč

Člověk nesmí zapomínat, že je pod
vodou jen na návštěvě, říká mladá
potápěčka
Že se pod hladinu moře nehrnou jenom muži, dokazuje
amatérská potápěčka Petra Svatošová, která se rekreačnímu potápění věnuje už přes deset let a za sebou má přes
stovku ponorů. „Když si to spočítáte, vychází to na jedno
potápění za rok s několika ponory. To je přesně to, co hledám. Způsob, jak aktivně prožít dovolenou u moře,“ říká
Svatošová.

Kdy se ze začátečníka stane plnohodnotný
potápěč?

Rozhodnete-li se prozkoumat podvodní svět o něco víc,
není to jen tak. Je dobré si projít kurzem se zkušeným
potápěčem - instruktorem. Navštívit například potápěčské
centrum, kde se výcvikové kurzy konají. Seznámíte se s tím,
jak lidský organizmus a jednotlivé přístroje pod vodou pracují, je dobré techniku si tak říkajíc osahat. Nejen na souši,
ale i v bazénu, a teprve pak „skočit“ do otevřené vody.

Jak jste s k potápění vlastně dostala?

Bylo to díky potápěčům v okruhu rodiny a známých. Měla
jsem možnost vyzkoušet si potápění s přístrojem rovnou
u moře, kam jsme každoročně jezdili s partou lidí, mezi nimiž potápěči byli. Poslouchala jsem jejich zážitky, vyptávala
se, co a jak funguje, až jsem se nechala strhnout zážitky
a vyzkoušela si potápění sama.

Stejně jako vy řada lidí potápění poprvé
vyzkouší na dovolené u moře. Doporučujete tyto
rychlokurzy, není to nebezpečné?

Přestože jsem si potápění poprvé vyzkoušela u moře, rozhodně bych svou cestu k němu nenazvala rychlokurzem.
Předcházely tomu určité teoretické znalosti. Pořád jsem ale
jen rekreačním potápěčem se základním výcvikem a přibližně stovkou ponorů. Akorát jsem se po několika dovolených, při kterých jsem se potápěla s dozorem, rozhodla
udělat další krok. Potápění mě natolik chytlo, že jsem
absolvovala zkoušky k získání „potápěčské hvězdičky“ – zahrnuje to jak prokázání teoretických znalostí, tak zkoušky
ve vodě. Tento základní průkaz člověku umožní rekreační
potápění v menších hloubkách u nás i v zahraničí. Kvalifika-

Krása

Manty dorůstají velikosti 3 až 5 metrů a přiblížili se k nám téměř na dotek. Indonésie 2012
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Krása

Potápění v Rudém moři skýtá úchvatné korálové útesy plné života. Egypt 2014

ci si člověk může ale dále rozšiřovat.

Jaká při potápění hrozí rizika?

Myslím, že je to o osobním přístupu každého z nás. Potápění je adrenalin, neskutečný zážitek i relax, pořád jsme
ale pod vodou jen návštěvníci. Podle mě to není o překonávání hloubek, ale především jde o to, užít si báječný stav,
vidět tu neskutečnou nádheru barev, korálů či hejna ryb
a vodních živočichů. Vodní svět respektuji, dodržuji pravidla bezpečného potápění a odměnou mi je pak pohled na
tuto okouzlující podvodní říši.

Kdy člověk s potápěním může začít? Je to
omezené věkem?

Organismus dítěte funguje jinak než u dospělého, a tak
jsou pro něj vytvořená odlišná pravidla. Horní hranice v zásadě není, ale vše samozřejmě záleží na zdravotním stavu.
Rekreační potápění tedy může být prakticky pro kohokoliv,
ale je třeba vzít v úvahu vaší fyzickou kondičku. Za bezpečné potápění se považuje do 40 metrů hloubky.

Jaké vybavení potřebuju, když se chci poprvé potápět? Lze všechno půjčit, nebo musí i začátečník investovat?

Myslím, že základem je mít vlastní ABC – tedy masku (potápěčské brýle), ploutve a šnorchl. Ty užijete i při šnorchlovačce a investice není tak velká. Sama jsem si těmito kousky
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založila svou „výbavu“ a postupně ji rozšiřovala o další
– neopren, vyvažovací vesta, automatika… Ceny se však
různí, a tak bych se obrátila na odborníky ve specializovaných potápěčských obchodech.

Které destinace pro potápění jste vyzkoušela a kde to opravdu stálo za to?

Zažila jsem potápění ve Středozemním a Rudém moři.
Nejvíce mi k srdci přirostl ale výlet do Indonésie, kde se
mi potápění zdálo ještě krásnější, podmořský život bohatší a barevnější. Průzračně čistá voda měla kolem 26 – 27
stupňů. Viděli jsme početná hejna delfínů, žraloků, mant
i rozličných menších ryb. Plavili jsme se na lodi kolem ostrovů Flores, Alor, Komodo. Na lodi jsme strávili jedenáct dní.
Bylo o nás postaráno od rána do večera. A potápěčské zážitky jsme proložili koupáním či výlety po ostrovech. Denní
program začínal většinou ranním ponorem, pak jsme se
nasnídali a loď vyrazila o kus dál. K nezapomenutelným zážitkům patřila zastávka u permanentně činné sopky Combi,
ze které se vyvalí kouř každých deset minut. Na ostrově
Komodo jsme navštívili národní park, proslulý varany komodskými. Vypadali nevinně, ale jejich kousnutí je prudce
jedovaté. Bála jsem se jich asi víc než žraloků, protože naši
domorodí průvodci měli na obranu jen klacek.

Pozvánka
Text: Pavel Poulíček, marketingový a mediální ředitel společnosti Relmost

Czech Masters

špičkový golf
a zábava pro každého

Bude to boj na nejvyšší golfové úrovni a zároveň zábava pro diváky.
D+D REAL Czech Masters myslí na každého. Termín turnaje European Tour se
přibližuje. Týden od 18. do 24. srpna bude na hřišti Albatross u Prahy nabitý
světovým golfem. Udělejte si čas a přijďte se podívat!
„Posuneme vnímání golfu do jiné roviny. Návrat European
Tour do Česka bude nejen sportovní událostí roku, chceme
diváky zároveň zabavit a přilákat i negolfisty. Postaráno
bude o celé rodiny a všechny generace. Inspirovali jsme se
na nejprestižnějších turnajích světa. Naším cílem je sportovní zážitek v roli diváka a vlastní aktivní prožitek v rámci
turnajové vesničky,“ říká Petr Dědek, majitel promotérské
společnosti RELMOST.
Na startovní listině bude 156 hráčů, mezi nimi 8 českých
golfistů – 7 profesionálů a 1 amatér. European Tour je po
severoamerické PGA Tour největším a nejbohatším systémem turnajů. Czech Masters má letos ideální místo v kalendáři. Je to předposlední turnaj, kde se hraje o body do
nominace pro Ryder Cup, což je nejvýznamnější týmová
soutěž světa. Už teď je jasné, že přijede minimálně 11 turnajových vítězů z této sezóny. Hráči si rozdělí 1 milion Euro,
vítěz bere 166 660 Euro.
Diváci můžou hráče doprovázet na všech jamkách. Obvyklé postupy jsou dva. Vybrat si zajímavou jamku a najít si
ideální místo u greenu, na něm sledovat jednotlivé flighty
anebo si zvolit oblíbené hráče a s nimi se pohybovat jamku
po jamce na hřišti. A pak je tu třetí možnost: strávit čas
v turnajové „vesničce“.

Vesnička pro veřejnost zabaví na
celý den

„Pro nás je nosným produktem interaktivní vesnice. Pro
zjednodušenou představu: jedná se o prostor, kde se zabavíte, občerstvíte, a když budete chtít i něco naučíte. Nakonec si můžete odnést dárky. Svůj program si najdou všichni
napříč generacemi golfisti i negolfisti,“ přibližuje generální
ředitel Relmostu David Trunda.
Co tedy ve vesničce najdete? SNAG golf. Jde o hravou
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formu golfu s neobvyklými holemi a míči. Je určena především dětem, ale dobře zabaví také dospělé. Při ruce budou
žáci Slavíček Golf Academy. Zapojí vás do hry, předvedou
základní údery, vysvětlí pravidla a princip golfu. Na stanovišti společnosti MindFormer budou děti řešit myšlenkovou
mapu spojenou s výukou anglických slovíček. Jedná se
o moderní výukovou metodu, jejíž kouzlo tkví v názornosti
a souvislostech.
Součástí golfových aktivit ve vesničce budou senioři z organizace Senior fitness společně se členy České golfové asociace hendikepovaných. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet,
jak těžké je hrát na speciálním vozíčku pro hendikepované.
Z každého stanoviště si soutěžící odnesou žetony, které
promění v dárky. Vyberou si například tričko v merchandisingovém obchodu společnosti BRUDRA, který připravil pro
turnaj originální golfovou kolekci triček, kšiltovek a dalšího
golfového vybavení. Ženy můžou dostat kosmetický balíček nebo kosmetickou službu, míchaný drink od Red Bullu,

Program:
Příjezdy hráčů -17. – 18. srpna
Pondělí: 18. srpna – tréninková kola hráčů – vstup zdarma
Úterý: 19. srpna – tréninková kola hráčů – vstup zdarma + slavnostní zahajovací večer v Trojském
zámečku za účasti hráčů a pozvaných hostů (vstup na pozvánky)
Středa: 20. srpna – turnaj PRO-AM – týmová soutěž 1 profesionál + 3 amatéři v jednom flightu vstup diváků zdarma
Čtvrtek: 21. srpna – 1. kolo turnaje D+D REAL Czech Masters – vstupenky v předprodeji Ticketpro
nebo prodej přímo na hřišti Albatross (vstupenky jsou na jednotlivé dny nebo permanentka na celý
turnaj)
Pátek: 22. srpna – 2. kolo turnaje D+D REAL Czech Masters + večer Red Bull Party v turnajové
vesničce (vstup je součástí vstupenky)
Sobota: 23. srpna – 3. kolo turnaje D+D REAL Czech Masters + od 19 hodin koncert skupiny Eddie
Stoilow (vstup je součástí vstupenky)
Neděle: 24. srpna – 4. finálové kolo turnaje D+D REAL Czech Masters – slavnostní vyhlášení
výsledků okolo 16. hodiny

pánové zajdou na pivo do stanu Pilsner Urquell.
Aby toho nebylo málo, jednou z atrakcí bude golfová road
show. PGA of Europe vyhodnotila Czech Masters jako projekt, který má budoucnost. Společně s nadacemi R&A a Ryder Cup chtějí přispět rozvoji českého golfu. Podle nich
máme v Česku velký golfový potenciál.
Vesnička bude otevřena od čtvrtka do neděle (od 21. do
24. srpna) vždy od 9:00 do večera. Už ve středu se uskuteční
PRO-AM turnaj. Týmová soutěž flightů složených z jednoho
profesionála a tří amatérů. Součástí večerního vyhlášení
bude volba MISS Czech Masters. V pátek navíc proběhne
Red Bull Party. V sobotu 23. srpna je v plánu na 16. jamce
piknikové odpoledne pro rodiny a večer od 19 hodin se
uskuteční koncert jedné z nejpopulárnějších skupin současnosti Eddie Stoilow. Občerstvovací stánky budou na třech
místech hřiště. Speciální drink namíchá barman Glenmorangie – jedná se o oficiální spirit turnaje, víno dodá z jižní
Moravy firma Via Vini. Zajímavostí je Czech Masters Ice

Coffee.
„Naše společnost RELMOST podporuje rovněž charitativní
projekty. Spolupracujeme s občanským sdružením Dobrý
skutek. Společně vybereme podporu na konkrétní dítě,
které potřebuje pomoc nás všech nejvíce. Veškerý výtěžek
akce putuje na financování léčby nebo nákup zdravotní
pomůcky,“ doplňuje David Trunda.
Vesnička pro veřejnost pokryje největší plochu za branou
golfového resortu. Nicméně jeho součástí budou i další
sekce.

Extrémy Czech Masters - 30 tisíc litrů
vody, tuna banánů, 60 kamer …
Players lounge. Bude stát v těsné blízkosti driving range.
Přístup do této zóny budou mít pouze hráči. Půjde o území,
kde se hráči koncentrují před hrou a kam chodí relaxovat
po skončení kola. Součástí prostoru bude pingpongový
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Letecký pohled na hriště Albatross

Vizualizace vesničky

stůl, catering na míru, 10 tisíc litrů vody, nepřetržitě ovoce
a zelenina, vyvážená nutriční strava. V oddělené menší části
budou mít zázemí caddies, kteří golfistům nosí bag s holemi a fungují jako poradci při volbě holí, délce rány, profilu
greenu nebo směru větru. Konkrétních úkolů mají při hře
ještě víc.
V zóně pro děti se postaráme o ratolesti hráčů, kteří přijedou s celými rodinami. Tzv. creche je zázemí pro nejmladší.
Hráče bude vozit 25 aut. Vyzvednou je na letišti, přivezou
je na hřiště, a pak zase zpátky do hotelu. Golfisté budou
ubytováni v hotelích sítě Vienna International. Konkrétně
v hotelu Andels v Praze na Smíchově, další hosté v hotelích Angelo a Diplomat. Ve všech případech se jedná o 4*
hotely.
Parkoviště resortu Albatross pokryje stan pro media. Novináři budou posílat své informace do desítek zemí světa.
Součástí budovy bude cateringové zázemí. Své místo tam
bude mít fyziotruck. Speciálně upravený kamion doprovázející hráče po celém světě, kde o jejich regeneraci pečuje
několik fyzioterapeutů.
Největší „stan“ vesničky patří Pilsner Urquell. Čepovat se
bude pivo, prodávat jídlo za nižší ceny než je obvyklé a samozřejmě nealko.
Svou činnost a produkty představí Česká golfová federace

Petr Dědek - majitel promotérské
společnosti RELMOST

David Trunda - generální ředitel
Relmostu (vpravo). Gratuluje
Lukáši Tintěrovi spolupracujícímu
hráči RELMOST ProGolf Teamu.

nebo také incomingové cestovní kanceláře propagující různé golfové destinace například Kanárské ostrovy.
Před vstupní branou zaparkuje techniku European Tour TV,
která připravuje televizní přenos do 130 zemí světa. Přijede 14 kamionů, přenosy přichystá 120 lidí. Někteří dorazí
o deset dní dřív, aby postavili televizní věže pro kamery. Na
každé jamce vyroste jedna věž.
Prostor těsně u klubovny bude patřit VIP sekci. V ní během
dne projde zhruba 500 hostů. Nakonec několik čísel: odhadovaná spotřeba balené vody na turnaj je celkem 30 tisíc
litrů, sní se přibližně 1 tuna banánů, televizní přenos obstará 60 kamer včetně kamery na 35 metrů vysokém rameni
jeřábu, studia pro živé přenosy bude mít mediální partner
turnaje Česká televize a anglická stanice SKY TV.
Hlavní tribuna pro diváky bude stát u 18. greenu. Od čtvrtka do neděle bude jezdit speciální Czech Masters autobus
ze stanice metra Zličín až na hřiště Albatross. Celkově se
o hladký průběh turnaje postará denně 1100 lidí! Sledujte
náš web www.czechmasters.cz a facebookový profil www.
facebook.com/CzechMastersOfficial. Získáte tam aktuální
informace a můžete vyhrát zajímavé ceny. Vstupenky jsou
už v předprodeji na portálu www.ticketpro.cz a bude je
samozřejmě možné koupit přímo na místě před vstupem
do areálu resortu Albatross.

D+D REAL Czech Masters
18. 8. - 24. 8. 2014
Albatross Golf Resort
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www.czechmasters.cz

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: Vladimír Homola, archív Hudebního Divadla Karlín, archív FTV Prima, HCE

Václav Noid Bárta:

Beránek s maskou pitbula

Hudebník a muzikálový herec Václav Noid Bárta je člověk plný protikladů. Pár let
ze sebe sklepával nálepku „Ten kluk od Lucie Bílé“ a dokazoval, že se dokáže prosadit
i bez jména slavné manželky. Talentovaný hudebník od pánaboha a sympaťák se
zajímavým hlasem hodně klame tělem. Navenek působí zpěvák rockové kapely Noid
Crew jako ranař, který pro ostré slovo nebo ruční argument nejde daleko. V duši
je to ale věčný kluk, který se momentálně nejvíc těší na to, že mu jeho přítelkyně
- modelka Gabriela Dvořáková za pár měsíců porodí potomka.
Čím momentálně žijete?
Momentálně žiju hlavně svým soukromým životem, jsme
v očekávání, za pár měsíců se nám narodí potomek, z osmdesáti procent je jisté, že to bude kluk, takže další Vašík
Bárta. A pak žiju i natáčením seriálu Svatby v Benátkách,
který točím pro Primu. Ta role – jmenuje se Milánek, není
nijak velká, ale je docela výrazná.

Jaký je Milánek?
Na první dojem by se mohlo zdát, že je to namakanej boreček z posilovny, který si nabrnkne starší paní, ožení se s ní
a bude si užívat jejích peněz. Pak se ale ukáže, že ji má fakt
rád. Partnerku a pak i manželku mi tu hraje Jana Švandová,
s ní se znám spoustu let, slyšíme na sebe, vymýšlíme spolu
fórky k našim postavám, je radost s ní hrát. Režiséři nám
nechávají volnou ruku, můžeme si k rolím vymýšlet různé
vtípky, což mě baví. S učením textů nemám problém, stačí
mi jednou si je přečíst a pamatuju si je, mám fotografickou
paměť, navíc ještě vytrénovanou z muzikálů. Už jsem si
zahrál roličku spoluvězně ve filmu Kajínek, k němuž jsem
skládal muziku, a objevil jsem se i v Expozituře. Ale Milánek ve Svatbách je něco úplně jiného. Pro mě skvělá profesní zkušenost. Nejsem herec a nemám herecké ambice, ale
tahle nabídka mě fakt zaujala. Hraju tu tak trochu sám
sebe, ale před nějakými patnácti lety. Tenkrát jsem trávil
spoustu hodin v posilovně a řešil, jak bych co nejrychleji
nabral svaly. A ještě jedna podobnost tu je. Když jsem před
pár lety žil s Luckou Bílou, dost lidí mě viděo podobně, jako
já teď hraju Milánka. Namakanýho blbečka, který jde jen
po penězích.

Myslíte, že už jste se z téhle škatulky
vymanil?
Nevím, to musí vědět jiní, co si o mně myslí. Troufám si říct,
že jsem nějaký kus práce udělal a tím dokázal, že Lucka mě
nemusela tahat nahoru. Ať si lidi říkají, co chtějí. Já jsem
rád, že jsem mohl žít s takovou osobností. Naučila mě, jak
se pohybovat v showbyznysu i ve světě médií, jak mít dobré
vztahy s lidmi.
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Napadlo vás, jak by se váš život odvíjel,
kdybyste Lucii nepotkal? Že byste třeba vůbec
nebyl tam, kde jste?
Napadlo, ale nepřemýšlím o tom. Je to podobné, jako když
špatně zahnete a nabouráte se v autě. Lidé mi tuhle otázku
často pokládají. Myslím, že mi vztah s Luckou pomohl se
zviditelnit. Ale zároveň vím, že bych se prosadil i bez ní.
Jsem natolik urputnej, že bych se svého snu živit se hudbou
a muzikály nevzdal. Chodil bych po konkurzech a nakonec
bych se prosadil, ale šlo by to asi pomaleji. Okolí si může
myslet leccos, ale mezi dvěma lidmi může být krásný cit
a vztah, přesto, že mu ostatní nerozumí nebo ho zatracuje.

S Lucií jste se poznali při práci na muzikále
v divadle Ta Fantastika. Vybavíte si ten moment,
kdy vám došlo, že nejde jen o pracovní vztah?
Vybavím, ale nechci o tom už mluvit, už se o tom psalo
dost.

Tak jinak - co vás na ženě zaujme?
Líbí se mi, když je žena silná osobnost. Nejde mi jen o krásu, musí z ní vyzařovat něco zvláštního, co mě přitahuje.
A Gábinka je přesně taková.

Někteří muži se žen - osobností bojí. Vy ne?
Ne, naopak. Čím silnější osobnost, tím líp.

Říká se, že muž je hlavou rodiny, ale žena
- dost často - krkem, který tou hlavou hýbe.
Ví Gábina, jak na vás?
Ví, a moc dobře. Jde na mě velice psychologicky, protože
tenhle obor jeden čas studovala. Když mám velký vztek, ví,
že mě musí nechat chvíli vychladnout a teprve za nějakou
dobu se mnou cokoliv rozebírat.

Tvrdíte, že hudbu skládáte hlavně citem.
Přistupujete tak i k lidem?
Rozhodně. Já jednám vždycky podle srdce. Jasně, že se někdy spletu, pár lidí už mě takhle připravilo o peníze nebo

Rozhovor
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o iluze nebo obojí. Rozum mi kolikrát říká něco jiného, ale
já se řídím emocemi. I když na to třeba někdy doplatím.

Začíná léto, budete ho mít spíš pracovní,
nebo odpočinkové?
Na konci dubna jsme měli dva fantastický koncerty v Hudebním divadle v Karlíně se symfonickým orchestrem
a spoustou hostů jako byla třeba Bára Basiková nebo
Ondřej Brzobohatý. Hráli jsme na nich i písničky z mého posledního alba, které vyšlo loni v září, i písničky z muzikálů.
Musím říct, že tyhle koncerty pro mě byly fakt úžasný, strašně jsem si je užil. Léto chci mít trochu volnější, koncertovat
s mou kapelou Noid Crew nebudeme. Pojedeme s Gábinou
na nějakou dovolenou a od srpna už začnu zkoušet v Hudebním divadle Karlín další muzikálovou roli – sluhu Large
v Addams Family. Je to postava, která celé představení nic
moc neřekne, jen nosí všem pití, ale na konci zazpívá krásnou písničku.
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Zmíněným dvěma koncertům v Karlíně,
o kterých mluvíte, ale mělo předcházet turné,
které jste nakonec musel zrušit pro nedostatek
zájmu. To asi nebylo nic příjemného.
Nebylo na tom nic nepříjemného. Prostě jsem sám sobě
přiznal, že ještě nemám na to, abych vyprodal čtyři velký
haly, proto se neprodalo tolik lístků. Nemělo smysl si něco
vymýšlet. Leccos se mi v životě povedlo, tohle bylo prostě
velké sousto. Umím přiznat svou chybu, nevadí mi prohrát
jednu bitvu, ale nerad bych prohrál válku. Ale dubnové
koncerty mi to vynahradily. Uvědomil jsem si, že musím být
pokornější a postupovat po menších krůčcích. Ale to nevadí, cesta, po které jdu, mě baví. Jak se dneska hodně říká:
Samotná cesta je cíl.

Jaký byste tedy rád udělal další krok na své
cestě? Co je vaším snem? Vyprodat velkou halu?
Ne, to přijde jednou samo. Věřím. (smích) Rád bych dostal

Rozhovor
znamená strašně moc.

Někteří lidé, kteří si projdou v dětství rozvodem rodičů, se pak bojí vázat se, vybudovat si
svou rodinu.
S tím já problém nemám. Vím, že má budoucí rodina bude
základ mého bytí. Hrozně bych si přál, aby byla plná a abychom se nikdy nerozvedli. Já sice rozvodem mých rodičů až
tak moc netrpěl, ale zmatek mi v hlavě udělal. A pak mě
potkalo něco podobného, manželství s Luckou taky skončilo. Ale jednodušší bylo, že jsme neměli děti. Protože i když
rozvod neprovázejí nějaké hádky, na dítě to může mít vliv.
Proto chci, aby to tentokrát klaplo. Už definitivně.

Jste hádavý typ?
Oba jsme byli hádaví, oba jsme Štíři. Ale najednou jsme si
uvědomili, že hádkami ničeho nedocílíme, tak jsme s nimi
přestali. Člověk musí trochu zkrotit svoje ego a snažit se
vidět situaci i z pohledu druhého člověka. Není to jednoduché, ale jde to. Když to uděláte, váš vztah se posune zase
o něco dál. My jsme s Gábinou měli jednu pauzu, kdy jsme
si oba srovnávali, co vlastně chceme a nechceme. Pomohla
nám a teď je náš vztah mnohem lepší.

Kdy nejvíc se dralo ven vaše ego?
Nejvíc asi v pracovních záležitostech, když jsem měl pocit,
že někdo využívá mou dobrotu. Napsal jsem třeba pro
někoho písničku a nechtěl za ni honorář. A ten dotyčný si
myslel, že to tak bude napořád, bral to automaticky, že pro
něj skládám zadarmo. Nejdřív to nechávám být, ale pak se
rozčílím a nekoukám na následky.

Navenek působíte jako ranař, myslíte, že
občas klamete tělem?

nějakou svou písničku z poslední desky do rádia. To by byl
pro mě zásadní krok. Většinou si mě lidi zařazují jako zpěváka z muzikálů, který má nějakou rockovou kapelu. Proto
jsem udělal svou poslední desku jinou, není autorská, jsou
na ní jen tři mé písničky, ostatní jsou cover verze známých
hitů. Chtěl jsem, aby se posluchači soustředili na můj hlas,
aby si mě poslechli. Je to takové mé hudební dítě.

A druhé - opravdové - je na cestě. Kdy vás
poprvé napadlo, že byste chtěl být tátou?
Minulé léto přišel takový zvláštní přerod, kdy jsem zkoušel
muzikál Lucie. Uvědomil jsem si, že pořád jenom pracuju
a že mi něco chybí. Že zaplatím složenky, utratím nějaké
peníze, něco hezkého si koupím, ale že vlastně nevím, proč.
Najednou mi celej ten koloběh nedával smysl. Blesklo mi
hlavou, že by se mi líbilo mít pro koho to všechno dělat. Že
bych chtěl mít už nějakého potomka. Rodinu, abych měl
nějakou kotvu. Důvod všeho mého snažení. Rodina pro mě

Někdy asi jo. Moc dobře o sobě vím, že uvnitř jsem dost
cíťa. Všechno to tetování, co po sobě mám, číro na hlavě,
který jsem vždycky nosil, jsou jen mimikry. Abych skryl
svou křehkou identitu. (smích). Myslím, že lidi, kteří se živí
hudbou nebo herectvím, zkrátka umělci, musí být trochu
přecitlivělý, jinak by nemohli tvořit. Prostě velké děti,
které nikdy nevyrostou. Všichni lidi, kteří jsou komedianti,
nemůžou nikdy dospět. Kdyby dospěli, asi by se nikdy nepředváděli před plným hledištěm lidí. At je to koncert nebo
muzikálové představení. Já jsem stejnej. A buď jsem úplně
hodnej a citlivej, nebo se naštvu a chovám se jako pitbul.
Před lety ještě jako kluk jsem se po rozvodu rodičů naštval
a s tátou hodně let nemluvil. Cestu jsme k sobě našli, až
když mi bylo nějakých dvaadvacet. Dneska jsem na sebe
naštvanej, že jsme promarnili tolik let. Vlastně jsem pak
chvíli nemluvil ani s mámou. Mrzí mě to, dneska to vidím
z pohledu budoucího rodiče a trochu se bojím toho, že můj
syn bude jednou podobně paličatej, jako já.

Máte dalších šest sourozenců. Vídáte se
občas?
Vlastní je jen můj bratr Štěpán, toho miluju a navzájem
si pomáháme. Ostatní jsou nevlastní a moc se nestýkáme,
i když jsme se párkrát v životě viděli. Říká se, že krev není
voda, ale v tomhle případě to moc neplatí. Jejich povahy
i životní styl jsou hodně rozdílné od mého. Víme o sobě, to
stačí.
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Odmalička jste věděl, že chcete dělat
hudbu. V čem ale stále tápete a nemáte jasno?
Sen živit se hudbou a hraním v muzikálech se mi splnil, ale
jasno nemám v tom, co bude dál. Hrát v muzikálech asi nebudu moct dalších dvacet let a teď, když ze mě bude táta,
přemýšlím o tom, jestli uživím rodinu a jestli by nebylo lepší
najít si ještě něco trochu jistějšího. Protože v showbyznysu
jste jednou dole, jednou nahoře a je tu strašně velká konkurence. Skládání hudby se naopak dlouho dělat dá, ale
člověk v tom musí být dobrý, jít s dobou, sledovat novinky.
Dnešní hudba se dělá úplně jinak než třeba před deseti
lety. Člověk musí být pilnej a sledovat, co je všude nového,
neusnout na vavřínech.

Usnul jste někdy na vavřínech?
Nemůžu si to dovolit. Do práce se snažím dávat všechno,
protože kdybych polevil a měl pocit že jsem hvězda a že už
jsem všechno dokázal, přestanu být v profesi dobrý. Naprosto souhlasím s dnešním trendem, že divadla už nemají
stálé soubory, jen si najímají lidi na konkrétní projekt. Není
nic horšího, než když je někdo dvacet let v jednom angažmá a práce ho nebaví. Člověk na sobě musí pořád makat
a pořád dokazovat, že si práci a úspěch zaslouží, jakmile se
bude cítit spokojeně, je v háji. To je moje životní filozofie.
Nespokojenost je hnací motor. Vždycky je co zdokonalit,
i kdybych se měl do příštího muzikálu naučit trojitý salto,
tak na sobě musím zamakat a naučit se ho. Když to neudělám já, udělá to někdo jinej. A to bych nerad. Zatím ještě.
(smích).
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Václav Noid Bárta se narodil 27. října 1980.
Jeho otec je textař, matka zpěvačka. Od
sedmnácti let zpíval s kapelou Dolores Clan,
momentálně má vlastní skupinu Noid Crew.
Účinkoval v divadle Ta Fantastika v muzikálech Excalibur, Láska je láska, Elixír života,
Obraz Doriana Graye, Dáma s kaméliemi
a v Boženě Němcové, k níž složil hudbu.
V Divadle Kalich hrál v Hamletovi, v Hudebním divadle v Karlíně v Carmen, Jesus Christ
Superstar a Aidě a dalších. Hudbu složil také
k filmu Kajínek, pohádce Moja a páv, je autorem ústřední písničky k seriálu Obchoďák.
Momentálně hraje v seriálu Svatby v Benátkách. Pět let žil s Lucií Bílou, z toho dva a půl
roku jako manželé. Momentálně žije Václav
s modelkou Gabrielou Dvořákovou, s níž čeká
své první dítě.

LAND ROVER CENTRUM KOSOŘ
AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ PARTNER

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ LAND ROVER
S PROFESIONÁLY JEDINĚ V DEF-TEC s.r.o.
Kompletní nabídka služeb pro záruční i pozáruční prohlídky a opravy
Minimální čekací lhůty, Expres servis, diagnostika a jednoduché opravy na počkání
Opravy po haváriích včetně vyřízení pojistné události, STK, EMISE
Zvýhodněné ceny pro starší modely - sleva až 35 %
PICK UP servis, odtahová služba 24h denně, odvoz klientů
Speciální úpravy, přestavby vozidel G4, Camel, Sahara, Racing
Prodej a montáž originálního příslušenství a doplňků Land Rover
navštivte náš e-shop: www.landrover-nahradni-dily.cz
 Opravy ALU disků - rovnání, svařování, leštění, lakování
 Zařídíme Vám nákup vašeho nového Land Roveru na klíč!
 Land Rover bazar, stálá nabídka prověřených vozů








 Ideální dostupnost - Pražský okruh R1 - exit 15“ Lochkov,
Strakonická R4 - exit Radotín

OFICIÁLNÍ DEALER
DEF-TEC s.r.o.
Nabízíme úpravy exteriéru a interiéru
pro větší dynamiku a charakter Vašeho
vozu Land Rover, Range Rover a Jaguar.

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

Luxusní
novinky
LEGRABOX – Elegance v pohybu
Přímočarý, štíhlý a obzvlášť minimalistický design – takto
prezentuje rakouský výrobce nábytkového kování Blum novou řadu zásuvek – systém LEGRABOX pure, který je univerzálně použitelný do všech obytných prostor od kuchyně až
po koupelnu a to díky ušlechtilým materiálům, ze kterých
je vyroben. Systém vnitřního členění AMBIA-LINE vytváří
kromě pěkného pořádku také harmonický celkový vzhled.
www.blum.com

Festina Limited Edition 2014
Limitovaná edice Chrono Bike 2014 představuje ryze
sportovní styl, charakterizující značku Festina jako oficiální
časomíru závodu Tour de France.
Edice vychází z již kultovní kolekce Festina chrono Bike,
tradičně inspirované cyklistickým sportem. Tentokrát
návrháři této ikonické řady hodinek překonali výsledným
designem všechna očekávání. Energicky vyhlížející pouzdro tohoto chronografu o průměru 44 mm je vyrobeno
z ušlechtilé oceli a je osazeno safírovým sklíčkem, odolným proti poškrábání.
Limitovaná edice 2014 má tentokrát navíc i několik
unikátních detailů, které jej posouvají do pozice velmi
výjimečného modelu. Je to například luneta s IP povrchovou úpravou prodlužující trvanlivost, kombinující černou
a měděnou barvu. Hodinky jsou dále doplněny náramkem
z ušlechtilé oceli, ošetřeným IP povrchovou úpravou
v černo-měděné kombinaci.
Popis:
• pánský chronograph
• quartzový strojek
• safírové sklíčko s 3 vrstvou
anti-reflexní úpravou
• pouzdro z ušlechtilé
oceli o průměru 44 mm.
• tah z ušlechtilé oceli,
povrchová úprava IP
technologií
• luneta s úpravou IP
technologií
• indexy a ručky
s luminoforem
• šíře tahu – 27 mm
• vodotěsnost 10 ATM
doporučená cena: 13.990,- Kč
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Netradičně - tradiční,
to je ROYAL BED od King Koil®
Americká firma King Koil (s tradicí výroby od 1898) představuje pro
letošní rok novinku a to limitovanou edici postele Royal Bed. Tato
jediněčná postel byla v ČR poprvé představena na veletrhu For
Furniture 2014 (do roku 2014 se tento model nabízel pouze
v USA), kde vzbudila nebývalý zájem.
Pro Českou republiku a Slovensko je určeno pouze limitované
množství 20-ti kusů. Každá tato postel se vyrábí ručně, pouze
na zakázku a výroba jednoho kusu trvá minimálně tři týdny.
Každý vyrobený kus je opatřen štítkem s pořadovým číslem,
a na přání i jménem zákazníka.
Postel si můžete prohlédnou a vyzkoušet
v showroomu společnosti Royal Comfort
v Karlových Varech.
www.kingkoil.cz

Dopřejte si luxus

Harmonizující přírodní parfém

Britská společnost Goldgenie - světová jednička v luxusních
úpravách produktů a zlacení, působí od nedávna i na českém trhu.
Společnost se stala oblíbenou značkou řady
světových celebrit
a klientů, kteří
oceňují jedinečnost
a exkluzivitu.
Goldgenie Vám nyní
představuje jeden z nejžádanějších produktů - luxusní edici
iPhone 5s v provedení z 24- karátového zlata. K dostání jsou také modely z růžového zlata
nebo platiny, s krystaly Swarovski nebo s diamanty. Každý
telefon přichází v unikátním luxusním dárkovém balení
z třešnového dřeva, společně s veškerým příslušenstvím,
dokumentací a certifikátem pravosti. Všechny úpravy jsou
prováděny ručně špičkovými řemeslníky přímo v Anglii.

Přírodní parfém Présence(s) de Bach je vyvážený parfém,
který šíří nejen svěží a blahodárnou vůni, ale i základní
shody podporující silný pocit vnitřního usmíření, stejně jako
pozitivní postoj k přírodě. Navodí pocit harmonie vám i
vašemu okolí.

Společnost nabízí luxusně upravené telefony i jiných značek a mnoho dalších exkluzivních výrobků. Goldgenie je
sloučení té nejlepší technologie s tradičním řemeslnictvím.

Prodává:
www.goldgenie.cz , Tel: 606 705 053
www.facebook.com/goldgenieCZ
Koupíte v prodejnách:
AZRA, Staroměstské náměstí 5, Praha 1
iSETOS, OC Chodov, Roztylská 2321, Praha 4

EXKLUZIVNÍ VIP KOLEKCE CYKLO OBLEČENÍ PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ
Značka MONTON rozšířila svou nabídku originálního cyklistického oblečení
o jedinečnou top řadu VIP pro náročnou klientelu. Cyklo komplety nápaditého designu vyráběné v menší sérii jsou určeny především pro ty, kteří
se chtějí odlišit od ostatních. Oblečení je vyrobeno z extra lehkého rychleschnoucího materiálu ROYALWIND 3R, který díky technologii AIRVENT
zajišťuje nepřekonatelné funkční vlastnosti, výborně odvádí vlhkost
a zároveň udržuje ideální tělesnou teplotu. Materiál je velmi příjemný
na dotek a vysoce elastický, umožňující špičkové přizpůsobení tvaru
těla bez omezování v pohybu. Kraťasy anatomicky tvarovaného střihu mají profilovanou antibakteriální výstelku ERGOGRIP a nohavice
zakončeny protiskluzovým páskem, který zabraňuje nechtěnému
posunu. Součástí oblečení jsou reflexní prvky, které zajišťují zvýšenou
bezpečnost v silničním provozu.
K zakoupení výhradně na www.monton-cycling.cz.
www.monton-cycling.cz
Tel.: 775 275 000

Inovativní posuvné zastřešení
Společnost ALUKOV a.s., jednička na českém trhu ve vývoji,
výrobě a prodeji originálního posuvného zastřešení
teras CORSO, designových zastřešení bazénů a vířivých van
oslaví v příštím roce 20. narozeniny. Už teď je ale co slavit.
V rakouském Welsu otevřela společnost ALUKOV největší
prémiový showroom zastřešení teras a bazénů v Evropě,
a to ve spolupráci s prodejcem luxusních bazénů COMPASS
POOLS. Společnost upevňuje svou pozici také na Slovensku
otevřením showroomu v Dunajské Lužné. Novinkou letošního roku v oblasti zastřešení bazénů se stal model OMEGA
- revoluční vysoké zastřešení, jehož tvar je podobný právě
řeckému písmenu OMEGA. Při zachování rozměrů se kombinací oblých a hranatých částí dosáhlo zvětšení prostoru.
Výška zastřešení roste pouze minimálně a díky vyklenutým
stěnám zastřešení se můžete volně pohybovat kolem bazénu i v uzavřeném zastřešení. Na podzim chystá společnost
ALUKOV marketingovou kampaň, která vyvrcholí výstavou
FOR ARCH, kde představí technologické novinky i výraznou
změnu corporate identity pro další desetiletí.
ALUKOV - DOTVÁŘÍME DOMOV…
www.alukov.cz

Víte, co je to Myslbek?
Nákupní galerie? Nejen. Průchod z ulice Na Příkopě na
Ovocný trh? Nejenom. Je to unikátní místo, kde se setkávají dva pražské světy. Rušné velkoměsto Na příkopech se
po průchodu Myslbekem promění v nostalgickou barokní
Prahu. V tomto výjimečném prostoru mohou obyvatelé
i návštěvníci Prahy již mnoho let nakupovat v obchodech
světových značek, jako jsou Calvin Klein, Gant, Pepe
Jeans, GUESS, Vagabond a další. Mohou si zde dopřát něco
dobrého do žaludku, nebo si odpočinout u kávy či čerstvého ovocného džusu. Nově pro vás ale v Myslbeku máme
něco navíc - Myslbek se stává výstavním prostorem a vůbec
prostorem otevřeným zajímavým kulturním a uměleckým
aktivitám. Chtěli bychom vás zde překvapovat, bavit, ale
i inspirovat tak, aby galerie Myslbek dostála svému názvu,
který získala po Josefu Myslbekovi, autorovi úžasných soch
(mimo jiné sochy Svatého Václava na koni na Václavském
náměstí). Začínáme v polovině
prázdnin výstavou fotografií
Pražské věže ve spolupráci
s Muzeem hlavního města Prahy.
Přijďte, potěšte se krásnými
fotografiemi a při té příležitosti
se podívejte, co nového pro vás
připravili exkluzivní světoví
výrobci. Užijte si nákupy i kulturu.
Nakupujte s noblesou!

Čaj, jak ho neznáte…REVOLUTION TEA

Dárkové balení čajů Revolution Tea s čokoládovými pralinkami plněnými jemným krémem.
Nabízíme 18 druhů celolístkových čajů v kvalitě TGFOP, čaje jsou baleny v nylonových pyramidových sáčcích.
Jsme výhradními dovozci produktů firmy Revolution Tea.
Více informací na www.tea.cz

SPORT DRINK
Unikátní sportovní nápoj
s BYLINNÝMI EXTRAKTY
GUARANY a SCHIZANDRY, BCAA
aminokyselinami, VITAMÍNY
a MINERÁLNÍMI LÁTKAMI,
slazený GLUKÓZOU
a extraktem STÉVIE!

four elements
of Beauty

Ve spojení s novým
dávkovacím uzávěrem
SPORT TOP a praktickou
lahví 750 ml se
zajímavým designem
jsme stvořili nápoj
nové generace
pro vrcholové
sportovce, určený
ke konzumaci
před a během
sportovního
výkonu.
Nápoj neobsahuje
žádné přidané
konzervanty.
Naše rada zní:
VYBÍREJTE
sportovní napoje,
které skutečně
přispívají k vašemu
lepšímu výkonu!
www.isoline.eu
Doporučená
prodejní cena: 36Kč

Nově otevřený salon v hotelu ROYAL REGENT
pro Vaše luxusní chvíle dokonalé pohody a nekončící beauty péče
v protokolu PAYOT.
kosmetika Methode cholley  kadeřnictví Medavita
Příznivé ceny od pondělí do pátku 900 – 1800 hod.
Sobota a neděle podle dohody.
Objednávky: +420 353 363 191, mobil: +420 774 336 266
hotel Royal Regent, Zahradní 7, Karlovy Vary 360 01

www.payot.com

Architektura
Text: Gabriela Koulová, foto: Bjarke Ingels Group, Waterstudio NL, Baca Architects, Boeri Studio

Residence budoucnosti

zeleň a voda
Doba betonových džunglí je z námi, proměnila se v čas skleněných kouzel.
Architekti se snaží co nejvíc zakomponovat zeleň i do výškových staveb, ať už
formou osazování střech, fasád nebo alespoň zrcadlení na reflexních stěnách
budov. I tam, kde je prostoru dost, se jím šetří, a stavby šplhají do oblak. Nebo
hledají způsoby, jak zabydlet vodní hladinu.

Seniorské bydlení na Tchaj-wanu

Okres Chua-lien na východním pobřeží Tchaj-wanu se
postupně vylidňoval, mladí lidé odcházeli do rušnějších
velkoměst s více pracovními příležitostmi. Záměrem vlády
je vrátit sem život, zároveň však proměnit dříve industriální
pás pobřeží v rekreační zónu. Pro tchajwanského developera tak vznikl v ateliérech Bjarke Ingels Group velkorysý
projekt, ověnčený hned několika světovými architektonickými cenami. V prostoru mezi plážemi, deltami dvou řek
a pásmem zelených hor vzniká rozlehlá residenční čtvrť,
nepříliš vzdálená od hlavního města okresu. Bydlení zde by
mělo sloužit především starším lidem na penzi, kteří hledají
zklidnění pro zbývající třetinu života, zároveň však chtějí
žít společensky aktivně. Pro mladé lidi by pak tato relaxační
čtvrť měla nabídnout řadu pracovních příležitostí ve službách. Ateliér odmítl banální řešení výstavby jednoduchých
výškových budov a celou čtvrť nakomponoval jako hory na
pláži. Kaskádové domy připomínají jednotlivé kopce, celek
pak tvoří pohoří, které také díky zeleným střechám při
pohledu z dálky či z výšky působí jako přechod mezi mořem na východě a skutečnými horami na západě. Zdánlivě
nahuštěné domy ve skutečnosti mají kolem sebe mnoho
volného prostoru s parkovou úpravou protkanou cestičkami, kde je možné joggovat nebo se prostě jen potkávat
s přáteli. V přízemních částech domů je pak pro všechny nachystána řada kaváren, sportovních středisek, divadelních
a koncertních sálů, výstavních síní, knihoven a čítáren a samozřejmě obchodů i center služeb. Pásy jednotlivých domů
jsou orientované v ose východ – západ tak, aby jednak z co
nejvíce bytů byla otevřená vyhlídka a jednak aby přirozené
stínění poskytovalo ve zdejším horkém klimatu chládek.
Vzhledem k účelovému zaměření bydlení pro starší lidi
pamatuje projekt samozřejmě na pohodlné bezbariérové
přístupy do všech objektů i jednotlivým bytům. Aby resort
zůstal otevřený a jeho obyvatelé neměli pocit izolovanosti
od světa, jsou zde plánovány i hotely a lázně, těžící atraktivitu z blízkosti krásných pláží. Do nich by měli přijíždět
hosté přinášející do městečka čilý rekreantský ruch.
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Nizozemská vodní čtvrť

Holanďané bojují s mořem celé věky, teprve v poslední
době se však začali zabývat tím, jak vodní plochu využít
také pro bytové komplexy. Jednotlivé plovoucí domky zde
sice existují, pustit se do většího projektu však vyžadovalo
značnou odvahu. V ateliéru Waterstudio tak vznikl záměr

Citadel

Architektura

Hualien residences
zabydlet přímořskou část Westlandu v jižním Nizozemsku
zónou nazvanou New Water, jejíž součástí je i projekt Citadel, 60 bytových jednotek na umělém plovoucím ostrově.
Ten je tvořen betonovým kesonem s ponorem 2,7 metru,
umístěným na polderu a spojeným s pevninou pontonovým
mostem. V „podvodní“ části kesonu jsou umístěna parkoviště pro auta, samotná plovoucí čtvrť je tak určena pouze
chodcům. Členité nízké bytové domy jsou uspořádané po
obvodu, uprostřed čtvrti tak najdeme klidné a chráněné
nádvoří – ideální místo pro sousedská setkání.
Každá obytná jednotka bude mít svou vlastní terasu.
Jednotlivé obytné jednotky se budou montovat z prefabrikovaných modulů. Velký důraz je kladen na energetickou
hospodárnost provozu Citadel. Fasáda budov je navržena
z hliníkových panelů, které dobře odolávají vlhkému mořskému klimatu. Vyšší energetická náročnost jejich výroby je
tak vyvážena velmi dlouhou životností a jen minimálními
nároky na údržbu. Svou roli při kontrole vnitřního klimatu

(a tedy i spotřeby energie) sehraje více než 50 ozeleněných
střešních teras. Ostrůvek bude sice plovoucí, díky promyšlenému konstrukčnímu řešení však jeho obyvatelé nemusí
mýt obavy, že by se na něm houpali jako na prámu. Stejně
tak budou mít zdejší obyvatelé sice krásnou vyhlídku na
moře, jeho hluk je však díky dobré zvukové izolaci pláště
budov ze spánku budit nebude. Ostrovní čtvrť je prozatím
unikátní projekt a první klienti za takové bydlení budou
muset sáhnout dost hluboko do svých bankovních kont.
Získají ovšem bydlení na čerstvém mořském vzduchu a ještě
si budou moci každý podle svého upravit vnitřní dispozice
bytových modulů.

Plovoucí vesnice v Glasgow

Proměny přístavů v lákavá turistická centra probíhají napříč
Evropou. Staré budovy přístavních skladišť a doků se mění
v moderní lofty nebo mizí, aby je nahradila moderní architektura. Skotské Glasgow na řece Clyde na tom není jinak.
Industriální okolí přístavu bylo spolu se slamy zbouráno
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Bosco verticale
a kolem řeky postupně vzniká nové Glasgow s pěkným bydlením. Jedním ze zajímavých projektů je „zabydlení“ takzvaného canting basin, tedy rozšířeného místa v přístavu,
kde se původně obracely velké lodě. Samotný „bazén“ již
svou dominantu získal v podobě budovy slavného Glasgow
Science Centre, jejíž podlouhlá silueta je ve špici zakončena
vysokou vyhlídkovou věží, připomínající stožár lodi. Nyní by
měla v okolí přístavu vyrůst nová obytná, zábavní a obchodní čtvrť. Její součástí by pak jako architektonická atrakce celého Glasgow měly být domy na vodě. Projekt vznikl
ve společné práci glasgowského Studia ZM Architecture
a londýnských Baca Architects, specialistů na plovoucí stavby. Canting Basin je podle projektu obsluhován z podkovy
pontonového mola, z něhož se vstupuje do jednotlivých
domů. Najdeme zde jak domy obytné, tak hotel, obchody
či kancelářské plochy. Protože na řece Clyde stále panuje
čilý jachtařský ruch, je součástí plovoucí čtvrti také marina, kde může zimovat až 80 lodí. Baca Architects navrhly
plovoucí domy jako solitery. Každý z nich má svůj betonový plovoucí ponton ukotvený pilířem ke dnu přístavu, na
pontonu je pak postaven samotný dům dobře izolovaný
proti vzlínání vody a zároveň vodu využívající jako zdroj
energie pro tepelné čerpadlo. Barevné domečky s prosklenými čelními stranami pohlížejícími na řeku mají navržené
zelené střechy, které výborně izolují. Všechny budovy jsou
tak navržené jako nízkoenergetické. Bydlení či práce na
vodě Canting Basin budou jistě velmi příjemné a možnost
navštívit tuto atraktivní modernizovanou lokalitu přiláká
do místa vzdáleného sotva 15 minut chůze z centra Glasgow také řadu turistů, kteří zde budou moci vidět něco,
co skutečně zatím jinde nenajdete. Projekt je v realizaci
a bude dokončen v příštích asi pěti letech.
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Canting Basin

Les až do mraků

Milánský atelier Boeri Studio se rozhodl pro zásadní inovaci výškových staveb. Dva obytné domy – jeden vysoký
112 metrů, druhý 80 metrů, navrhli podle filozofie návratu
lesa do města. Nazvali je Bosco verticale – tedy Vertikální
les. Každý byt zde má balkon, osázený různými dřevinami
a půdopokryvnými rostlinami. Přepočteno na plochu je na
těchto dvou domech dobrý hektar lesního porostu. Ten
tvoří skvělou bariér proti prachu a zplodinám, ale také funguje jako plíce, okysličující krev v tepnách velkoměsta. Na
domech dnes roste 480 stromů velkého a středního vzrůstu,
250 zakrslých stromů, 5000 keřů a 11 000 půdopokryvných
rostlin. Majitelé bytů se mohou těšit ze sezónní proměny
barev na svých balkonech, ale dokonce si mohu dopřát
i sklizeň z na tyčích pěstovaných jahodníků nebo stromkových ostružin. „Tento typ biologické architektury odstraňuje stroze technický a mechanický pocit z moderních staveb
a nabízí tak obyvatelům velkoměsta styk s přírodou, tolik
potřebný pro duševní vyrovnanost,“ říkají o svém projektu autoři. Péče o zeleň v podobě, k jaké se zde architekti
rozmáchli, jistě není jednoduchá. Obyvatelé bytů nejspíš
dostávají podrobný návod, jak vše udržovat nejen při životě, ale také v přiměřeném vzrůstu. Také statik musel jistě
dobře počítat i do budoucna, protože rostoucí dřeviny, byť
jsou vybrané tak, aby měly mělké kořeny a nenarušovaly
jimi konstrukci), něco váží. To vše ale rozhodně stálo za to,
zelené domy spolu s okolním parkem proměnily dokonce
i celkový ráz strohé moderní čtvrti.

Nezapomenutelné firemní akce
ERPET GOLF CENTRUM , společensko-sportovní areál, je již 20 let přístavem nejen milovníků golfu, ale i dobrého jídla,
relaxace a zdravého pohybu.
Nabízí prostory ke sportu a dalším společenským aktivitám. Lokace v blízkosti centra Prahy (výborná dostupnost pražskou
integrovanou dopravou) s hlídaným nonstop parkovištěm a unikátní kombinací konferenčních a sportovních prostor
přímo nahrává netradičnímu řešení společenských akcí. Catering pro všechny akce zajišťuje profesionální gastronomický
tým z restaurace Erpet Golf Centra.
Výhodou Erpet Golf Centra jsou vnitřní i venkovní prostory. Venkovní prostory, které jsou využitelné pro akce až pro 2000
osob, nabízejí bazén a dětské brouzdaliště, pool bar, odpočinkovou část s pergolou, tenisové kurty, fotbalové hřiště,
volejbal, pétanque. Pakliže se sluníčko zatáhne, začne pršet, k dispozici jsou vnitřní prostory: hala pro cca 400 osob,
restaurace, konferenční místnost pro 80 lidí, tenisové, squashové, badmintonové kurty, nově též cvičení na Power Plate.

Erpet Golf Centrum organizuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sportovní dny
společenské akce
golfové a tenisové akademie pod vedením trenérů
teambuilding
vánoční večírky s ochutnávkou golfu
turnaje dle přání klienta
dětské oslavy
family day
pool party
narozeninové oslavy
módní přehlídky
koncerty
školení a konference
workshopy
semináře
svatební oslavy

Podrobnosti o areálu naleznete
na www.erpetgolfcentrum.cz, nebo můžete
sledovat www.facebook.com/erpetgolfcentrum.

Podlehněte kouzlu lázní
Vyzkoušejte sílu konopí během relaxačního pobytu
v malebných rodinných Lázních Mšené.

Medový víkend

Konopný víkend

Termín pobytu dle vlastního výběru.
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje
Stravování:
polopenze (snídaně, večeře)
Relaxační procedury:
• 1x koupel s extraktem medu a obilí
• 1x koupel s mléčnými proteiny
• 1x medová masáž zad
• 1x čínská masáž hlavy
• 1x zábal včelí vosk (záda)
BONUS:
• 1x vstup do malé posilovny během pobytu

Cena pobytu již od 2.790,- Kč/osoba*

Aroma balíček
Balíček lázeňských procedur, které můžete
absolvovat během jediného dne.
• aroma masáž zad
• Bylinná koupel z Lázní Mšené
• parafínový zábal na ruce

Cena balíčku 730,- Kč

Více informací na

Termín pobytu dle vlastního výběru.
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje
Stravování:
polopenze (snídaně, večeře)
Relaxační procedury:
• 1x koupel s výtažky z konopí
• 1x konopno-rašelinový peeling
dolních končetin
• 1x aroma parafínový zábal
• 1x bylinná masáž zad (konopná)
• 1x bylinná koupel z Lázní Mšené
• 1x havajská masáž lávovými
kameny (záda)
BONUS:
• 1x poukaz na nápoj Citronové
osvěžení v kavárně

Cena pobytu již od
3.080,- Kč/osoba*

*Uvedené ceny jsou včetně
zákonné sazby DPH.

www.msene.cz

O á z a k l i d u a p o h o d y n e d a l e k o P r a h y.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně • tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Golf
Text: Milada Schieblová, foto: SAMphoto.cz, zdroje: cgk.cz, golfczech.cz

Golfová hřiště
v Čechách
Budete-li v Čechách vyhledávat místa, kde se hraje golf, možná budete překvapeni.
Bude se vám zdát, že hřiště jsou snad na každém kroku. Čechy zaplavila golfová hřiště! Zastavte se kdekoli a kam ukážete prstem, tam bude nějaké hřiště. Jenom golfisté
vám však řeknou, že ne všechna jsou stejná, a že ne všude lze hrát plnohodnotnou
náročnou hru. Rozdíly tedy jsou.

Co si představit pod pojmem golfové
hřiště?
Každý z nás už určitě nějaké golfové hřiště viděl, takže ví,
jak vypadá. Nováček by ale měl vědět i to, že hřiště se skládá z devíti nebo osmnácti jamek. Pojem jamka má významy
dva. První je skutečný důlek pro míček, druhý se týká celé
části hřiště – od odpaliště po přilehlý green, kam chceme
míček dostat.
Na jamkách jsou různé překážky, příkladem může být bankr (písečná překážka), ze kterého se hraje jinou holí a jiným
způsobem než z trávy. Další překážkou bývá voda v různé
podobě. Z těchto míst má pak hra svá zvláštní pravidla.
Tráva na greenu je sekaná na zhruba 3 mm, což umožňuje
pohyb míčku. Koulí se třeba i několik metrů. Do jamky na
greenu se zapichuje i vlajka, která umožňuje větší viditelnost greenu. Při turnajích se pozice jamky může i měnit.
Každá jamka je označena parem, což je číslo závislé na
obtížnosti dráhy. Je to teoretický počet ran, na který by
golfista měl jamku zahrát.
V golfu existují dva hlavní typy hry. První je hra na jamky,
druhá hra na rány, kdy záleží na počtu ran. Při hře na jamky hrají dva hráči proti sobě.

Golfová etiketa

Hlavní zásady pro chování na hřišti jsou známy všem. Některé se však týkají pouze pravidelných hráčů a některé jen
některých hřišť.
Mezi ta obecně známá patří, že hráči vstupují na hřiště
pouze v golfovém oblečení včetně golfové obuvi, která
neničí trávu. Na první odpaliště se dostavují 10 minut před
startovacím časem. Pokud dojde k jakémukoli poškození
během hry, musí hráči vše dát do původního stavu – zvláště
se jedná o vyseknuté drny apod. S vozíky se nesmí vjíždět
do vysoké trávy, od greenu by měl být vozík vzdálen minimálně 5 metrů. Po odehrání je třeba upravit bankr hrábě-
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mi. V každém případě je třeba dodržovat místní pravidla
hřišť. Patří mezi ně i dodržování času. Zelená vlajka pak
hlásí, že je vše v pořádku, žlutá, že lehce zaostáváte a červená, že jdete příliš pomalu a musíte dál postupovat podle
instrukcí tzv. maršála.

Jak jsou na tom čeští golfisté?

Novinář Jiří Kryšpín, který se golfu i problematice hřišť
věnuje již delší dobu, k tematice golfových hřišť v Čechách
říká: „Česko se v devadesátých letech a na začátku nového
tisíciletí stalo „golfovým tigrem“, k pětici hřišť, která přežila komunistickou nepřízeň (i na sázence sportky se u čísla 5
objevily místo golfu gorodky), tu vyrostlo dalších devadesát
hřišť, z toho polovina osmnáctijamkových. Je to nesrovnatelně vysoké číslo proti zemím, jako je Polsko, Slovensko,
Maďarsko či Slovinsko, kde se pohybuje počet hřišť mezi
deseti až dvaceti. V posledních letech se prudký nárůst zpomalil, otvírají se jedno až tři nová hřiště ročně, a - až na Pyšelskou výjimku - spíše nízkonákladová. Po období, kdy byl
golf finančně náročnou až snobskou záležitostí se dostává
tam, kam si myslím, že patří. Srovnávám golf s lyžováním.
Můžete mít každý rok nové vybavení za spoustu peněz,
nebo obyčejné, doslova za pár tisíc a vydrží vám deset let.
Můžete jet lyžovat do Špindlu nebo si zajezdit v Čenkovicích, stejně tak můžete vyprávět, jak jste hrál na Karlštejně,
nebo si zahrát na pohodu v Prosečné.
Také provozovatelé hřišť začínají chápat, že není nejlepší byznysplán udělat supertěžké hřiště. Že je lepší udělat
hřiště přátelštější, kam se hráči budou rádi vracet. Takovým
extrémem je třeba hřiště Bernolákovo na Slovensku. Sice
se Slováci chlubí, že mají nejtěžší hřiště v Evropě, ale je to
hřiště, které člověka spíš otráví, než nadchne.
Když jsme se s Andrejem Haladou, autorem bedekrů o českých golfových hřištích, bavili o tom, která hřiště v Česku
jsou nejlepší, nejzajímavější, nejkrásnější, nejkamarádštější,
sice jsme se v základu shodovali, ale v golfu je i důležitý po-

cit, jak se vám tam dařilo. A jsou dny, kdy se podaří, na co
sáhnete a dny, kdy byste nejraději zahodili bag do nejbližšího rybníka. Dohodli jsme se, že by bylo fajn dát dohromady
lidi, kteří prošli více českých hřišť a oslovit je se systémem
hodnocení. Tak vznikli Všudehrálové. Základní podmínkou
vstupu je hrát aspoň na 60 českých hřištích. Po cca měsíci
od zveřejnění máme 30 členů, po každém víkendu jich pár
přibude. Na závěr sezony pak přijde hodnocení, jsem zvědav, která hřiště získají nejvíc bodů, hřiště chceme hodnotit
ze sportovního hlediska, jaké mají zázemí a služby, jaký
vzbuzují estetický zážitek - zde jsou, samozřejmě favority
horská hřiště či ta v krásných zámeckých zahradách nebo
s krásnými klubovnami - ale také atmosféru na hřištích,
jestli se na ně hráči rádi vracejí. Což je pro popularitu golfu
nejdůležitější.“

Hodnocení hřišť

Pravidla hodnocení hřišť jsou tedy jasná. Na prvním místě je hra, tzn., že golfisté hodnotí kvalitu hřiště, design,
sportovní úroveň, překážky a stav travnaté plochy. Ke hře
patří i zázemí. Cvičné plochy, dreving range, nákresy jamek,
lavičky, toalety, šatny a další doplňkové služby jako sauna,
recepce, rezervační systém, to vše umocňuje dojem ze hřiště. Golf od pradávna souvisel s estetikou. Měl svá pravidla
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ohledně oblékání, chování a stylu. Proto záleží i na estetickém dojmu hřiště – na architektuře klubovny, na okolní přírodě, na umístění v krajině. Pohled by nemělo hyzdit něco,
jako jsou skládky, frekventované dálnice apod. Na každého
působí něco jiného, ale každý si odnáší svůj vlastní, osobní
dojem, který v něm hřiště zanechá. Genius loci, atmosféra,
to je to, co až tak mnozí z nás nepojmenují, ale všichni to
cítí. Roli v celkovém dojmu hrají i lidé, personální zázemí
a v nemalé míře i cena.

Česká golfová hřiště

Velký rozmach golfových hřišť nastal v Čechách po roce
1990. Mezi válkami a i v době po válce totiž golf byl označen za něco jako buržoazní sport. Pro československého
pracujícího občana byl zkrátka nevhodný. Od té doby se
však mnohé změnilo. Klientela golfových hřišť zůstala sice
pro ty movitější, ale rozhodně to není nedostupný sport.
Golfová hřiště se začala budovat obrovským tempem. Svou
kvalitou se vyrovnávala světovému – zvl. evropskému standartu, o čemž svědčí i různá mezinárodní ocenění. Některé
prameny dokonce překvapí informací, že jsme byli u zrodu
založení Evropské golfové asociace, která se na svých stanovách dohodla již v roce 1937.
Masivní výstavba hřišť, která nastala, se netýkala pouze do
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té doby velmi častých devítijamkových hřišť, ale budovala
se hřiště osmnáctijamková i vícejamková. V roce 1990 bylo
na našem území pouze osm hřišť. Tradiční místa patřila
lázeňským městům – Karlovy Vary a Mariánské Lázně.
Hřiště se však objevila i v Praze, Svratce, Líšnici, v Šilhéřovicích u Ostravy, v Poděbradech a v Semilech. Počet hrajících
golfistů se pohyboval okolo dvou tisíc. Dnes je jich okolo
třiceti tisíc, a to pouze těch registrovaných. Skutečné číslo
bude tedy tuto sumu převyšovat.
Nová hřiště vznikala především tam, kde byla dobrá dopravní dostupnost. Často tedy v blízkosti velkých měst nebo
hlavních silničních tahů. I v zapadlejších místech naší krajiny
však našla své místo a hráče. Největší počet hřišť je ve
Středočeském a Jihočeském kraji. Golf se rozvíjí i na Slovensku, což dokládá pokračování společných tradic na našeho
bývalého státu. Mezi golfisty obou republik panují velmi
dobré kontakty, což umožňuje vzájemnou návštěvu a účast
na turnajích. Navíc tato skutečnost láká i další zahraniční
účastníky.

Některá z golfových hřišť v Čechách
Praha a okolí

Skutečným rájem pro náročné hráče nabízí areál blízko

Prahy, u Vysokého Újezdu. Samotné hřiště uchvátí svým
krásným výhledem do krajiny, otevřený prostor doplňuje
i vkusná klubovna. Většina jamek se nachází v mírně kopcovitém terénu, chvíli jdete, chvíli zase dolů. Celá cesta však
není nijak náročná. Hřiště je do detailu upravené, greeny
jsou velmi dobře čitelné, písek v bankrech vynikající. Hra na
tomto hřišti však vyžaduje určitou taktiku. Závěr hřiště, kdy
už si hráč myslí, že má vyhráno, překvapí najednou množstvím vodních překážek. Pokud na Albatrosu (název tohoto
areálu) fouká západní vítr, není hra vůbec jednoduchá,
hráč se u ní naopak může pěkně zapotit.
Golf klub Botanika, kousek od západního okraje Prahy, se
hodí spíše pro rekreační hru nebo pro hráče středně pokročilé. Hřiště se nachází ve sportovním areálu, kde kromě golfu můžete zajít na kuželky, zahrát si volejbal, tenis, dokonce je k dispozici bazén. Tyto možnosti trochu vyrovnávají
technické problémy hřiště. Greeny jsou např. v některých
případech výše než odpaliště, někdy je před ním potok,
vedle pak les. Pro slabší povahy se původně klidná hra mění
rychle v drama. I tak je to ale uklidňující a oblíbené místo.
Černý Most je poměrně nové hřiště, kterému se podařilo
zhodnotit neatraktivní místo na okraji Prahy. Je sice v blízkosti dálničního obchvatu, ale zato je lehce dostupné. Hra
začíná celkem těžkým úvodem, což může zapůsobit na
psychiku hráč. Jamky jsou prostorově oddělené, hraje se
do kopce, z kopce a na vyvýšený green. Celkově se však
těžké jamky pravidelně střídají s těmi lehčími. Ale na každé
snad čeká nějaké překvapení. Jednou je to vodní překážka,
podruhé tvarování do oblouku, potřetí délka a podobně. Plánek jamek je pro hráče velice důležitý a rozhodně
neslouží jen jako doplněk do bagu. Určitě stojí za to si ho
důkladně prostudovat. Hřiště je dost dlouhé, takže po několika jamkách můžete pocítit úbytek fyzických sil. S tím je
nutno předem počítat. Hráči se zde však rozhodně nemohou nudit. Hřiště je přímo charakteristické svou pestrostí
a proměnlivostí. Terén je krásně vlnitý, nabízí rozhled do
kraje, ale nesmí vám vadit paneláky, které lemují severní
stranu výhledu.
Praha – Motol. Toto jedno z nejznámějších pražských hřišť
je známo tím, že se tu údajně nehraje nikde z rovné plochy.
Není to ale tak úplně pravda, i když převažuje nakloněný
povrch. Motol není jednoduché hřiště. Komplikací jsou
i stromy. Hřiště tak působí i psychologicky. Nejeden hráč
ztrácí sebevědomí ještě před tím, než zahraje první jamku.
Ten, kdo ale povrch hřiště zná, se nemusí vůbec obávat.
Pokud dokáže odhadnout, kam doroluje míček po dopadu,
nejedná se vlastně vůbec o těžké hřiště. Akorát některé
greeny jsou zrádné tím, že nakloněný povrch a zvláštní
sklon připraví hráčům nejedno překvapení. Míček musí prostě dopadnout správně a ne se kulit ke stromům. Zkrátka
– chce to i trochu štěstí. Hráči vám však stejně řeknou, že
záleží stejně vždy na každém z nich.

Hřiště mimopražská
Alfrédov v západních Čechách se nalézá v čisté, osamocené
přírodě. Atmosféře přispívá i stoletá alej, která se dotýká
i několika jamek a která vedla dříve až ke klášteru v Kladrubech. Otevřená část prostoru nabízí při dobrých větrných
podmínkách dlouhý odpal. Pro ranaře jsou určené dlouhé
jamky, které jsou ale přehledné a rovné. Hřiště ale mění
charakter, takže někde je třeba užít síly a někde naopak
klidnou ránu. Areálem protékají dva potoky, k tomu jsou
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přidruženy umělé vodní překážky, takže tady by si měl dát
hráč určitě pozor. Příznivé klima tohoto hřiště upoutá své
hráče takřka po celý rok, což je nespornou výhodou.
Barbora v krušnohorském podhůří vznikla v prostoru bývalé těžby uhlí. Žádná z jamek není očekávatelná, naopak
hráč prochází nepředstavitelným bludištěm. Některé jsou
otevřené, některé uzavřené. Pohled hráčů upoutá i okolí,
krásné vrcholy Českého Středohoří. Barbora je spíše těžším
hřištěm, není třeba jít za své hranice, ale spíše se doporučuje maximální soustředěnost a technickou přesnost. Hřiště
sice působí svou uvolněnou a klidnou atmosférou, nicméně
hráč musí být v neustálé pozornosti.
Cihelny – poměrně známé hřiště v blízkosti říčky Teplá
v západních Čechách. První jamky jsou bez vody, zato závěr
si to náležitě vynahradí. Vodních překážek je tu skutečně
mnoho. I ti nejlepší hráči s úsměvem přiznávají, že Cihelny
jsou i přes svou krátkost velmi obtížným hřištěm. Jedna
jamka se hraje dokonce přes skálu z kopce. Mít v bagu větší
počet míčků se zde rozhodně vyplatí.
Na rozhraní jižních a středních Čech se nachází areál Čertovo břemeno. Toto místo je téměř izolované od okolní
civilizace a i tím je krásné. Kromě toho je zde originální
klubovna, která v roce 2011 získala titul Stavba roku. Je
třeba zde hrát velice opatrně a s rozmyslem, protože hřiště
oplývá množstvím stromů, keřů, kamenů, valů i rybníčků.
Přesnost je lepší nežli délka. Kdo vsadí na taktiku, jedině
získá. Chladnější počasí je výhodnější v tom, že se zde jde
celkem čtyřikrát do prudkého kopce, čemuž žhnoucí slunce
moc nepomáhá. Jestli se hráči vede, či jestli se mu hra
nedaří, je vcelku nakonec jedno. Atmosféra a kouzlo hřiště
všechny negativní pocity spolehlivě přehluší.

86 | Ice Léto 2014

Karlštejn – hřiště plné zvratů. Ale spravedlivých. Jednou
se daří, podruhé ne. A golfista přemýšlí, čím to je. Hra zde
rozhodně není nudná a pokaždé můžete zvolit naprosto jinou taktiku. Prudké svahy komplikují hru a navíc se mnohdy přidává i vítr, který vane většinou od západu. Některé
jamky jsou fyzicky velmi náročné, některé dovolují naopak
riskantnější hru. Greeny jsou překvapivě rychlé. Design
i údržba jsou na velmi vysoké úrovni, hráč si tedy při hře
nemůže na nic stěžovat. Maximálně sám na sebe.
Líšnice patří mezi nejstarší hřiště u nás. Dříve to bývalo ne
moc atraktivní hřiště se spoustou kamenů, ale v poslední
době se rychle mění k lepšímu. Zásluhou toho je i závlahové zařízení. Líšnice je krátká, avšak vzhledem ke svým
stísněným prostorům i náročnější. Stromy, keře, bankry,
malé greeny (některé s bankry přímo spojené), s tím vším
je třeba počítat. Hřiště je ale celkem blízko Prahy, je tedy
ideální pro Pražany k rychlým odpoledním hrám po práci.
Poděbrady jsou nepřehlédnutelné svou parkovou úpravou. Zvláště na podzim zde hrají stromy všemi barvami.
Pro hráče je však nutností mít co nejpřesnější ránu. Jinak je
hřiště velmi obtížné a stává se zkouškou jejich skutečných
schopností. Je tu hodně možností ke ztrátě míčků, takže
jisté zásoby se doporučují.
Golfových hřišť je v Čechách samozřejmě mnohem víc.
Známá jsou hřiště v západních Čechách – v Mariánských
Lázních a v Karlových Varech. Odtud už je to navíc kousek
za hranice, kde si to s radostí vyzkoušelo už mnoho českých
hráčů. Česká hřiště jsou však domácí, a tudíž oblíbenější.
Jsou dostupnější a českému srdci i milejší. Co víc si tedy
přát?
Snad – šťastnou hru!

Text: Gabriela Koulová, foto: Grily Weber, krby-tuma.cz, vegamusings.com, outdoorliving.com, thepatrioticbacker.com, diningnewasia.
com, jollytomato.com, cateringservice-muenster.de, amazon.de, Barbecook, Mountfield, gril-zahrada.cz, vom-stein-pr.de

Letní
grilparty
Grilování je v módě a už skoro úplně vytlačilo táboráky s opékáním buřtů.
U grilu to sice není taková romantika, zato variant přípravy chutných pokrmů
je mnohem širší škála. Moderní velké grily umí také udit, péct nebo ohřívat. To už
jsou ale spíš malé letní kuchyně než klasické grily, a tak pořídit si je má smysl,
pokud skutečně trávíte převážnou část sezóny od pozdního jara do podzimu na
zahradě.

Gurmán
Každý rok se v nabídce grilů od známých firem objeví nějaký nový model, nic převratného se ale v posledních letech
na tomto poli neděje. Jde spíše o designové úpravy nebo
zvětšování standardních modelů do podoby minikuchyněk. Základní typologie je stále stejná, na výběr máte grily
na dřevěné uhlí, na elektřinu a na plyn. Pak ještě musíme
samozřejmě připočíst grily na dřevo, tedy vlastně venkovní
krby (případně s udírnou). Ty ostatně u nás patří k nejdéle
používaným, kutilové i kamnářské firmy stavěli takové grily
na českých zahradách už v době, kdy o těch moderních
přenosných neměl našinec ani ponětí.

Elektrické grily

Griluje se všude, ten kdo nemá k dispozici terasu nebo
zahradu, opéká voňavé lahůdky alespoň na balkoně nebo
lodžii. Tam se nejlépe uplatní menší elektrické grily. Kouř
z dřevěného uhlí by obtěžoval sousedy a plynový gril s poměrně prudkým ohněm se na malé často z několika stran
uzavřené prostory také nehodí. Elektrickou přípojku máte
po ruce, buď přímo na balkoně, nebo nedaleko v pokoji, elektrické grily nejsou rozměrově náročné a snadno je
umístíte na menší stolek. Můžete si pořídit i takový, pod
který se jako příslušenství prodává šikovný skládací vozík na
kolečkách. Když grilujete v kuchyni, nebudete ho potřebovat, když si chcete dopřát pěknou chvilku na balkoně
a nemáte tam stolek, umístíte gril bezpečně a stabilně do
pojízdného vozíku a vyvezete si ho ven.
Malé hliníkové grilíky s topnou spirálou a vyjímatelným
roštem, které míval v české domácnosti snad každý, nahradily dnes pohodlně ovladatelné grily s litinovými plotnami
potaženými často nepřilnavou vrstvou. Některé grily mají
plotny oboustranné, z jedné strany vroubkované, z druhé
hladké. Jiné modely pak nabízejí výměnné plotny. V každém případě je dobré zvolit model, který je od výrobce
nastaven tak, že plotna má mírný sklon směrem ke žlábku,
kterým tuk odtéká do sběrné nádobky pod plotnou. Tato
nádobka by měla jít také snadno odejmout od těla grilu,
snadno ji pak spolu s plotnami umyjete ručně nebo u některých typů v myčce.
Jednoduché elektrické grily mají jen otevřené plotny, které
se rovnoměrně rozehřejí topnou spirálou pod nimi. Pro
lepší grilování můžete zvolit elektrický gril s víkem, pod
kterým se maso připravuje rychleji a ani při vysoké teplotě
vám tuk nestříká okolo. Pak jsou tu ještě elektrické grily
kontaktní, kde položíte maso na spodní plotnu a pevně
na něj přitisknete plotnu horní, umístěnou ve víku. Celý
gril uzavřete mechanismem na držadle, maso se propéká
z obou stran, nemusíte ho obracet, po chvilce gril otevřete
a vše je hotové. Můžete ale grilovat i na otevřeném grilu.
U kontaktních modelů bývá jediný malý problém – žlábek
odvádějící tuk sice na boční hraně většinou na plotně mají,
ale chybí sběrná miska, takže pod žlábek musíte nějakou
nádobku postavit.
Na elektrickém grilu připravíte chutné steaky, ryby i zeleninu, neogrilujete na nich ovšem třeba celé kuře. Jistou možnost nekontaktního grilování poskytují grily s hlubokým
víkem, kde můžete na plotny postavit ohnutý aluminiový
tácek, na něj zavěsit třeba klobásky a nechat je pod víkem
dobře propéct. Protože plotny se ale rozehřívají stejně
v celé ploše, pomalé nepřímé grilování mimo hlavní žár na
elektřině možné není.
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Přímé a nepřímé grilování

Příprava na grilovací party vyžaduje jedno zásadní rozhodnutí – bude někdo stát o grilu, nakládat na něj další
a další plátky masa, opékat zeleninu i chléb a postupně to
rozdávat hostům, nebo na grilu připravíme něco většího, co
se bude zvolna propékat a pak se to naporcuje najednou?
Zhruba to je rozdíl mezi přímým a nepřímým grilováním.
Metoda přímého grilování využívá vysoké teploty k rychlé
přípravě relativně malých nebo tenkých kousků potravin.
Typické potraviny grilované přímo jsou steaky, kotlety,
kuřecí prsa, rybí filety, zelenina, pečivo. Obvykle se říká, že
přímou metodou se grilují potraviny s potřebnou dobou
tepelné úpravy nejvýše 20-30 minut. Nepřímé grilování se
využívá k přípravě větších nebo tužších potravin, které by
se při delším přímém grilování připálily. Potraviny se umístí
vedle ohně, ne přímo nad něj. Víko grilu je uzavřené, aby
zabránilo úniku tepla z grilu, takže to celé připomíná pečení v troubě. Nepřímé grilování se používá k přípravě větších
a velkých kusů masa nebo maso tužší. Nepřímo se grilují
žebírka, koleno, vepřová plec, hovězí hrudí, celá kuřata
a kachny, ale tímto způsobem můžete ugrilovat třeba také
celou hlávku zelí.

Lupínky na uzení v grilu

Zejména když vezmete na pomoc ještě dřevěné lupínky
na uzení, získáte z hlávky zelí nečekanou lahůdku, stejně
jako při použití na maso totiž získáte jedinečnou kouřovou příchuť. Lupínky na uzení nejsou ještě příliš známé,
na letošní sezónu si je ale rozhodně nezapomeňte pořídit.
V nabídce jsou nejen lupínky pro použití v grilu na dřevěné
uhlí, na plyn nebo na elektřinu, ale hlavně směsi různých
štěpek z různých druhů dřev. Kouř z různých dřev totiž voní
různě a pravý gurmán přesně ví, jaké dřevo se hodí na jaké
maso nebo zeleninu. Při použití lupínků tuto odbornost mít
nemusíte, protože směsi jsou připravené na kuřecí maso,
jehněčí maso, ryby, zeleninu, vepřové maso atd. Specialitou
jsou pak lupínky z olivového dřeva, ideální pro přípravu
jehněčího a mořských ryb či krevet. Z pokrmu pak zavoní
lahodný vánek vanoucí od Středozemního moře. Na elektrický a plynový gril bude pro použití lupínků potřebovat
udící misku – prodávají se šikovné na jednorázové použití.
Dřevěné lupínky na uzení v grilu můžete používat dvěma způsoby. Ten tradiční znamená namočení dřevěných
lupínků na 30-60 minut do vody. Namočené lupínky se pak
přisypávají k rozpáleným uhlíkům nebo rozkládá na misku
a vzniká intenzivní kouř. Druhou možností je vhazování
nenamočených dřevěných lupínků. Tato varianta se používá
v případech, kdy chcete pokrm jen lehce ovonět. Kouře je
méně, dřevěné lupínky rychleji shoří.

Grily na dřevěné uhlí

Po malé odbočce zpět k typům grilů. Příjemnou letní zábavou, ale také zkouškou vašich kuchařských dovedností, je
bezpochyby grilování na dřevěném uhlí. Fajnšmekři si ho
nikdy nenechají ujít, protože příchuť, kterou pokrmu dodá
vůně z rozžhavených uhlíků je nezaměnitelná a na plynu jí
prostě nedocílíte.
Základem grilu na dřevěné uhlí je mísa, ve které žhnou
uhlíky kusového uhlí nebo briket. Nad ní je umístěn rošt.
Protože skutečně kvalitní grilování se odehrává pod poklo-

Zdraví a krása
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pem, většina moderních grilů je dnes vybavena víkem. Tady
už začíná poměřování komfortu, protože způsob, jak je
víko zavěšené, jak snadno se odkládá a přiklápí, aniž byste
si popálili prsty nebo museli přemýšlet, kam víko odložit, je
pro vaši spokojenost jedním z hlavních faktorů. Tím dalším je materiál, ze kterého je gril vyroben mísa na uhlíky.
Začíná u jednoduchého plechu natřeného žáruvzdornou
barvou a končí u porcelánem smaltovaných mis či u grilů
litinových, skutečně bytelných a téměř nezničitelných. Váha
grilu totiž hraje také roli, lehké plechové jsou méně stabilní
a je třeba dobře ohlídat rovnost plochy, kde takový gril postavíte. Těžká litina naopak pevně zaboří nožičky na jakém-
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koliv místě v zahradě, stačí gril řádně vyrovnat a nemusíte
mít strach z převrhnutí.
Vnitřní úprava grilu je podstatná hlavně pro pohodlné
čištění. Na trhu jsou například grily se systémem one-touch,
což znamená povrch z nerezavějící oceli, která se velmi
snadno vyčistí, stačí ji vytřít houbičkou nebo hadříkem.
Plech nebo litinu uvnitř grilu je jinak třeba čistit velmi opatrně. Jemným kartáčkem odstraníme všechny napáleniny,
pak gril vytřeme vlhkým hadříkem nebo speciálními vlhčenými utěrkami na gril. Na vnitřek grilu raději nepoužívejte
saponáty, mastnotu odstraníte nejlépe tak, že ještě teplý
(ne horký) gril pečlivě vytřete papírovými utěrkami, které

Gurmán
tuk dobře nasávají. Z hlediska údržby je praktické, když se
gril dá snadno rozebrat na menší díly. Některé se pak dají
umýt i v myčce na nádobí. Čištění grilu je třeba provádět
po každém grilování. Jen z čistého grilu a grilovacího roštu
budete mít příště zase správně voňavou pochoutku. Speciální údržbu je třeba věnovat litinovým grilovacím tálům.
Před použitím je otřeme od prachu a vetřeme do nich lehce
olej. Po použití je osušíme suchou utěrkou. Napáleniny na
čisté litině odstraníme jemným kartáčkem nebo houbičkou
– nikdy litinu nenamáčíme do vody, tedy také nemyjeme
v myčce. Některé tály mají smaltovanou povrchovou úpravu, na ty pak nesmíme vzít nic ostrého, jen jemnou houbičku na nádobí. Na litinu nikdy nepoužívejte mycí prostředky.
Stejně jako u litinových pánví je pokrm lepší a lepší, častým
používáním vypálená litina získává na kvalitě.
Šikovným integrovaným příslušenstvím luxusnějších grilů na
dřevěné uhlí je teploměr ve víku, který vám ohlídá zejména
při nepřímém delším grilování teplotu uvnitř.
Teprve delší zkušeností získáte cvik v tom, kolik uhlí je
nutné rozpálit pro různé druhy masa či zeleniny. Přisypávání uhlí je jeden z oříšků, ideální je mít připravené už
žhavé uhlí, protože přisypáním nerozžhaveného přerušíte
grilování – vlastně začínáte znovu. Dobře vám poslouží
startovací komín. Do něj nasypete dřevěné uhlí, zespodu
podstrčíte papír, ten zapálíte a počkáte, až se v komínu uhlí
rozhoří a pak už bude jen žhnout. Ideální metodou je pak
použití kvalitních podpalovacích kostek (vždy vybírejte takové, které neobsahují žádná pojidla, jen dřevěná vlákna).
Kostky položíte na rošt, zapálíte a na ně postavíte komín
naplněný uhlím. Když je uhlí nažhavené, odsunete doplní
přepážku v komínu a uhlí prosypete roštem do žhavící mísy.
Dobré grily mají v míse otvory na popel chráněné posuvným krytem. Když se začne popel tvořit, kryt otevřete, uhlí
prohrábnete a popel se prosype do misky nebo do integrovaného popelníku.
Jak vidíte, grilování na dřevěném uhlí nebo briketách
zahrnuje celou škálu úkonů, které si budete postupně osvojovat, až získáte mistrovství a obsluha grilu pro vás bude už
jen zábavou. Dnešní trh nabízí řadu pomůcek, které vám
tento proces usnadní. Třeba dělící přepážka na rozdělení
mísy s uhlím na tři části pro nepřímé grilování vás zbaví
nutnosti hlídat, zda se nažhavené uhlí nepřesypalo tam,
kde je nechcete mít.

Uhlí nebo brikety?

Zbývá se tedy podívat na uhlí a brikety. Pravlast grilování
– Amerika – používá hlavně brikety. Kupodivu si tam příliš
nelámou hlavu s tím, z čeho jsou vyrobené. Je sice pravda,
že pojidla a prach se většinou stačí spálit, než brikety začnou žhnout tak, jak potřebujete na grilování, přesto je ze
zdravotních (i chuťových) důvodů lepší vybírat brikety čistě
dřevěné. Jejich podpálení je snazší a vydrží žhnout déle než
uhlí, většina mistrů grilování na soutěžích brikety používá. Tu pravou radost a vůni vám ale dá jen dřevěné uhlí.
Možná si sice párkrát namalujete černou čáru na tvář, když
budete prsty od uhlí zahánět komára, ale i to ke grilování
tak trochu patří.
Grily na dřevěné uhlí můžete mít kulaté, čtvercové, obdélníkové, v nabídce jsou i grily s dvojím žárovištěm, menším
a větším, s komínem, tedy vhodné i pro delší uzení, grily
menší s pevně uzavíratelným víkem s madlem na snadné
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přenášení, či naopak grily velké, s vyměnitelnou nádobou,
z nichž jedna je tak hluboká, že se grilu dá opékat třeba
celá husička na otáčecím roštu (pořiďte si k němu motorek,
jinak si utočíte ruce, než bude drůbež hotová). Velké grily
můžete mít zabudované do minikuchyňky s praktickým
větším či menším stolkem, kde ve spodní části máte i nádobu na zásobu uhlí. Pro dokonalé pohodlí jsou tu pak grily
s plynovou kartuší, s jejíž pomocí snadno zapálíte a nažhavíte vrstvu dřevěného uhlí nebo briket přímo v míse grilu.

Plynové grily

Grily s propanbutanovými lahvemi patří už spíše do kate-

gorie letních kuchyní. Mohou mít jeden hořák, ale také
dva, tři nebo čtyři. Ty velké při otevření připomínají varnou
desku. Však se také výrobci předhánějí v tom, jak jsou hořáky vyrobené a integrované do plochy, abychom je mohli
co nejsnáze čistit. Existují i malé přenosné plynové grily,
počítejte ale s tím, že plynová lahev něco váží a především
musí být vždy gril instalován kvůli bezpečnosti na naprosto rovné pevné ploše. Velké „pojízdné kuchyňky“ jsou
samy o sobě těžké a můžete je tedy umístit třeba na rovný
trávník. Na otevřeném prostranství ovšem nastává potíž
s větrem – nejenže se hořáky obtížně zapalují (na to existují
pomůcky – chrániče a elektrické podlalovače), ale vítr vám
může plamen sfouknout. Plynový gril je tedy ideální umístit

do altánku nebo do otevřené zimní zahrady, na verandu,
zkrátka tam, kde je před větrem chráněný.
Grilování na plynu je jako vaření na plynu – praxí zjistíte,
jak vysoký plamen potřebujete na různé rošty a tály, jak
vysoko je umístit na oheň, jak vyladit hoření na několika
hořácích tak, abyste mohli opékat či grilovat nepřímo, jak
grilovat pod poklopem, nebo dokonce jak s pomocí lupínků v plynové grilu udit či alespoň dodat masu zdání přípravy na dřevě.
Velké grily pak mívají i zabudovaný postranní vařič – to už
je skutečně kompletní kuchyně, v jaké můžete na jedné
straně péct, resp. grilovat maso a zeleninu a na druhé vařit
v hrnci brambory. Grilování na plynu zkrátka sice nepřináší
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ony romantické chvilky provoněné kouřem ze dřeva, zato
umožňuje mnoho variant přípravy pokrmů. Jaký plynový
gril vybrat právě pro vaše potřeby chce dobře zvážit, jak
často a na jaké množství pokrmů ho budete používat. Když
už jste správně zvolili a těšíte se ze všech variant přípravy
jídel, které takový gril umožňuje, nezapomeňte mít vždy
v zásobě jednu plnou lahev s plynem. A chystáte-li se grilovat, zkontrolujte obsah lahve, aby vám plyn vydržel na
příslušný počet hodin, kdy bude gril v provozu. Není větší
rozčarování, než zjistit, že uprostřed grilování plyn došel,
celý přistroj musíte odstrojit a lahev vyměnit. Tabulky na
množství plynu potřebné na různé grilování najdete často
přímo v návodech na použití grilu nebo vám poradí odborný prodejce.
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Grilovací kameny

Grilování na lávových kamenech je známý pojem, méně
už se ale ví, že grilovat či péct můžete také na kamenech
žulových. Jsou vhodné na grily, kde pod kamenem můžete
udržovat rovnoměrný žár v celé ploše – tedy nad dřevěné
uhlí, brikety nebo na grilování v krbu na hořícími polínky,
ale také na elektrické grily se rovnoměrně žhavící spirálou.
Na grilování na plynu, kde je žár soustředěn do jednoho
místa, se žulové kameny nehodí. Lávové kameny toho sice
vydrží víc, přesto ani ty se na plyn příliš nehodí.
Grilování na kamenech má ale široké použití, nejde jen
o to umístit kámen nad plamen v grilu. Kámen můžete
předehřát třeba v troubě a pak na něm servírovat – kámen
osazený v rámečku s držadlem položíte na prkénko přímo

Gurmán
Ostatně kameny bychom nikdy neměly čistit namočené,
stačí jen dřevěnou špachtlí odstranit napečeniny a pak kámen třeba s pomocí trochy oleje ještě teplý otřít a vyleštit.
Záměrně uvádíme grilování na kamenech mimo kapitolky o různých grilech. Kámen je totiž vlastně grilem sám
o sobě. Na přípravu steaků, čerstvých ryb, plátků zeleniny
nebo brambor se hodí skvěle. Na řádně rozehřátém kameni
připravíte křehký steak, pak můžete kámen přenést na stůl,
položit na prkno a přímo tak servírovat. Steak se bude ještě
pár minut dodělávat, můžete jíst zvolna a vychutnávat postupnou mírnou proměnu masa nebo stále prohřáté kousky
zeleniny.

Příprava pokrmů na grilování

na stůl a pokrm na něm vydrží velmi dlouho teplý. Prodávají se docela malé kameny 20 x 20 cm, ty můžete položit
třeba na plotnu na sporáku a připravit si na nich vejce na
slanině k snídani.
Chuťově přináší pečení na kamenech možnost pokrm dobře a rovnoměrně propéct, musíte ovšem dodržet určitá pravidla. Především by maso, ryby nebo zelenina neměly být
mokré ani natřené velkým množstvím tuku. Aby se maso
na kámen nepřilepovalo, stačí ho po rozehřátí posypat solí.
Z toho důvodu pak samotné maso nesolíme, tedy dosolíme
ho případně až na samém konci pečení.
Kámen nikdy nevystavujeme prudkému střídání teplot –
mohl by prasknout. To znamená, že oheň ho vkládáme
v pokojové teplotě, nikdy na rozehřátý nelijeme vodu.

Často se probírá otázka, zda je potřeba maso před grilováním nakládat. Nutné to není, musíte mít ale maso řádně
odležené. Dobrý řezník vám vybere maso, které alespoň
10 dnů zrálo v chladu již v jateční úpravě, tedy hned po
porážce. Pokud takové k dispozici není, maso naporcujte
na plátky a nechte v chladničce několik dní odležet. Dbejte
na to, aby neoschlo, dobře ho tedy zabalte třeba do potravinové fólie. Chladnička musí být nastavená tak, aby maso
nezmrzlo, ale také aby se nezačalo kazit. Ideální je, máte-li
k dispozici v ledničce takzvanou nulovou zónu, tedy místo,
kde teplota nikdy nepřesáhne cca 2 °C. Hraniční teplota, při
níž maso už nezraje, ale začne se kazit, jsou 4 °C. Proti šíření mikroorganismů, které způsobují hnilobu, dobře ochrání
maso vakuování. Řada řeznictví tuto službu dnes nabízí,
ale můžete si koupit jednoduchou vakuovačku i domů.
Základním požadavkem je ale stále co nejchladnější místo
v ledničce a také to, aby byla před uložením masa perfektně čistá. Maso, které takto necháváte dozrát, není nutné
nakládat. Kdo má ale rád skutečně aromatickou griládu,
může do masa vetřít česnek, čerstvě namletý pepř nebo
třeba mletý rozmarýn, to vše s trochou soli (ta pomůže
také jako konzervant) a oleje. Použít můžete samozřejmě
i některé směsi, kterých je na trhu s kořením řada druhů.
Nejprve ale směs ochutnejte a vezměte v potaz, že aroma
se umocní při naložení i při samotném grilování. Kontrolujte složení směsi, vyhněte se těm, které jsou namíchané
s glutamáty. Tato dochucovadla posléze popřou samotnou
chuť masa – a o to vám jistě nejde.
Marinování je pak už proces, který provádíme několik hodin před grilováním.V tu dobu je třeba již maso vyjmout ze
studeného prostoru ledničky a nechat ho před grilováním
postupně ohřát až na pokojovou teplotu. Samozřejmě to
zejména v horkých letních dnech neznamená, že ho necháte jen tak několik hodin ležet na kuchyňské desce, proces
kažení v horku může začít velice rychle. Maso tedy naložte
do marinády, která nefunguje jen jako ochucovadlo, ale
také jako ochrana před kažením masa před grilováním
a před průnikem škodlivých látek z kouře při grilování
samotném. Musí to ale být marináda kyselá, ta při ohřátí vytvoří na povrchu jídla film, po kterém odpařující se
látky sklouznou. Nakládat je tedy vhodné, ale právě jen do
kyselé marinády. Sladká naopak při opékání karamelizuje
a rozpálený cukr škodliviny přímo nasává. Máte-li tedy rádi
sladkou marinádu, griládu do ní nenakládejte, ale použijte ji až na samém konci grilování na potření už prakticky
hotového jídla. Většina kupovaných marinád obsahuje cukr,
na naložení masa tedy moc vhodné nejsou. Marinádu si
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snadno připravíte sami z octa nebo citronové šťávy s kořením a bylinkami. Oleje použijte raději méně, při grilování
se vůbec snažte šetřit tukem, který se na masu jen zbytečně
škvaří.

Konečně servírujeme

Dobré grilované maso chutná především jako maso. Rozdíl
není jen mezi vepřovým, hovězím, drůbežím a jehněčím,
ale také každý kus masa má svou specifickou chuť, některý
je tučnější, jiný šťavnatější, tak jako poznáte po chuti různé
druhy ryb nebo krůtí prsa od krůtího stehna, měli byste ponechat vyznít také vlastní chuťový výraz svíčkové, vysokého
nebo nízkého roštěnce, rump steaku ze zadní kýty nebo
flank steaku z pupku, který se griluje pomalu v celém kusu
a teprve potom se krájí na tenké plátky. Právě tak u vepřového bychom měli jinak upravovat kýtu nebo kotlety, tedy
masa sušší, zato křehká, a jinak zvýraznit klady krkovice,
tedy masa tučnějšího.
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V létě, když máme po ruce čerstvé bylinky, maso i ryby
nejlépe provoníme na grilu právě jimi. Milovníkům různých
dochucovacích pochoutek pak k masu podáváme různé
omáčky. Zdaleka to nemusí být jen tatarka, ale můžeme si
vyhrát s nejrůznějšími chutěmi. Vynikající k pečeným rybám
i bramborám je třeba tvaroh rozmíchaný s najemno posekaným koprem nebo pažitkou. Kdo si potrpí na sladké,
ocení omáčku z medu a dijonské ostré hořčice. Ke grilované zelenině si pochutnáte na lehkých omáčkách z jogurtu
nebo méně tučné zakysané smetany, které ochutíte trochou čerstvě mletého pepře, kari koření či papriky. Velmi
oblíbené jsou omáčky česnekové, skvělou přísadou jsou
také různé variace připravené z rajského protlaku. Můžete
do něj najemno posekat bazalku a tymián, ale také třeba
libeček nebo kyselou okurčičku. Příprava omáček je součást
grilovacího obřadu stejně jako příprava čerstvých salátů,
které vždy vhodně doplní porci masa, odlehčí těžký grilovaný pokrm a osvěží chuťové buňky.

Sport
Text: Josef Darebný, foto: SAMphoto.cz

Fenomén
k o l o
Není nad to si řádně protáhnout svaly. Jízda na kole, toť podnik lidskému zdraví
prospěšný! My Evropané tomu rozumíme velmi dobře, vždyť kolo spatřilo světlo světa právě na starém kontinentě. Podle průzkumů jezdí na kole více než jednou týdně
téměř polovina Čechů. Ale nejen Evropa, ale i zbytek světa vzdává cyklistice hold. Ve
velkoměstě je často rikša obratnější než auto.

Název Rikša je z japonštiny a znamená „vůz poháněný lidskou silou“. Pravda v některých zemích nejde o kratochvíli
jako spíš o jedinou možnost. V lese a v extrémních terénech
se dají na speciálně upravených horských kolech dělat neuvěřitelné adrenalinové kousky. Downhill kola – tedy specializace na sjíždění extrémních svahů nebo BMX kola, inspirovaná motocrossem vzniklá v Kalifornii v 70. létech. Jen tak
s rodinkou na výlet nebo za dobrodružstvími a výkony za
hranicemi vašich možností? Na tom až tolik nezáleží, svět
ze sedla zkrátka vypadá přeci jen jinak a právě o to nám
jde.

Z krátké, leč slavné historie

Už proslulý Leonardo da Vinci vymyslel něco kolu velmi
podobného. Mělo to řídítka, sedlo, pedály a dvě kola.
Oficiálně sestrojil první prototyp kola Karl Dais v roce 1817
v Karlshure v Německu. Vlastně to ještě nebylo tak docela
kolo v pravém slova smyslu. Design těla stroje by dnešnímu
kolu zhruba odpovídal, ale tento dopravní prostředek neměl pohonný systém založený na přenosu energie lidských
nohou ze šlapacího kotouče pomocí převodů na kolo. Také
obroučky byly ocelové a tak byla jízda velmi nepohodlná.
Přesto byl o tento vynález mimořádný zájem. „Drezína“
se tedy poháněla odrážením nohou od země. Takový mix
koloběžky a dnešního kola. Pak v roce 1861 Pierre Michaux
umístil šlapky na přední kolo a na světě byl velociped. Tyto
dopravní prostředky se vyráběly hlavně v Anglii a Francii.
Ocelové ráfky už byly potaženy poslední gumovou vrstvou.
V roce 1870 pak přišla inovace další. „Vysoké“ kolo s mohutným průměrem předního kotouče, umožňovalo lepší
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využití energie šlapajícího a tedy větší rychlost. Nicméně už
při prvním pohledu je jasné, že výhled byl sice skvělý, ale
pád z nestabilního cestovního stroje byl velmi nepříjemným
problémem. Proto se pak dělaly tricykly nebo dokonce
kvadracykly na kterých se mohli svézt i dva jezdci. V 70.
letech 19. století byla sláva velocipedů největší. Jezdily se
závody např. Praha – Vídeň, což byla dobrá reklama pro
bratry Kohoutovi z Prahy a jejich výrobky. Byli to majitelé
největší továrny na výrobu velocipedů u nás. Dnes u nás
existují kluby zaměřující se na jízdu velocipedů (Český klub
velocipedistů, Moravia Velociped) a také se konají závody.
Náš nejlepší velocipedista je v současnosti Josef Zimovčák,
profesionální závodník a držitel několika světových rekordů. Ale éra vysokého kola neměla trvat dlouho. Už v roce
1878 patentovali Angličané Scott a Phillot převodovku. Rok
1879 je přelomem. Jistý Henry J. Lawson z Anglie vymyslel
převod ze šlapacího kotouče na zadní a díky tomu snížil
profil stroje. Z „Bezpečnostního kola“, který pak vyráběl
pod názvem „bicyclette“ se stal hit. Pak v roce 1869 přišel
nápad s brzdícím lankem místo přítlačných brzd, o který
se zasloužil Sir Frank Boden. Skotský veterinář John Boyd
Dunlop pak dovršil evoluci tím, že na ráfky umístil pryžové
roury nafouknuté vzduchem. Firma Dunlop vyrábí pneumatiky dodnes. První kolo s měničem rychlosti bylo veřejnosti
představeno již v roce 1909. K dispozici byly tři rychlosti.
Jak dvacáté století plynulo dál, konstrukce bicyklu se příliš
neměnila až do doby vzniku MTB čili Mountain bike v 70.
letech. Za zmínku stojí snad jen vynález protišlapné brzdy
zastavující přímo pomocí středového kotouče, u nás známé
jako „torpedo“. V současnosti mají v rukou trh s technic-

Krása
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kými komponenty dva giganti. Na
trhu horských kol je to společnost
Shimano. Součástkám pro silniční
kola kraluje firma Campagnolo.

Dobyvatelé z dílen

Ta vznikla v roce 1933. Jméno si
udělala vítězstvím Gina Bartaliho
na Tour de France roku 1948, který
jel na kole osazeném sadou Campagnolo Corsa 100. Revoluční bylo
použití první 11- ti rychlostí kazety
v roce 2008.
Již zmiňované Shimano, založil
v roce 1921 japonec Shozaburo
Shimano. Neměl malé cíle, když
řekl: „Já jsem ten, kdo učiní výrobky Shimano nejlepší v Kansai,
nejlepší v Japonsku a konečně
nejlepší na světě.“ Uvážíme-li, že
měl v tehdejší špatné poválečné
ekonomické situaci k dispozici
jediný soustruh, tak nezbývá než
smeknout klobouk. Postupně se
značka opravdu prosadila a to díky
novátorským metodám v kování
a tvrzení komponentů. V roce 1970
již byla gigantem vstupujícím na
trh s rybářským náčiním a i tady
předvedla pokrok, ať už šlo výrobu prutů Shigure z polyesterových
pryskyřičných skelných vláken nebo
o použití kevlaru při výrobě prutů.
V roce 1983 uvedla značka na trh
svou známou řadu komponentů
pro horská a trekková kola zvanou
Deore XT. Shimano, dnes vyrábí
i kompletní kola.
V České republice vznikla v roce
1990 společnost Universe Agency, která se rychle stala největším
dovozcem a distributorem velko
součástek na domácím i Slovenském trhu. Pak v roce 1993 začala
firma dovážet kola z Asie a prodávat je pod značkou Author. Ještě
v témže roce se stala nejprodávanější značkou na tuzemském trhu.
V nabídce dnes nalezneme silniční,
horská, trekková, juniorská i dámská nebo freestyle kola výborné kvality. Ve stáji Author
nalezneme profesionální týmy jako Author Gang – 4Cross/
BMX, triatlonový team Author Tufo TRI LIFE Zlín nebo Alpine Pro – Author.
Merida má velmi dobrou pověst. Značka vznikla na Taiwanu ze závodu, který se v 70. Létech specializoval na vývoj
co nejlepších komponentů pro jiné značky. V 80. Létech
tedy Merida začala vyrábět vlastní kola a přesunula své
hlavní sídlo do Evropy. I přes mohutný nárůst firmy během
90. Let se snaží vedení velmi úzce spolupracovat se svými
top manažery ve více než 60 zemích světa. Merida je také
známa jako jeden z největších mecenášů cyklistiky. Kro-
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mě profesionálních teamů věnuje svou pomoc i takovým
projektům jako je např. mezinárodně cyklistické hnutí proti
AIDS. V ČR podporuje Českou Mountainbikeovou Asociaci
jako jediná značka. Jde o jednu z nejkvalitnějších značek na
trhu i co se týče zákaznického servisu.
Je to stejné jako s auty. Když si koupíte Audi, také už
očekáváte jistou úroveň, ale slyšeli jste už někdy o kolech
značky Mercedes? A nejde o jen tak ledajaká kola, ale o luxusní výrobky. Přece jen se sluší, aby kola svým čtyřkolým
příbuzným nedělala ostudu. Vysoká technická úroveň je
u horských a závodních kol Mercedes samozřejmostí. Kromě toho taky firma investovala nemalé peníze do něčeho,

EXKLUZIVNÍ VIP KOLEKCE PRO NÁROČNÉ:

Funkční Materiál Royalwind 3r
Technologie Ergogrip, Airvent A Xstatic
Výborné Termoregulační Vlastnosti
Antibakteriální Proﬁlovaná Výstelka
Reﬂexní Bezpečnostní Prvky
Protiskluzové Zakončení
Originální Design
3 + 1 Kapsa Na Zip
Síťovina Na Bocích
Překrytý Zip
Novinka Červenec 2014

DESIGNOVĚ JEDINEČNĚ ZPRACOVANÉ OBLEČENÍ, KTERÉ VNÁŠÍ VÍCE MÓDY A ELEGANCE DO CYKLISTIKY
BEZKONKURENČNÍ SORTIMENT 250 RŮZNÝCH ORIGINÁLNĚ GRAFICKY ZPRACOVANÝCH DRESŮ S ŘADOU NEJRŮZNĚJŠÍCH
MOTIVŮ A BAREV
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA OBLEČENÍ VE VLASTNÍM DESIGNU A LOGEM VAŠÍ FIRMY JAKO ORIGINÁLNÍ PROPAGAČNÍ DÁREK PRO
OBCHODNÍ PARTNERY NEBO SVŮJ FIREMNÍ TÝM
SADY STEJNĚ DESIGNOVANÉHO OBLEČENÍ PRO VŠECHNY PÁRY, PARTNERY, MANŽELE, ZAMILOVANÉ A RODINY

DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ
1000 Kč + DORUČENÍ ZDARMA
Slevový kód:

MXDOLNA6

Kód je možné uplatnit na e-shopu WWW.MONTON-CYCLING.CZ
k nákupu cyklistického kompletu z exkluzivní kolekce VIP od
značky MONTON (tedy veškeré cyklistické sady dres s kraťasy
v jejichž názvu je označení VIP). Pro uplatnění kódu je nutné jej
zadat do pole "Slevové kupóny" při vytváření objednávky.
Poukaz je platný od 1.7.2014 až 30.9.2014.

WWW.MONTON-CYCLING.CZ
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co by lidem vyrazilo dech a tak designéři přišli v roce 2009
s modelem Folding bike – skládací kolo. Má dva režimy
skládání. V režimu Shuttle je rám kola složený, ale lze ho
pořád vést pomocí řídítek. Díky důmyslnému designu lze
ale kolo složit ještě více. A to tak, že zabere krásných 80
x 80 x 35 cm. Nadto ho pak ještě lze umístit do funkčního
přenosného boxu, se kterým byl každý model dodáván. Složit a rozložit ho lze doslova během pár vteřin a to tak jednoduše, že na to nepotřebujete žádný nástroj. Takové kolo
přišlo na 42 000 Kč. Ne, skládací, ale o to kvalitnější sérii
horských kol uvedl Mercedes ve stejném roce. Nesla název
Mountain Bike All Mountain Limited 2009. A ať se podíváte
na tomto kousku na jakýkoliv komponent, spatříte jen to
nejkvalitnější. Celohliníkový rám, karbonové pedály Truativ
NOIR, diskové brzdy AVID ELIXIER CR špičkového provedení
nebo kola DT Swiss X 1800. Kola měla odpruženou přední
uzamykatelnou vidlici s možností nastavení míry odpružení,
což už je dnes docela běžné, ale nezapomeňme, že mluvíme o roce 2009. Jak už název řady napovídá, počet kusů byl
omezený a světlo světa jich spatřilo jen 100.
Tak to prý má být luxus? Věřte, že se dá jít ještě mnohem
dál a modely Mercedesu nejsou ničím proti špičkovým
modelům závodních kol, která stojí i kolem čtvrt milionu
korun. To je například cena závodního Cervéla, se kterým
Carlos Sastre vyhrál Tour de France. Takové kousky jsou už
jen záležitostí karbonové diety. Už se vyvíjejí i karbonové přehazovačky. Každé kilo dolů, každá aerodynamická
inovace řádně zvyšuje konečnou částku kol, která jsou
dokonalým obrazem futuristických technologií. Samozřejmě si můžete nechat udělat kolo na míru, pokud máte dost
peněz, položíme jedno karbonové vlákno vedle druhého,
žádný problém. Horská kola, například Orbea jsou o trochu
levnější než jejich silniční protějšky, ale i tak za takový model prošpikovaný titanem a vybavený těmi nejlepšími součástkami Shimano dá zákazník 150 000 Kč. Kam pro taková
zajít? Nabídnou vám je velké značky jako Trek, Specialized,
Orbea nebo Scott. I domácí Author nabízí kola v hodnotě
přes sto tisíc Kč, na kterých je radost se svézt. A to ještě nejsme u doplňků, jako jsou měřiče tepu s GPS navigací, které
vám řeknou, v jaké jste dnes formě.
Velké oblibě a úctě se mezi zkušenými zákazníky těší kola
značky Scott. Tato firma se zrodila v Idaho, roku 1958.
Mladý talentovaný inženýr a závodník na lyžích Ed Scott
nahradil dosavadní ocel a bambus používaný pro konstrukci lyžařských hůlek hliníkem. Tím šokoval celý svět a vytvořil tím nový standart. Firma se začala prudce rozvíjet,
expandovat do jiných odvětví jako motokros, běh nebo
sněžné skútry a ono šokující inovátorství si podrželo jako
své motto i nadále. První horské kolo Scott spatřil trh roku
1986. Mezi velké nápady této značky patří např. první brýle
určené výhradně pro motocross, první aerodynamická řídítka na kolo, se kterými Američan Greg Lemond vyhrál v roce
1989 Tour de France. Modely kol Genius nebo Team Issue
byly ve své době rekordmany, co se týče nejnižší hmotnosti
rámu či systému celoodpružení se třemi nastavitelnými režimy. Doslova šlo o milníky v kategorii Mountain Bike.
Silniční cyklistika byla vždy a bude pevně spojena s Italii.
Důvodů je několik: příznivé klima, tradiční výrobci rámů
a samozřejmě Campagnolo - komponenty, které stály
u zrodu silničních kol tak jak je známe dnes.
Colnago - značka stojící na pomyslném vrcholu nabídky
italské rámařiny, rámy nesoucí jméno konkrétního člověka-
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Ernesta Colnaga. Když v roce 1947 vyhrál svůj první závod
možná ani netušil, že za pár let budou na jeho rámech vítězit největší legendy krásného sportu, kterým cyklistika je.
Na podia dovezly rámy Colnago hvězdy jako Eddy Merckx,
Giusepe Saronni, Tony Rominger, Maurizio Fondriest, Oscar
Freire…

Svět je plný bicyklů.

Kolo postupně získalo nejrůznější specializace: vojenské,
vodní atd. Vyvinuli se příbuzní kola jako lehokolo (název
mluví sám za sebe, člověk na takovém stroji spíše leží),
nebyl opomenut ani humor, takže máme i mono kolo nebo
tandem kolo. V poslední době se kolo více využívá jako

dopravní prostředek v zónách s vysokou hustotou dopravy.
Retro design elegantních dámských kol se vrací na plné
pecky. Například v Číně je „městské kolo“ hojně využíváno.
Tohoto modelu se prodalo přes půl miliardy kusů na celém
světě. Ale i u nás doma je kolo velice oblíbeným dopravním
prostředkem nebo spíše způsobem rekreace. Zdaleka to
tu totiž nevypadá jako v Asii nebo v Africe, kde jsou lidé
schopni během jedné jízdy na kole přepravit takový objem
zboží, že je pod ním skoro není vidět. Je to levné a k životnímu prostředí šetrné (v případě, že z životního prostředí
vyjmete svoji maličkost). V New Yorku, Kodani nebo Tokiu,
všude se jízdní kola běžně pronajímají.
Nizozemci jsou právem považování za nejhorlivější cyklisty.

Je v této zemi zcela běžné, že uvidíte manažera v drahém
obleku jedoucího na kole do práce. Amsterodam je protkán cyklistickými stezkami, separovanými od těch pro
chodce a od silniční dopravy. Kéž by Prahu v brzké době
potkalo něco podobného! Kola jsou všude k zapůjčení. Po
celé metropoli jsou rozmístěná velkokapacitní parkoviště
pro cyklisty. To, na Amsterdamském nádraží, je dokonce
čtyřpatrové. Na krásných Rakouských cyklostezkách se běžně půjčují i kola s elektromotorem.

Začínáte?

Někdo potřebuje kolo skladné – může být i skládací s možností pohodlného umístění nákupu, jiný jezdívá
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dlouhé silniční výlety. Divočejší jedinci si zase v kopcích
hrají na kamzíky. Ale jak si tedy kolo vybrat? Není to vůbec
jednoduché.
Dospělé pánské, dospělé dámské, juniorské, dětské? Tam
ještě není o čem přemýšlet, ale dál je to horší. Silniční model, horský, freestylový, touringový nebo crossový? Rám –
samozřejmě -, je libo ocel, dural či karbon? Karbonový rám
je měkčí, ale dražší než duralový a například u silničních
kol je rozdíl v absorpci otřesů znát. Chcete odpružené nebo
pevné kolo? U horských kol záleží na průměru zapleteného
kola. Počet rychlostí od jedničky do 30. Nebo snad elektromotor? No, zase to tolik neřešte a hlavně se do nějakého
obchodu pojeďte podívat sami a na kole se samozřejmě
vždycky projeďte. Odborník vám vždy poradí nebo alespoň
nastaví sedlo. I autor článku se o koupi radil s odborníky
a tak následující tipy, byť jde o základy, neberte na lehkou
váhu. A rozhodně si sedněte na vícero kol, ať je z čeho
vybírat. Je to přece hlavně o dobrém pocitu z jízdy, ne?
S kolem je to podobné, jako s vínem – chutná nebo nechutná? Není nic mezi tím. Takže, pojďme k věci!
Třeba si rozmyslet kolik peněz chcete, do kola a výbavy,
investovat. „Platí, že většina z nás není tak bohatá, aby si
mohla kolo kupovat dvakrát a pokud se nechcete s kolem
neustále trápit a seřizovat ho, s tím, že to pak stejně vzdáte, je třeba začít alespoň na částce - 10 000 Kč za kolo,“
radí odborník ze specializovaného obchodu. Ostatní příslušenství jako např. helmy pak ještě částku mohou zvýšit
o pár tisíc, ale tam už je to vysoce subjektivní záležitost. Je
to jen na vás. Jaký druh kola?
„Je důležité vědět, v jakém terénu se budu pohybovat.
Dnes si např. silniční kola kupuje spíše užší skupina lidí
a závodníci. Pro běžné cyklisty je to tedy spíše volba mezi
trekkingovým, crossovým (je tam pro amatéra drobný rozdíl týkající se průměru kol) nebo horským kolem,“ pokračuje odborník.
I na tom kam si půjdete kolo koupit, pochopitelně, záleží.
Velké obchody nám odborníci mnohdy nedoporučují kvůli
nedostatku opravdu zasvěceného personálu a přítomnosti
jistých „podezřelých značek“.
„Když si tedy oťuknete pár obchodů a prodavačů, můžete
vybrat, dle vašeho soudu, toho nejzasvěcenějšího odborníka. V případě oprav a dalšího pozdějšího servisu se vám
také bude snáze komunikovat a dostane se vám dobré
péče.“
Strašil jsem vás rámy a odpružením. Ale nic se nejí tak horké jako se to uvaří. Karbonové komponenty jsou lehčí než
např. dural. Jsou ale i o to dražší, takže pro začátek duralový rám postačí. Když potřebujete z kola náhle sesednout,
tak by vás rám neměl praštit do rozkroku, pánové, to je
snad jasné. A odpružení? V cenově dostupných kategoriích
kvalitních kol pro začátečníky, tedy od 10000 dejme tomu
do 25 000 Kč vám většinou nabídnou „pouze“ přední odpružení. Pokud tedy o takovém kole přemýšlíte, pak vězte,
že ovládání na uzamčení přední vidlice by nemělo chybět.
Umožní vám na rovné silnici odpružení „vypnout“ a neztrácet tak cennou energii při záběrech. V terénu pak zase vidlici odemknete a zpohodlníte si cestu přes výmoly a kořeny.
Celoodpružená kola jsou o poznání dražší, ale pokud máte
rádi ježdění po horách, tak se to vyplatí. Opět je třeba
podotknout, že pro začátečníka, který ani nemá představu,
zda bude jezdit často v horách, jde spíše už o luxus. Těch
kolem nepolíbených se se týkají důležitější věci:
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„Dost často vidím cyklistu na nablýskaném modelu v luxusním dresu, ale na kole se kroutí, protože má špatně nastavené sedlo. Většinou níže než je potřeba.“

Vybavení a oblečení

Nepodcenit! „Stále více cyklistů si uvědomuje nutnost nosit
helmu. Ovšem pohled na jedoucího cyklistu s povoleným
páskem či dokonce posunutou helmou do čela, je skutečně
tristní,“ zní odborné zhodnoceni. Možná, že při kratších
vyjížďkách to vidět nebude, ale čím více budou výlety delší,
tím raději budete za trenky s vystýlkou, pořádné rukavice
a prodyšný dres s šikovně umístěnými kapsičkami. V designu je radost a elegance a především je takové oblečení aerodynamičtější, než staré tepláky, pročež vám to bude lépe
svištět. Pokud si myslíte, že kecky stačí, tak raději zůstaňte
doma za pecí. Na takový Dunajský trek se vyplatí kvalitní
tretry. Když jste uživatel „horáku“ tak to chce spíše tretry
s hrubším vzorkem. Hlavní rozdíl mezi obyčejnými botami
a tretry je v tuhosti a tvrdosti podrážky. Tvrdá podrážka
treter je v kontaktu s hrubou šlapkou určena k absorpci nárazů a většímu pohodlí. „Profesionální obuv má podrážku
velmi tvrdou, ale pro rekreační účely je dobré zvolit měkčí
variantu, která vám umožní stále ještě pohodlnou chůzi.“
Také šlapáky ještě zvýší efektivitu vašeho úsilí. Jde o to,
že je noha připevněna ke šlapce a energie se tak přenáší i při pohybu nahoru. „Když si šlapáky koupíte a nejste
na ně zvyklí, počítejte s tím, že párkrát celkem groteskně
spadnete. Prostě potřebuje nutně zastavit, takže zabrzdíte
a automaticky chcete položit nohu na zem, ale ono to jaksi
nejde.“ Tretry i helma musí dokonale sedět, takže je třeba
vybírat velmi odpovědně. Na silnici by nikdo neměl vyrazit
ani bez základního vybavení potřebného k opravě a seřízení jízdního kola. Pumpička, montpáka, lepidlo, záplaty
a klíče na kolo jsou standart. Je také povinnost mít na kole
minimálně bílou odrazku vpředu a červenou vzadu. Nebo
mít reflexní oblečení. Do tmy se pak musí použít dozadu
blikající červené světlo a dopředu bílý světlomet.
Uff, takže bicykl je úspěšně vybrán? Blahopřeji! Nezbývá
než se projet. Kdo to s tím ježděním myslí vážně, ten zjistí,
že se na kole dá dělat spoustu věci, ale především na něm
lze ujet pořádné vzdálenosti. Tour de France je tradiční
etapový velmi obtížný závod, ale nejdelším a zničujícím
peklem je Race Across America, jehož trasa spojuje východní a západní pobřeží USA! Žádný Čech ještě nedojel do cíle
tohoto závodu. Takže výzev není málo. Většina z nás se
ale velmi ráda kochá krásnými místy. Nedá mi to, přece jen
ještě musím ještě zůstat doma v matičce Evropě. Skotsko,
Podyjí, Alpy, Skandinávie nebo Toskánsko, tam všude je
nádherně. Máme zde hojnost cyklistických stezek. Od těch
dálkových a technicky náročných až po ty nejlehčí a nejsnadnější. Nejdelší dálková stezka na starém kontinentě
vede z jeho nejsevernějšího místa Nordkapp se Sagreses
v Norsku do nejjižnějšího cípu Portugalska. Trasa vede
podél pobřeží Atlantiku a její délka vzbuzuje respekt 8186 kilometrů. To je tip na trochu delší výlet. Ale jsou zde
i další, ne tak náročné, ale slavné cyklostezky. Panevropská
stezka spojuje dvě stěžejní místa evropské kultury a historie
– Prahu a Paříž. Jantarová stezka umožňuje cestovat z Baltu
na Jadran a mezi Černým mořem a německým městem Donaueschingen leží cyklistická stezka DonauRadweg.
Přeji vám spoustu krásných jezdeckých i výletnických zážitků a vítr v zádech!

Art
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Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: archív FTV Prima a archív Hany Gregorové.

Divadlo mi
měří čas
Herečka Hana Gregorová přišla na rozhovor do Divadla Radka Brzobohatého,
jehož je principálkou, obtěžkaná několika taškami. Po představení chtěla hercům
i technikům uspořádat posezení. A tak vyndávala jednu misku s dobrotou za druhou,
odpovídala na otázky o tom, jak se jí líbí nová role, již dostala v primáckém seriálu
Svatby v Benátkách, i o tom,jak se jí už skoro dva roky žije bez manžela Radka
Brzobohatého. A průběžně vydávala barmanovi pokyny, jak má postupovat při
výrobě její vyhlášené polévky – kapustnice.
Dnes hrajete naposledy v sezóně představení Tančírna. Co pro vás tato hra znamená?
Znamená pro mě strašně moc, těžko se mi o něm mluví,
protože kdo toto představení neviděl, asi mě těžko pochopí. Tančírna je mé nejmilejší divadelní dítě, sama jsem ji
napsala a hraje v ní osmnáct herců. Inscenovala jsem ji kvůli
Radkovi, který měl svůj život vepsaný ve tváří. Nemusel
se na jevišti ani hnout a všechno v něm hrálo. Byl moc rád
mezi mladými lidmi, vůbec byl moc rád tady v divadle. Jeho
roli po něm důstojně převzal Karel Hábl a Tančírnu chci
hrát co nejdéle, na Radkovu památku.

Letos jste oslavili 10. výročí otevření divadla. Jaké ty roky byly?

Utekly, jako když lusknete prsty. Někdy mám pocit, že
divadlo mi strašně měří čas. Období od sezóny k sezóně
uteče strašně rychle, rychleji než čas od Vánoc do Vánoc.
Možná je to i tím, že se nezastavím. Natáčím v Praze a okolí
seriál pro Primu Svatby v Benátkách, dojíždím do Bratislavy
točit seriál Chlapi neplačú pro Markízu, někdy pomalu na
otočku tam a zase zpátky, když je problém skloubit termíny
dohromady. Jsem pořád na cestách. Ale já jsem takhle žila
vždycky. Řídit auto mi nevadí, jezdím od osmnácti let a moc
ráda. Pak se starám, aby fungovalo divadlo. Ale nestěžuju
si. Buď je práce málo, nebo přijde všechno najednou. A přiznávám, že natáčení mi přináší i peníze, které potřebuju
někdy zase v divadle. Pořád jsem v jednom kole, což je asi
dobře. Obě seriálové role mě moc baví, protože jsou moc
hezky psané. Obě jsou matky od rodin a pořádně tempera-
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mentní. V Chlapech jsem matka, (Hana Gregorová automaticky přešla do slovenštiny – pozn.red.) která je ale trochu
nekompromisní. Mám dva syny, jeden ale není můj vlastní.
Manžela – podnikatele, ale laskavého a velmi lidského,
mi tu hraje Dušan Jamrich. Je to příjemný seriál, už točíme třetí sérii. Na Slovensku jsem nejdřív dostala nabídku
do Paneláku, pak do seriálu Odsúdené, teď jsou to Chlapi
neplačú. Jsem ráda, že jsem se tam zase dostala do povědomí jako herečka. A vlastně mi nevadí tam jezdit, navštívím
staré přátele, pobudu s nimi a zase odjíždím do Čech.

A Svatby v Benátkách na Primě?

Libuše Drozdová je živelná, hubatá, ale rodinu má velmi
ráda. Unavuje ji stereotyp a nuda v manželství, proto občas
rozvíří vodu. Její manžel, kterého nejvíc zajímá zahrada
a králíci, trochu nudný je, proto ona do něj občas zaryje,
aby ho malinko nadzvedla a probudila k životu. Manželé
Drozdovi jsou naprostý protiklad. On je typický sedlák, který chodí neustále v montérkách a holínkách, ona se zajímá
o kulturu, dbá na sebe, po domě chodí načančaná a v pantoflíčcích na podpatku. Už z toho vzniká spousta vtipných
situací. Mého manžela hraje Láďa Potměšil, s nímž už jsem
se před kamerou několikrát potkala. Neumím si představit,
že by spolu dva tak odlišní lidimohli žít, ale možná by to
fungovalo, těžko říct. My jsme s Radkem taky byli protiklady, ale trochu jinak. Radek byl klidný, já jsem temperamentní, nikdy jsem nebyla puťka, která sedí v koutě. Někdy
mám pocit, že autoři píší role tak trochu podle mě, že se do
nich ten temperament přenáší.

Rozhovor
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Předěláváte si nějak scénáře tak zvaně do
pusy?
Ne, já jsem spokojená s tím, jak mi autoři role píší. Ale
znám herce, kteří neustále chodí za režisérem s nějakými
připomínkami, že se jim něco špatně říká, že tak by nereagovali a podobně. Já když mám nějaký nápad, vždy se
zeptám režiséra, jestli bych to mohla takhle udělat a ten
řekne ano nebo ne. Nemám potřebu mluvit režisérovi nebo
scenáristům do práce. Naopak, jsem spokojená, Libuše
mě baví, protože je psaná vtipně. Prozradím, že v seriálu
má jednoho nápadníka, který jí trochu nadbíhá, což jsou
docela vtipné situace. Nebudu prozrazovat, který herec ho
hraje, ale je fajn, když je na place veselo, když se lidi dokáží
společně zasmát.

Však vy na natáčení jezdíte jako domů,
zažila jsem několikrát, že jste přivezla koláč nebo
karbanátky.

Strašně ráda vařím, uklidňuje mě to, a teď nemám pro
koho. Radek toho dokázal sníst strašnou spoustu, když
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ještě děti bydlely s námi, sešlo se nás kolikrát u stolu docela
dost. Mám ráda, když můžu vařit pro hodně lidí a když jim
chutná. Někdo relaxuje u žehlení, to já nesnáším, já relaxuju u vaření.

Je to otřepaná otázka, ale jak to proboha
stíháte? Přejezdy Praha – Bratislava, divadlo,
vařit jako pro regiment?

Taky se někdy sama sebe ptám.

Co šidíte?

Trochu úklid, prostě vyluxuju jednou za týden. Když v domě
není tak živo, ani není takový nepořádek. Ale on se mnou
pořád někdo je, Ondra i Rola jsou tu každou chvíli, často
se zastaví i přátelé s rodinou. Naopak jsou dny, kdy jsem
ráda sama, jsem tak unavená, že přijedu, dám si cigaretku,
kafe a jdu spát. Samotu mám docela ráda, ale ne osamění.
Naštěstí já osamělá nejsem. I když mi Radek samozřejmě
strašně chybí.

Chybí vám víc jako manžel nebo jako parťák, s nímž jste mimo jiné vedla neuvěřitelné
slovní potyčky?

Rozhovor
mnou půjdou všude, i kdybych se odsunula na Aljašku, tak
nač se stěhovat?

Mluvila jste o svém temperamentu. Je pro
vás někdy problém udržet ho na uzdě? Nemluvit
třeba příliš do života svým dětem?

Já jsem svůj názor vždycky říkala. Řeknu a jdu od toho, rozhodnout se musí každý sám. Pokaždé si vzpomenu na svou
maminku. Taky mi kdysi říkala svůj názor třeba na nějakého kluka, já jsem se vztekala, ale nakonec jsem jí musela
dát za pravdu. Pokaždé říkávala: Počkej, až budeš mít
vlastní děti, pochopíš to. Pochopila jsem dávno a mockrát
se jí v duchu omluvila. Každá máma chce svým dětem ulehčit cestu životem, předat jim své zkušenosti, aby neopakovaly naše chyby. Ale to nejde. Můžete se vzteknout, ale
nic s tím neuděláte. Jen můžete stát opodál a čekat, až vás
děti budou potřebovat. Když se někdy s dětmi pohádáme,
a že to umíme, nakonec se vždycky domluvíme. Ale když
potřebovaly pomoc, věděly a pořád vědí, že ji u mě vždycky
najdou. Nikdy nechodily za Radkem, ale za mnou, věděly,
že já se svým temperamentem všechno vyřeším.

Nepřipomínáte jim ani to, že už by vám
mohly pořídit vnoučata?

Na vnoučata se těším, ale zatím na ně nemám čas, tak jen
ať s nimi pěkně ještě počkají. Jasně, že bych si na ně čas
našla, ale možná by se mnou někdy vnuci museli pendlovat
mezi Prahou a Bratislavou.

Jaká jste principálka?

Jako cukr a bič dohromady. Zbytečně lidi neprudím, ale
chci, aby na jevišti všechno fungovalo na 100 procent.
Pak posedíme, pobavíme se. Jako dneska. Napekla jsem,
připravíme kapustnicu, z Bratislavy vezu skvělý chleba. Na
lidi kolem sebe jsem stejná jako na sebe. Vzala jsem sem
začínající herce z DAMU nebo konzervatoře, mají možnost se tu skvěle vyhrát a učit se od starších a zkušenějších
kolegů, jako jsme se učili my. Ale vyžaduju profesionalitu
a nesnáším manýry. Některým mladým hercům hodně
dlouho trvalo, než si po sobě pověsili kostým. Když to mohl
dělat Radek nebo Hanka Maciuchová, takproč ne oni? Ale
naučili se to a učí se i to, že kopou za představení a za celé
divadlo, to mám ráda.

Nemáte pocit, že se vás lidi někdy bojí?

Na slovní potyčky mám děti, Rolu a Ondru, už jsou za ta
léta taky pěkně vytrénovaní. Když mě a Radka někdo cizí
poslouchal, možná byl zaražený, jak se spolu bavíme, ale
to bylo jen láskyplné špičkování plné dvojsmyslů, kterému jsme rozuměli jen my dva. Hra, která měla jasně daná
pravidla. Radek měl rád, že se do něj dokážu obout a nezahrnuju ho nekritickým obdivem. Rejpali jsme do sebe, ale
přitom jsme se milovali. A oba jsme to věděli. Když přicházím domů po nějakém dni, kdy se ani nezastavím, a uvědomím si, že on tam na mě nečeká, je mi hrozně, ale co mám
dělat? Tak se snažím být veselá a hodně pracovat. Pořád se
mě někdo ptá, jestli bych si chtěla někoho najít, nebo dokonce jestli už někoho hledám. Proboha! Nemám na to ani
pomyšlení. Nikoho nechci a nikoho nehledám, takže nevysílám žádné signály. Něco takového se přece nedá naplánovat. A Radka mi opravdu jen tak někdo nenahradí.

Neuvažovala jste o tom, že se z domu odstěhujete někam jinam? Kde začnete znovu?

A k čemu by mi to bylo? Že bych si pořídila jiný nábytek?
Nevážu se na prostředí, vzpomínky mám v hlavě a ty se

Pár lidí mi řeklo, že než mě poznalo a zjistilo, že jsem úplně
normální, mělo ze mě strach. Nechápu. Já jsem jen přímý
člověk. Nesnáším, když lidi hloupě lžou a třeba nedokážou
přiznat svou chybu. Nedávno se stalo, že jedna herečka
zapomněla, že má představení. Místo, aby přiznala svou
chybu, vymlouvala se na všechny kolem, jenom ne na sebe.
Ale na to nebyl čas, byla 200 kilometrů od Prahy. Zrovna
jsem se vrátila z natáčení z Bratislavy, tak jsem sedla do
auta a odehrála představení za ni přesto, že jsem tuto roli
už dlouho nehrála. Přijdu si už na ni stará. Přijela jsem za
pět minut sedm a lidi hned v úvodu upozornila, co se stalo
a že je prosím o shovívavost. Nakonec jsme odehráli jedno
z nejlepších představení a diváci děkovali ve stoje. To jsou
chvíle, kvůli kterým dělám svou práci ráda.

Jaký typ postavy jste nikdy nehrála, ale hrát
jste ho chtěla?

O rolích jsem nesnila, brala jsem je, jak přicházely, a byla
ráda, že jsou. Nikdy jsem třeba nehrála Julii, ale já ji nemohla hrát ani ve třinácti, vypadala jsem starší. Stejně jako
na Roxanu v Cyranovi. Mně nejvíc asi sedí dramatické nebo
komediální role. Vždycky se mi ale líbilo Zkrocení zlé ženy,
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Kateřinu bych si zahrála s chutí, ale teď už jsem na ni stará.

Co plánujete na léto?

Od divadla si odpočinu, seriály ale budu točit dál. Mám
čtrnáct dní volno, ale nikam nepojedu, budu doma. I když
možná se s Rolou rozhodneme někam vyrazit na poslední
chvíli, dneska to není problém. A v půlce prázdnin začneme připravovat novou hru, Cyrana od Lubomíra Feldeka.
Ondra k ní dělá muziku, připraví hercům demosnímky, aby
mohli přes léto trénovat, Pepíček Jelínek udělá krásnou scénu a kostýmy, premiéru bych chtěla mít během prosince.

Jaký je největší trhák u vás v divadle?

Asi Tančírna. Někteří diváci, kteří k nám chodí, ji viděli
třeba pětadvacetkrát, jeden divák dokonce čtyřicetkrát.
Všechny hry jsou ale oblíbené. Nemůžu si dovolit dávat velká dramata, lidi si chtějí v divadle odpočinout, ne se trýznit.
Měli jsme na repertoáru například krásnou hru 12 rozhněvaných mužů, což není jednoduchý kus. Ale i během něj
se diváci hodně smáli – ovšem až do finále, kdy bylo v sále
ticho jako v hrobě. Teď řešíme autorská práva, abychom
hru mohli zase nasadit. Znovu jsme obnovili komedii Zlatý
časy, která vypráví o pěti zestárlých prostitutkách. Je to hra
o stáří, o lásce, o tom, jak je někdy těžké obstát ve společnosti. Další kus - Postavení mimo hru - je sice o fotbale, ale
taky o životě a vztazích. Na tuto komedii chodí 70 procent
žen a výborně se baví. Těší mě, že se k nám lidi naučili chodit, že v televizi vidí své oblíbené herce a říkají: Jé, na něm
jsme byli v divadle RB. Po smrti Radka jsme nechali v divadle kondolenční knihu a lidi do ní pořád píší, jak na Radka
vzpomínají, ale i to, jak se jim představení líbilo.
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O manželovi stále mluvíte, ani to jinak nejde. Je pravda, že pořád řešíte, kam uložíte jeho
urnu?
Neřeším to, vím to, hrob mám koupený. Ale nemám
zkrátka ještě sílu definitivně se s ním rozloučit, odnést ho
z domu. Asi to udělám po létě, na druhé výročí jeho smrti.
Pokud to zvládnu psychicky. Dokud je Radek v domě, jako
by tu s námi pořád tak trochu byl.

Věříte na věcitak říkajíc mezi nebem a zemí,
nebo jste na ně moc pragmatická?

Jsem pragmatická, ale věřím. Například na to, že jsme se
s Radkem měli potkat, to byl jeden z momentů, který bych
nazvala ´mezi nebem a zemí´, protože všechno bylo nesmírně komplikované. Já byla vdaná a žila jsem ve Spojených
arabských emirátech, Radek ženatý. Ale do dvou let jsme to
vyřešili a zůstali spolu. Věřím, že Radek nade mnou určitým
způsobem pořád drží ochrannou ruku, možná stejně jako
máma nebo táta. Určitě existuje něco nebo někdo, kdo
vám dodává energii a sílu žít a jít dál. Někdy mám pocit,
když se třeba nahlas sama pro sebe zeptám, jak mám něco
vyřešit, jako by byl Radek v místnosti se mnou a věděl, jak
se rozhodnu. Jako kdyby pořád provázel mé kroky. On
nebyl organizační typ a nikdy by nepodnikal. Ale podporoval mě ve všem, co jsem dělala, a pomáhal mi. Nikdy mě
od ničeho nezrazoval, ale nechával prostor mému temperamentu. Někdy mám pocit, jako by mě Radek pořád hlídal.
Nevídám ho ve snu, ani mi nespadl lustr nebo fotka v rámečku, ale věřím, že je pořád se mnou, že je všechno tak,
jak v tuto chvíli má být.

Text: Aleš Sirný, foto: Jan Stárek, Redbull

Strach

je naší
přirozenou
součástí

Před čtrnácti lety dostal freestyle motokros do České republiky a přestože
v současnosti už nastoupila nová generace talentovaných jezdců, pořád sklízí
ohromné ovace diváků. Petr Kuchař je zkrátka freestylovou legendou a stále
ukazuje, že i ve dvaačtyřiceti letech lze předvádět bláznivé triky ve výšce více než
deseti metrů nad zemí.

S Petrem Kuchařem se potkávám před začátkem závodu
Freestyle Motocross FMX Show na brněnském výstavišti.
Ostatní jezdci ještě nedorazili, ale on stojí před svou motorkou a všem je plně k dispozici. Přesně 6 791 m2 prostorný
výstavní pavilon se změnil na rozlehlé freestylové hřiště
s pěti rampami a zatímco na střechu haly bubnují kapky
deště, Petr Kuchař odpovídá na první otázky.

Liší se skákání v hale a pod širým nebem?
V hale se člověk nemusí zajímat o počasí. Dostatečně velké
haly jsou zpravidla nejlepší kvůli atmosféře. Diváci daleko
více prožívají freestyle v uzavřeném prostoru. Ovšem skáčete ve stísněných podmínkách a na rozdíl od venkovního
prostranství nemáte únikovou cestu. Když se venku někomu něco nepovede, projede dál. V hale narazí do balíků
slámy nebo rovnou do zdi.

Jak vypadá vaše letošní freestylová sezona?
Jelikož je mi dvaačtyřicet, snažím se skákání omezovat.
Ve freestyle už nedělám za každou cenu všechno a všude,
postupně to přenechávám klukům. Pár akcí samozřejmě
absolvuji, ale už si pečlivě vybírám a letošek mám spíše poklidnější. Navíc několikrát do roka zastávám funkci poroty,
což je moje další freestylová role.

Jaké to je, sedět na židli a hodnotit triky
svých kolegů?
Hodnocení je z pohledu porotce úplně jiné než z pohledu
jezdce. Jako porotce jsem se na triky naučil dívat z jiného
úhlu a musím přiznat, že jsem pochopil, proč jsme občas
jako jezdci nad výsledky některých soutěží kroutili hlavami.
Porota musí hodnotit i detaily, které jezdci ani diváci nevidí. Funkce porotce a jezdce jsou dva obrovské protipóly.

Freestyle se v České republice objevil díky
vám. Jak se tento sport vyvíjel?
Freestyle ušel hodně dlouhou cestu. Ačkoliv je v Česku
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jen čtrnáct let, pro tento druh sportu je to dlouhá doba.
A změnil se totálně. Dřív jsme dělali triky, které se dnes
radši ani neskáčou, byl by to výsměch.

O jakých směšných tricích přesně mluvíte?
Je jich hodně. Třeba Heel Clicker, při němž se jezdec zvedne a za držení řídítek přehodí kolem rukou nohy a klepne
s nimi o sebe. Dále Can Can, což je přesunutí nohy na druhou stranu, a Barhop, u něhož dával jezdec nohy ze stupaček a protahoval je mezi rukama nad řídítka. I počátky Seat
Grabu, při němž se jezdci chytají za sedlo, byly srandovní.
Ovšem kolem roku 2000 byly takové triky neskutečná pecka.

Proč by podle vás byly v této době zmiňované triky výsměchem?
V minulosti to byla bomba, pro lidi naprostá pecka. Jenže
v současnosti diváci takové triky neocení a nedokážou se
nadchnout pro běžného supermana na motorce. Freestyle
se musí ustavičně vyvíjet. Je to peklo, když si představím, co
všechno ti jezdci musí umět, aby měli šanci vyhrát nějakou
soutěž. Bohužel mě ta situace trochu štve, protože tím freestyle motokros trpí na atraktivitě a respektu.

Myslíte si, že se do budoucna něco změní?
Abych pravdu řekl, nevím, kam freestyle míří. Řekl bych, že
se občas dostává za únosnou mez, a pokud nějaký začínající jezdec uvidí, jakého postavení freestyle dosahuje, může
ho to zase rychle přejít.

Pokud se někdo pustí do freestylu, jakými
vlastnostmi a schopnostmi musí disponovat?
Předpokládám, že je zapotřebí mít i dostatek
financí.
Aby mohl člověk skákat na kvalitní technice, musí být
schopen si takový stroj pořídit. Každopádně náklady nejsou
tak vysoké jako u vrcholového motokrosu, do nějž je nutné

Speed
investovat daleko větší částky. Ve freestylu stačí mít jednu
motorku, jednu rampu s dopadem a může se trénovat. Je
ale vhodné mít za sebou nějaké roky v motokrosu a mít
motorku, jak se říká, v ruce.

Kolik stojí sezona v motokrosu v porovnání
s freestyle?
Když jsem v minulosti jezdil mistrovství světa v motokrosu,
za rok jsem spotřeboval čtyři motorky. Tehdy jsem přijel ze
závodu, a přestože jsem jej třeba vyhrál, byl jsem o pět až
deset tisíc korun chudší. Ve freestylu je to obráceně. Svou
současnou motorku mám čtyři roky a téměř na ní nepracuji. Za freestylový závod spálím dva litry benzínu a ještě si
přivezu startovné za to, že jsem předváděl triky. Freestyle je
zkrátka nesrovnatelně levnější a pro mě daleko zábavnější.
Samozřejmě vyhrávat v motokrosu je po obrovské dřině
velké zadostiučinění, ale asi po třinácti letech už jsem ztrácel motivaci. Freestyle dělám patnáct let a pořád mě baví.

Proč vás motokros přestal bavit?
Měl jsem za sebou třináct sezon vrcholového motokrosu
a už jsem toho měl svým způsobem dost. S freestylem přišla
nová vlna a nová krev do žil. Prostě mě to spolklo. Neřešil jsem, jestli to má nějakou extra budoucnost. Naopak
s přibývajícími roky je budoucnost motokrosového jezdce
mnohem nejistější.

Freestyle je velmi nebezpečný. Máte v těle
ještě nějakou kost, která nebyla zlomená?
To je mýtus, který musím často vysvětlovat. Já nebyl až tak
dolámaný, jak si všichni myslí. Zranění přicházela úplně normálně jako u každého druhého freestylisty. Pár zlomených
a následně vyléčených kostí a hotovo. Akorát se asi o tom
více psalo a vědělo, protože jsem byl známější. Když jsem
si zlomil krční obratel, vznikl velký poprask. Přitom toto
zranění si přivodí spousta freestylistů a motokrosařů.

Jaká byla vaše nehorší zranění?
Těch je víc. Nejnebezpečnější byly zlomené obratle, nejkomplikovanější bylo rozlámané pravé předloktí, po
kterém jsem rok nezávodil a musel absolvovat šest operací.
Naopak nejnepříjemnější byla rozbitá pusa – zlomené čelisti, polámané zuby a k tomu zlomený kotník.

Co strach, je součástí mysli freestylisty?
Strach je naší přirozenou součástí a jsem toho názoru, že je
pro nás důležitý. Dokud jste se strachem kamarád, je to pro
vás jen dobře. Jakmile ale budete mít se strachem problém,
je čas se skákáním na rampách přestat.

Jak těžké je pro jezdce usednout znovu
na motorku a jít do triku, po kterém se předtím
zranil?
Většina jezdců to má nastavené jako já – nemůžeme se
dočkat, až budeme zase skákat. Samozřejmě jsme na sebe
naštvaní, ale jakmile bolest ustoupí, už myslíme na skákání.
Pokud zkoušíme trik, při němž jsme předtím spadli, dáváme
si akorát pozor, abychom neudělali stejnou chybu. Vlastně
je takový pád ku prospěchu věci, chybami se člověk učí.

Stalo se, že vám nějaký trik opakovaně nešel, a tak jste s ním sekl?

Petr Kuchař se narodil na Silvestra roku 1971
ve Vrchlabí. Zpočátku se věnoval lyžování a hokeji. V sedmi letech se poprvé posadil na motorku a už z ní neslezl. V roce 1987 skončil na
patnáctém místě Východočeského krajského
přeboru a o rok později už byl republikovým
mistrem. Freestyle motokrosu se naplno věnoval až do roku 2000. V roce 2002 začal trénovat
salto vzad a následujícího roku se stal prvním
Evropanem, který Backflip předvedl. S manželkou a dvěma dětmi žije v Hustopečích u Brna.
Určitě. Spousta triků mi nešla a nikdo mi s tím tehdy nepomohl. Většinu z nich jsem ovšem dotáhl do konce. Třeba
natrénování triku jménem Kiss of the Death, při němž se
předvádí stojka na řidítkách a motorka je kolmo zadním
kolem dolů, mi trvalo neskutečně dlouho. Bohužel některé
triky jsem vzdal a docela mě to štve.

A co vám nešlo?
Třeba Holly Grab, kdy v rozpažení letíte bez držení nad motorkou, a McMetz, u něhož máte obě nohy mezi rukama
nad řídítky a poté se pouštíte motorky, a dáváte nohy zpět
kolem řidítek na stupačky.

Které triky vás naopak baví. Co je vaší specialitou?
Snažím se stále oprašovat salto vzad čili Backflip, dále trik
Whip – položení motorky na bok – a Nine O´Clock, při
němž si motorku hodíte do strany a tělem jste od ní o 90°.
Tohle jsou triky, které mě baví a pokud se dělají pořádně,
zaručeně na diváky fungují.

Kde jste hledal inspiraci pro nové triky?
Já je měl více méně okoukané. Vlastní trik jsem nevymyslel
žádný, na rozdíl třeba od Libora Podmola, který vymyslel
dva kousky a dal jim i název. K freestylu jsem se dostal velmi brzo, takže když někdo něco ve světě předvedl, netrvalo
dlouho a musel jsem to umět taky.To je případ mého Backflipu, do kterého se mi ale zpočátku kvůli sešroubovaným
krčním obratlům moc nechtělo.

listi?

Odkud podle vás pocházejí nejlepší freesty-

Z USA, Austrálie, Francie a samozřejmě České republiky!
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U nás si vybere každý!
Široká nabídka květináčů a doplňků pro Vaše rostliny.

eshop.flowerservice.cz

Flower Service s.r.o.
Na Pankráci 129/1724 | Praha 4 | 140 00 | CZ

Petr Bílý
M: +420 606 033 434

Ing. Tereza Tihlaříková
M: +420 606 356 937

Pohádkový ostrov
Text: Eva Brabcová, foto: SAMphoto.cz

Santorini

Těžko uvěřit, že na začátku zrození ráje jménem Santorini bylo ohnivé peklo. Tento
výjimečný řecký ostrov tvaru půlměsíce vystupujícího z inkoustově modrých vod
moře je považován za bájnou ztracenou Atlantidu. Ve vybraných luxusních hotelech rozkládajících se na velkolepých místech na útesech nad mořem můžete strávit
chvíle klidu, relaxovat v bazénu, jehož okraj splývá s obzorem, odpočívat v jacuzzi
pod širým nebem, pochutnávat si na vybraných lahůdkách v restauraci s panoramatickým výhledem na moře a kráter, nebo třeba využít možnost pronájmu komfortního katamaránu či jachty a užívat si z paluby jedinečných západů slunce. Hotelový
personál je připraven splnit všechny vaše sny a přání. V rámci kompletního servisu
pro vás zajistí pronájem automobilů, plavidel i soukromých letadel.

Cestování
meni. Lodě, které k němu míří, jsou často
repliky starobylých pirátských plavidel.
Výlet je spojen s občerstvením na palubě,
ale mnoha suchozemcům, zvlášť jsou-li
na moři vyšší vlny, příliš nechutná. Vědomí, že kráčíte po vrcholku dosud aktivní
sopky, trochu nahání husí kůži a ze sopečného kráteru jsou dokonce cítit sirné
plyny. Ačkoliv je všude jen spousta prachu
a kamení, přesto se jedná o neopakovatelný zážitek. Sopka je stále aktivní
a naposledy ostrov zasáhla série malých
neškodných zemětřesení v roce 2011.
Na rozdíl od historie však dnes máme tu
výhodu, že vědci umí potencionální nebezpečí včas odhalit a pobyt na ostrově je
tak pro obyvatele i návštěvníky bezpečný.
Cestou nazpět loď krátce zakotví u ostrůvku Palea Kameni, u kterého vyvěrají
teplé prameny, voda tu má rezavou barvu
a kdo chce, může do ní skočit přímo
z paluby. Další zastávkou je i ostrůvek
Thirassia a potom plavidlo míří do přístavu. Pokud v tu dobu zapadá slunce, je
zážitek z výletu dokonalý.

Na nejvyšším místě ostrova jsou k vidění zlatem
vyšívaná roucha

Mrazivá sopečná krása

Starověký ostrov Santorini, jehož oficiální jméno zní Théra,
přitahuje lidi z celého světa, kteří hledají pro svou dovolenou výjimečné a opravdu krásné místo. Za jeho dnešní podobou tvaru podkovy stojí výbuch sopky okolo roku 1500
před Kristem. Odhaduje se, že byl několikanásobně silnější
než výbuch nechvalně proslulé sopky Krakatoa. Mohutná
vlna šířící se od centra výbuchu dosahovala výšky až 200 m.
Ve chvíli, kdy se přiblížila k břehům více než sta kilometrů
vzdálené Kréty, byla stále ještě 100 m vysoká a její ničivé
síle je připisován zánik minojské civilizace. Zbytky ostrova
obklopují ohromný zatopený kráter neboli kalderu. Tmavé
zvrásněné skály ostře kontrastují s bělostí domků, připomínajících k sobě nalepená vlaštovčí hnízda a z letadla či
z dálky z lodě vzbuzují dojem, jako by na nich ulpěl sněhový poprašek. Nelze přehlédnout všudypřítomnou modrou
barvu, kterou se vyznačují kopule kostelů, okenice stavení
i venkovní nábytek.

Nezapomenutelná plavba k srdci
kráteru

Santorini tvoří největší ostrov Thera, menší Thirassia
a uprostřed „podkovy“ malé vulkanické ostrůvky Palea
Kameni, Nea Kameni a Aspronisi. Velkým zážitkem je výlet
lodí z přístavu Athinios k srdci kráteru, k ostrůvku Nea Ka-
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Nejvyššími horami ostrova jsou Profitis
Ilias s 567 m. n. m., a Mesa Vuono s 353
m. n. m. Pokud si chcete dopřát nádherný
výhled na celý ostrov, vrchol hory Profitis
Ilias vám jej naservíruje jako na stříbrném
tácu. Na hoře Profitis Ilias stojí klášter, v jehož útrobách se
ukrývají doslova poklady. Nachází se zde ostatky svatých,
ikony pocházející z 15. – 18. století, zlatem vyšívaná liturgická roucha a mnohé další. V knihovně kláštera je celá
řada vzácných knih včetně ručně psaných kodexů či svazků
Starého i Nového zákona. Vrchol hory je přístupný i běžnými dopravními prostředky. K vrcholu druhé hory, Mesa
Vuono, si musíte vyšlápnout trochu víc, neboť od parkovací
plochy pod vrcholem je to nahoru pěšky ještě kousek cesty.
Můžete se sem ale vypravit z letoviska Kamari či Perissa po
svých. K vrcholu vedou úzké upravené stezky a trasa vám
nabídne celou řadu krásných míst a výhledů, mimo jiné
pohled na přistávací plochu, připomínající chvíli, kterou
návštěvníci ostrova zažívají při pohledu z okénka letadla,
když se stroj blíží k letišti. V cíli na vás kromě úchvatných
rozhledů čeká významná rozsáhlá archeologická lokalita,
starověké město Théra. K vidění jsou zde základy původních domů, divadla, svatyní a řady dalších objektů a milovníci historie si přijdou na své. Připravte se, že to tu často
poměrně dost fouká a to i za pěkného slunečného počasí.

Volnost i pohodlí čtyř kol

Hlavním městem ostrova je Fira, odkud jezdí autobusy do
dalších částí ostrova, ale spoléhat na místní dopravu není
právě ideálním řešením. Běžně je k sehnání taxi, ale většina
návštěvníků Santorini nespoléhá na jedno ani druhé a pro-

Zdraví a krása
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najímá si auta, skútry a čtyřkolky. Zvláště těch je na ostrově
velké množství. Vzhledem k tomu, že si je často pronajímají
i lidé, kteří za jejich řidítky sedí prvně v životě, je na ostrově překvapivě malá nehodovost. Obliba čtyřkolek není
náhodná. V autech je totiž velké teplo a skútry nemají
potřebnou stabilitu, když každou chvíli stavíte, abyste si
prohlédli další zajímavost či přírodní scenérii, která se jako
mávnutím kouzelného proutku právě vynořila. Čtyřkolka
skýtá volnost a pohodlí zároveň. Pokud na neoznačených
křižovatkách, což je místní specialita, hned nevíte kudy se
dát, všichni počkají a ještě se usmívají. Na ostrově neexistuje nám tak dobře známá uspěchanost a život tu ubíhá v klidu a pohodě. Hlavním městem prochází množství křivolakých uliček a najdete tu řadu krásných kostelů, náměstíček,
taveren, barů a spoustu možností zábavy. Milovníci historie
by si neměli nechat ujít archeologické muzeum, ve kterém
je k vidění množství zajímavých nálezů z různých období
bohaté historie ostrova. Mezi vystavenými exponáty jsou
předměty z oblasti Mesa Vuono ze starověké Thery a vidět
můžete zejména sošky, hliněné sudy, amfory, keramiku,
mince a řada dalších předmětů pocházejících z doby od
počátku třetího tisíciletí z od časů prehistorických až po
antický Řím. Při toulkách městem určitě nepřehlédněte
zajímavou městskou architekturu a několik zdejších kostelů. Sídlí zde totiž biskupství katolické i ortodoxní církve. Za
prohlídku tak stojí katolická katedrála, Metropolitní chrám
či třeba klášter dominikánek Sv. Kateřiny.

Přírodní divadlo při západu slunce

Ostrov nabízí svým návštěvníkům příjemně klidnou atmosféru s romantickým nádechem a vyhlášené jsou nádherné
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západy slunce. V mnoha restauracích a tavernách situovaných na západ jsou po vzoru divadla umístěna křesla
a židličky, odkud lze slunce mizející za obzorem pohodlně
pozorovat. Ve městečkách jsou všude šipky s označením
Sun Set, které vás k místům tohoto krásného přírodního
divadla nasměrují. Samozřejmě u toho nesmí chybět zdejší
skvělé víno, podávané přátelským usměvavým personálem.

Víno se sopečnou příchutí

Santorinské víno je kapitola sama pro sebe. Ostrov sice
není bohatý na flóru ani faunu, avšak vinné révě se tu daří
dobře. Prostředí kde zraje, spolu se specifickým sopečným
podložím dodává zdejšímu vínu zvláštní chuť. Zdejší vína
jsou poměrně silná a většinou suchá. Jedno mají společnévšechna jsou výborná. Vyhlášené je víno temně rubínové
barvy se sametovou chutí Lava, bílé Nychteri a celá řada
dalších. Hlavní vinařskou oblastí je okolí vesnice Mesa Gonia, ale vinařství najdete roztroušená po celém ostrově. Nikoho proto nepřekvapí, že se na ostrově nachází Muzeum
vinařství. Rozkládá se u silnice z Mesarie do Kamari a jeho
expozice je umístěna v bývalých vinných sklepech několik
metrů pod zemí. Vedle množství exponátů spjatých s pěstováním a výrobou tohoto lahodného moku tu můžete vidět
řadu pohyblivých figurín, které vám přiblíží, jak se zdejší
víno pěstuje, sklízí a vyrábí. Součástí exkurze je neodmyslitelná ochutnávka.

Jako Gulliver ve městě trpaslíků

Jedním z nejvyhlášenějších míst ostrova je městečko Oia.
Cesta k němu šplhá klikatou silnicí a končí na jednom

Krása

z vrcholů kaldery. Dole pod městečkem se rozprostírá hladina moře barvy inkoustu, od něho vede nahoru schodiště,
po kterém stoupá karavana mul a oslíků a všude kolem
jsou jako vlaštovčí hnízda k sobě poschoďovitě nalepené
malé domky se zíďkami sahajícími sotva po kolena. Oia je
právě jedním z míst, která nabízí luxusní ubytování v netradičním prostředí. Zdejší hotely jsou zabudované do
skály, v jejich těsné blízkosti se zrcadlí tyrkysová oka bazénů a mají luxusu odpovídající počet hvězdiček. Projít Oiu
netrvá dlouho, neboť městečko není velké, ale i kdybyste
jej prošli několikrát tam a zpátky, stejně tolikrát objevíte
něco nového, co jste před tím neviděli. Kouzelná zákoutí,
bělostí kontrastující terásky s komickými schůdky, stokrát
jiný úhel pohledu na větrný mlýn či kopuli největšího z kostelů, který je častým motivem pohledů z Řecka. Tak trochu
si tu připadáte jako Gulliver ve světě trpaslíků. Všechno je
malé a jak se říká – co je malé, to je hezké. V Oie to platí
dvojnásob. Fotoaparáty turistů cvakají a kamery se snaží
zvěčnit nezvěčnitelné. To se totiž musí zažít. Žádný fotoaparát ani kamera nedokáže zachytit zdejší atmosféru, ani
zvláštní ticho kaldery, ve které plují obrovské lodě a působí
přitom, jako by byly jen namalované. Mezi domky můžete
objevit galerii nazvanou Summer Lovers. Své jméno nezískala náhodou. Právě tady se v osmdesátých letech natáčel
stejnojmenný film a majitelka galerie plynulou angličtinou
o natáčení hovoří s neskrývaným zaujetím.

Město luxusních hotelů - Imerovigli

Podobným dojmem jako Oia působí také nedaleké městečko Imerovigli. I sem míří zejména náročná klientela a rovněž novomanželé. Santorini je totiž také ostrov vyhlášený

speciálními pobyty určenými právě jim. Nádherné prostředí
je tak předurčeno nejen pro strávení pohádkové dovolené,
ale také pro nezapomenutelné líbánky. A svědčí o tom i název luxusního hotelu Honeymoon Villas Petra&Traditional.
Honeymoon - sladký měsíc – čas líbánek. Své návštěvníky si
hýčká. Vedle komfortního ubytování má pro ně připravený střešní bazén částečně vytesaný do vulkanické horniny
a s panoramatickým výhledem na moře, venkovní luxusní
vířivku, piano bar a bar u bazénu a mnohé další, co zpříjemní chvíle zdejšího pobytu.

Krása výhledů ze skalního výběžku
Skaros

Z Imerovigli od kostela Agios Georgios vede stezka ke skalnímu výběžku Skaros, jenž strmě ční na pobřežím nejsevernějšího cípu ostrova. Až do počátku roku 1800 zde stával
hrad, který byl při zemětřesení v 19. století zničen a dnes
jej připomínají jen jeho nepatrné trosky. Byl jedním z pěti
středověkých hradů na ostrově a vystavěl jej římský šlechtic Scaurus v době kdy ostrov patřil římanům. V blízkosti
hradu byly objeveny starověké hroby. Dnes sem návštěvníci
míří zejména za nádherným výhledem na kalderu a vulkán.

Černý písek v Kamari a ráj sportovců
Perivolos
Za nejživější středisko ostrova je považováno Kamari,
typické malé městečko s kolonádou podél pláže s černým
pískem. Je zde množství obchůdků, barů a restaurací,
jejichž majitelé se předhání v tom, abyste navštívili právě
jejich podnik. U vchodů do restaurací se ve velkých akváIce Jaro 2014 |
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Cestování
má své soukromí. Při vstupu je
plácek na parkování čtyřkolek
a skútrů a nechybí sice nevelký, ale stylový plážový bar.

Červená pláž

Další santorinskou zajímavostí je tak zvaná Red Beach
– Červená pláž. Nevelká ale
vyhledávaná a oblíbená pláž
je tvořena velkým útesem
z červeného kamene a na oblázkovo-písečné červené pláži
jsou menší vulkanické kameny
stejné barvy. Občerstvení zajišťují prodavači, kteří prochází mezi odpočívajícími turisty
a kromě nápojů a sladkostí
nabízí čerstvé ovoce. Přístup
na červenou pláž je složitější.
Nejpohodlnější cesta vede po
moři, ale většina návštěvníků
sem míří od parkoviště po
svých a často slýcháte rčení
o stezce vhodné pro skot. Ani
to však neodrazuje od opakované návštěvy, neboť pláž
s červeným pískem se hned
tak nevidí.

Akrotiri stále spí

Milovníci historie by si jistě
přišli na své ve městě Akrotiri, které bylo zcela pohřbeno pod nánosem popela
při výbuchu sopky. Proslulé
vykopávky jsou soustředěny
ve zdejším rozsáhlém muzeu,
které je však již několik let
zavřené a návštěvníci netrpělivě čekají na jeho opětovné
zpřístupnění. Prozatím tedy
lze jen projít místa, kterých se
riích prohání mořští živočichové, kteří naštěstí nevědí, že
jsou předurčeni skončit na talířích hostů a kdo na ně ukáže,
ten si na nich pochutná. Druhým nejživějším místem ostrova je Perissa, kterou od Kamari odděluje skalnatý vrchol
Mesa Vuono. Na Perissu navazuje malé letovisko Perivolos,
s nejširší nabídkou vodních sportů na ostrově. Perivolos pro
strávení své dovolené volí zejména mladí lidé a milovníci
aktivního pohybu. Zatímco ve dne tu žije a od plážových
barů se ozývá hlasitá hudba, večer je tu klid. Za zábavou se
odsud míří do Perissy, Kamari či do hlavního města.

Pláž skal bizarních tvarů – Vlychada

Ojedinělým přírodním úkazem jsou skály lemující pláž
Vlychada. Černý písek tu ostře kontrastuje se světlou barvou skal neuvěřitelných tvarů. Pláž není příliš široká, ale je
dostatečně dlouhá a rozlehlá a tak zde každý návštěvník
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výbuch tak bolestně dotkl.

Koncert pro chuťové buňky

Ostrov nabízí velice pestrý jídelníček. Na prvním místě je to
řada mořských živočichů, a protože se v okolních vodách
vyskytují v relativně bohatém množství, za příjemnou cenu
si zejména v malých přímořských tavernách můžete dopřát
i poměrně vzácnější druhy. K dostání jsou langusty, krevety,
chobotnice upravené na mnoho způsobů a také vynikající
Red Sniper, čili červená ryba, jejíž „příbuzná“ je velkou
pochoutkou zejména například v Karibiku. Všude jsou
k dostání pistáciové oříšky, které se tu pěstují ve velkém
a vynikající je také zdejší med. Santorini – to je splněný sen,
který vám nikdo nevezme. Sen, který je vzdálený vzdušnou
čarou z Prahy 2150 kilometrů a kam vás letadlo dopraví za
necelé dvě a tři čtvrtě hodiny.

Na zdraví
Text: Milada Schieblová, foto: SAMphoto.cz, zdroje: kvalitni-vina.net, vinnysklep.cz, global-wines.cz

Cesta k lehkým vínům,

aneb vina vína!
Víno pijeme proto, abychom se povznesli, a nikoliv proto, abychom upadli.

Dobré víno tvoří dobrou náladu, dobrá nálada přináší dobré myšlenky,
dobré myšlenky dávají vznik dobrým skutkům a dobré skutky dělají člověka
člověkem.
(z moudrosti starých Čechů)

Lehké k lehkému, základní pravidlo
konzumace lehkých vín.
Co je vlastně lehké víno, které přichází v současné době tak
do módy? Proč získává na své oblibě stále více a více?
Lehká vína obecně jsou méně alkoholická, méně výrazná.
Většinou mluvíme o vínech mladých, nevyzrálých a stolních.
Lidé těmto vínům přišli na chuť. Vinaři proto u nás i ve
světě snižují obsah alkoholu ve víně. Tato vína obsahují jen
osm až deset, výjimečně jedenáct procent alkoholu. Největší zájem o tyto nápoje je v létě, protože nemají tak silný
vliv jako např. vína červená. Jsou osvěžující a milá. Po těžkých vínech může pobolívat hlava, člověk se cítí unavený.
Po lehkém víně se ale ráno vstává mnohem lépe. Alkohol
však víno obsahovat musí, jinak by to nebyl alkohol. Moc
by ho však být nemělo. To už bychom mohli pak sáhnout
po úplně jiném druhu alkoholického nápoje. Ani v minulosti neobsahovalo víno hodně alkoholu. Že ho v něm přibývá
je ale i důsledek klimatických změn. V osmdesátých letech
obsahovalo deset až jedenáct procent alkoholu, dnes je to
třináct až čtrnáct a někde v teplejších oblastech dokonce
i patnáct a více procent. U nás se množství alkoholu pohybuje mezi jedenácti až třinácti procenty.
„Lehkými víny jsou převážně kabinetní vína či klarety,
které mají i přes svoji lehkost výraznou ovocitost ve spojení s pikantní kyselinkou. Mezi odrůdy ideální pro lehká
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vína se většinou řadí Sylvánské zelené, Ryzlink rýnský nebo
z červených vín Modrý Portugal. Lehká vína se vyznačují
světlou jiskrnou barvou a nízkým obsahem alkoholu, což je
způsobeno nedostatečným prokvašením cukru při výrobě.
Lehká vína mají nejen nižší obsah alkoholu, ale i extraktu.
Jsou ideální pro konzumaci v letním období, kdy jsou vyhledávána pro jejich harmonickou chuť a tzv. pitelnost,“ říká
k lehkým vínům vinárník Růža z pražské Šenkovny.

Lehčí víno se zamlouvá i lékařům

Rozumná konzumace má na zdraví příznivý vliv, v opačném
případě však škodí.
Kyseliny obsažené ve víně vyrovnávají rovnováhu při trávení. Cukry posilují organismus, což se hodí při dietě. Minerální látky chrání před řídnutím kostí, antioxidanty proti
rakovině a odstraňují cholesterol. Kromě těchto uvedených
„plusů“ obsahuje víno i vitaminy B 3, B 5, B 6 a vitamin C.
Víno samo o sobě dále snižuje riziko cukrovky, ničí bakterie
v trávicím traktu, zvyšuje činnost slinivky břišní, pomáhá při
léčbě chřipky, zabíjí viry, které způsobují záněty mozkových
blan. Víno také zlepšuje pleť a nezpůsobuje otylost jako
např. pití piva.
Při nadměrném užívání však zvyšuje tlak, a dokonce může
způsobit srdeční arytmii. Takže – všeho s mírou.

Krása
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Na zdraví
Cena a hodnota vína

O ceně vína se rozhoduje už na vinici, neboť každý úsek má
jinou hodnotu. Záleží na ideální nadmořské výšce, na sklonu ke slunci, složení půdy i třeba stáří vinice. Cenu ovlivňuje i kvalita na úkor množství. Pokud vinař nechá např.
pouze dva hrozny na keři, musí se tento fakt nutně v ceně
odrazit. Dalšími aspekty může být způsob ošetření, výběr
hnojiv, ruční nebo strojová sklizeň apod. Při samotném
zpracování nám cenu rozliší vybavení, podmínky i školený
personál. I tu nejlepší surovinu může člověk pokazit. Pokud
se na zpracování vín podílejí špičkoví odborníci, cena opět
roste. Po dokončení výroby může jít víno přímo na trh,
nebo do sudu. Tím se cena zvýší. Jednotlivé odrůdy mohou
zůstat oddělené nebo je vinaři naopak kombinují. Použití
nového sudu ihned zvedá cenu až o 150 Kč.
Dobrá vína si velice rychle získají své zákazníky. Mohou
následovat různá mezinárodní ocenění a značka vína získává na jméně. Tato vína jsou pak o něco dražší než vína od
neznámého vinaře. Značková vína by měla být také s jistou
zárukou kvality. Zákazník by se tudíž nikdy neměl splést při
jejich volbě.
Jako u všech ostatních výrobků i u vín platí, že cenu v konečném měřítku ovlivňuje samotná nabídka a poptávka.
Mluvíme-li o opěru ceny a kvality, máme na mysli hodnotu vína. Každý spotřebitel samozřejmě touží po tom, aby
utratil co nejméně peněz za co největší kvalitu a množství.
Kvalitní víno však málo stát nemůže. Opačný případ bohužel možný je. Vyšší cena a nižší kvalita nejsou až tak neobvyklou kombinací. Při nižší ceně překvapují svou kvalitou
vína španělská a portugalská.

Vlastnosti vína

Aby víno splnilo naše očekávání, mělo by mít určité vlastnosti. Vinaři poznají na první pohled, je-li víno čiré, čisté,
kvalitu poznají podle barvy i vůně.
Naprosto čiré víno je bez jakéhokoli zákalu. Čirost posuzujeme pohledem do sklenice, nejlépe proti světlu, ze stran
i seshora. Jakékoli nečistoty a zákaly ubírají na kvalitě vína.
Barva vína může mít podle druhu různé odstíny. Bílá vína
se vyznačují barvou od velmi světlé, zelenkavé až po odstíny hnědé. Vinaři odhadnou podle barvy vyškolení vína, obsah tříslovin, nedostatečné zasíření a mnohé další atributy.
Červená vína jsou ve škále světle červené až po hnědočervenou – u starých vín.
Jedním z nejdůležitějších znaků při hodnocení vína je vůně.
Musí být čistá a musí odpovídat odrůdovému charakteru
vína. Zkoušet vůni znamená dodržet i správnou teplotu
vína, při které se uvolňují těkavé látky. Vůně bývají svěží,
květinové až ovocné. Delším ležením v lahvích se vytváří
tzv. stařinka, což je chlebnatá vůně i chuť, která dává vínu
zcela nový rozměr.
Chuť vína je složitější záležitostí, protože ji tvoří celý
komplex různých látek. Víno se musí po jazyku „válet“,
aby zasáhlo všechny buňky. Víno pak označujeme jako
prázdné (je zde málo látek, které by doušek vína výrazně
nějak odlišovaly), lehké (mívá menší obsah alkoholu), plné
(všechny složky jsou plně zastoupeny), dlouhé (některá ze
složek působí déle), těžké (vyniká hlavně alkohol), robustní
(starší vína) a další. Podle obsahu kyselin jsou vína rozlišena
na tvrdá, ostrá, hladká, měkká, fádní, škrablavá a ocelová.
Hodnocení vín je samozřejmě mnohem širší. I labužníkovi
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však nakonec stačí pouze to, jestli mu víno chutná a oslovilo ho, nebo mu nechutná, a tak příště sáhne raději po jiné
kvalitě.

Jak pít víno

K plnému okouzlení oné chvíle s vínem nestačí pouze otevřít láhev, nalít a vypít. To je málo. S vínem se musí umět
zacházet. Některá pravidla ani obyčejný konzument nezná.
Víno se musí otevírat při správné teplotě, měli bychom
správně odhadnout dobu dekantace před konzumací
(dekantování znamená přelití vína do karafy – oddělíme
tím sediment u starších vín, dále tím víno provzdušníme,
„otevřeme“ a následně zharmonizujeme). Dekantují se
vína bílá i červená. Mladá vína se doporučují otevírat půl
až dvě hodiny před podáváním, vína „robustní“ necháme
vydýchat třeba i dvanáct hodin. Před samotnou dekantací
se karafa „vyvíní“. Malé množství nalejeme dovnitř a krouživým pohybem opatrně vyléváme do připravené sklenky.
Nad plamenem svíčky můžeme sledovat i případné sedimenty, které do karafy nepatří.

Správná teplota vína

To, že víno musí mít správnou teplotu, a že tato teplota
je u každého druhu vína jiná, to ví každý, kdo tento nápoj
servíruje. Při nalévání si ale musíme uvědomit, že teplota
po nalití do skleniček stoupne až o dva stupně. Proto je
dobré vychladit víno o dva stupně více, než je doporučeno
při podávání.
Nejchladnější by mělo být víno šampaňské nebo šumivé
– kolem 7° C. Máme na mysli teplotu při konzumaci. Bílá
suchá, polosladká a sladká vína, vína mladá, růžová a vína
pozdních sběrů by měla dosahovat teploty 9°- 11°C. Mladá
červená, lehká a ovocná i velká silná bílá vína se servírují při
teplotě 10°- 12°C. Červená vína chutnají ideálně při teplotě
14°C, některá z nich, s bohatým obsahem taninu dokonce
18°- 20°C. Stará vína likérová jsou nejlepší při teplotě 13°15°C.
Šumivá vína podáváme v chladicím boxu s ledem a vodou.
Jedině tak si udrží stálou teplotu. Při podávání se používají
tzv. flétny, úzké podlouhlé sklenice. Podobně se servírují
i vína bílá, která se ale otevírají klasickou vývrtkou, otře
se hrdlo láhve a víno se nalije do sklenice tulipánového
tvaru. U velkých bílých vín, která zrála v sudu delší dobu, se
doporučuje dekantace. Stejným způsobem se servíruje víno
růžové, akorát zde dekantaci vynecháme.
Červená vína mají mnohem více sedimentu, proto se doporučují ponechat lahve v košíčku tak, aby měly stejný sklon
jako ve sklepě. Lahev otevřeme vývrtkou a opatrně otřeme
hrdlo. Většina červených vín si žádá dekantaci, některá
dokonce několik hodin. Pro červená vína jsou vhodnější
sklenice většího obsahu (400 – 800 ml).

Oblíbené značky vín

Každý má jiné chutě, jiné nároky i odlišné možnosti nákupu. Rodinné zvyklosti také nejsou zanedbatelné. Ani místo
konzumace. Jiné je to na oslavě v luxusní restauraci, jiné
ve vinném sklípku. Pokud nejsme odborníky, rozhodně se
nevyplatí si na ně hrát. Je velmi prospěšné si nechat poradit

Zdraví a krása
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Na zdraví
od znalce.
Mezi lehká vína přírodní patří například Neuburské,
Müllergau, Sylvánské zelené, Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský. Rulandské bílé a šedé je výraznější chuti a je s vyšším
obsahem alkoholu. Do stejné kategorie řadíme Sauvignon,
Rýnský ryzlink a Tramín. Mezi nejznámější červená vína patří Frankovka a Portugal, nebo těžší Rulandské a Vavřinecké.
Mezi značková vína, která jsou směskami různých odrůd,
patří například Grácie, Mikulovská romance, Pavlovické
ohnivé a další.

Harmonie v chutí – čím ostřejší pokrm, tím plnější víno.
Naopak lehká jídla si žádají lehká vína.
Harmonie se týká i prostředí. Prostor by měl být sice světlý, ale bez slunečních paprsků, které mohou narušit svými
odlesky i vzhled vína. Vzduch by měl být čistý, nejlépe bez
hudby – a pokud už hudba, tak pouze tichá, relaxační. Bílá
barva ubrusů je vhodná pro vína bílá i červená, ale nehodí se pro vína růžová, protože na ně působí a vytváří šedé
tóny. Pro růžová vína se hodí barva jemně žlutá nebo světle
růžová.

Víno a jídlo

Pořadí prožitků

Víno ani jídlo lhostejně nekonzumujeme. Oceňujeme všemi
smysly. Vůni, vzhled, chuť...
S doušky si pohrajeme, na jeden lok pijeme pouze destiláty.
Jako u všech nápojů je však vždy stejně rozhodující kvalita
a ne kvantita.
Co tedy k čemu podáváme? Už jsme si říkali, že víno a pokrm se musí lahodně doplňovat a vytvořit harmonický
soulad.
Dnes to již není jako před staletími, kdy víno doplňovalo
denně jídelníček, který se stával pouze z chleba a oliv. Již
tenkrát však lidé dokázali kvalitu vína odlišit dle toho, kde
vinná réva rostla. Římané začali na výrobu vína více dbát
a od nich to převzala další část Evropy. Postupem času vedly
všechny nové poznatky k tomu, že se vytvořila mezinárodně uznávaná skupina kombinací jídel s význačnými víny
různých oblastí. Gastronomická zařízení si vždy rozmyslí,
jaký sortiment a kde nakoupí. Léty prověřený zájem klientů
je určující. Bohužel ne vždy musí být zákazník spokojen.

Jak kombinovat víno s jídlem?

Není zrovna nejjednodušší vybrat k jídlu to správné víno.
Najít ten správný soulad může být oříškem i pro zkušenějšího. Nezdá se to, ale při výběru hraje roli spousta faktorů.
Druh setkání, úprava pokrmu, koření, použití surovin, ale
i roční období a vlastní představa a chuť.
Zásadou však je, že čím jemnější pokrm máme, tím jemnější chuť vína volíme. Výraznou chuť můžeme tedy doplnit
plnějšími víny a naopak. Pokud bychom nabídli lehké víno
k nějaké ostré orientální chuti, víno by působilo velmi nevýrazně. Naopak to platí stejně.
Nejlepšího kulinářského zážitku tedy docílíme tehdy, podaří-li se doplnit chutě pokrmu i vína optimálním způsobem.
Ani jedna složka nepřevyšuje druhou, pouze se doplňují.
I kdybychom si však cokoli přečetli, nechali si poradit,
stejně je nejdůležitějším faktorem to, co nám chutná. Bez
ohledu na to, jaké chutě se doplňují a posilují (slaná posiluje hořkost, hořká kyselost, sladká naopak zmírňuje vše).

Zásada harmonie

Už samotné slovo harmonie v nás vzbuzuje libé pocity.
U vína to platí dvojnásobně. Není to však jenom o harmonii
jídla a nápoje.
Harmonie má být v barvě – světlá jídla jako ryby, drůbeží,
telecí, světlé omáčky apod., si žádají světlé víno – tzn. bílé
víno. Tmavá masa a tmavé omáčky doplníme vínem červeným.
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Jídla se servírují od nejlehčích po ta těžší. Stejně tak musí
být seřazena i vína. Bílá, růžová, červená. Mladá, nazrálá
a archivní. Nižší jakosti, střední a nakonec jakosti nejvyšší.
K jídlům z určitého kraje se podávají vína s krajovou tradicí.
Jestliže používáme při přípravě jídla víno, stejné pak i servírujeme. K některým jídlům, jako zmrzlina, zavařenina, ale
i k jídlům ochuceným octem, se vína nepodávají. Nehodí se
k nim.
K jednotlivým chodům pak připravíme adekvátní vína. Na
uvítání se hodí víno šumivé, které navodí správnou atmosféru a napětí, co bude dál. Aperitiv můžeme doplnit
malým zákuskem. Podle toho, o jaký zákusek jde, zvolíme
víno sladší, nebo suché.
K lehkému předkrmu podáváme lehké chlazené bílé víno,
nejlépe s přívlastkem kabinet Ryzlinku rýnského či vlašského. Je-li však předkrm výraznější chuti, volíme lehké víno
s aromatičtější chutí, například suché Sylvánské.
Po předkrmu podáváme polévku. I když je to méně obvyklé, i tady můžeme víno nabídnout. K zeleninovým polévkám se hodí například víno růžové, k hovězí polévce nějaké
vyzrálé bílé víno, k masitějším plnějším polévkám (boršč)
pak můžeme podávat víno červené.
U hlavních chodů to platí opět stejně. K lehkým jídlům –
lehká bílá vína. Čím jemnější a sušší pokrm, tím lehčí víno
volíme. Pokud už je však pokrm připraven na tuku, vybereme raději víno plnější nebo lahvově zralé (Chardonnay,
Rulandské bílé apod.). Vína tedy vybíráme i v závislosti na
úpravě.
K vydatným jídlům nabízíme plná či vyzrálá bílá vína, nebo
lehká červená vína. Čím je pokrm méně tučný, tím se víno
podává chlazenější a naopak.
K masům tmavým a ke kořeněným pokrmům patří vína
červená. Čím tmavší maso a těžší úprava, tím barevnější
červené víno připojujeme (Frankovka, Svatovavřinecké,
Burgundské apod.)
Pokud podáváme ke konci oběda sýry, záleží na druhu. Ten
určí druh vína. Od nejjemnějších sýrů po tvrdé sýry opět
platí pravidlo – jemné k jemnému a naopak.
Ke sladkému cukroví se hodí vína sladká – Tramín, Sauvignon, Ryzlink rýnský apod.
Víno patří neodmyslitelně k dnešnímu životnímu stylu.
Malé množství alkoholu tělu spíše prospívá. Vyhledávat
budeme spíše vína lehká, suchá, bez většího množství zbytkového cukru a s nižším obsahem alkoholu. Ideální jsou
jakostní vína s přívlastkem kabinetní či pozdní sběr.
Teď už nám tedy nezbývá nic jiného než jít do obchodu
nebo vinařství a vybrat ze správného sortimentu.
Takže – Na zdraví!

Luxusní vysoké matrace a postele americké firmy
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Text: Milada Schieblová, foto: SAMphoto.cz, zdroj: karlovy-vary.cz, karlovyvary.cz

Světoznámé lázně

Karlovy Vary

Kam se vydat, chceme-li si odpočinout, zasportovat, nechat se opečovávat v lázni
a následně masérkou? Koho by nelákala všudypřítomná zeleň, kavárničky, působivé
památky…
Přijedete-li do tohoto města, máte pocit, že se zastavil čas. Nikdo nikam nespěchá,
lidé se pomalu prochází, v centru slyšíte šumění vody – ať už z kolonády nebo z jezů
na řece. Mezi stíny stromů jsou poházené lavičky, které vybízejí k posezení a k vnímání
otevřeného prostoru a volnosti. Město, o kterém mluvíme, se nazývá Karlovy Vary.

Trochu historie

Podle pověsti byly založeny ve 14. století samotným Karlem
IV. Na lovu se projížděl se svou loveckou družinou místními
lesy a náhodně narazil na horké prameny – vary. Pak zde
nechal vystavět město. Ve století 16. se lázně už těšily nebývalé přízni bohatších vrstev měšťanů a šlechtických rodů.
Většina památek však pochází až z 18. a 19. století. Z doby
dřívější se toho moc nedochovalo kvůli různým přírodním
pohromám. V 16. století to byla povodeň, ve století 17.
naopak požár.
Oproti této situaci vznikaly v 19. století, v „období hojnosti“, stavby v neoklasicistním, v neobarokním a neorenesančním stylu. Právě v této době, na které se nejvíce podíleli vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer,
vznikala taková architektonická díla, jako je Grandhotel
Pupp, Vřídelní kolonáda, divadlo, Goethova vyhlídka a další.
20. století přineslo změny. Z města pro bohatou klientelu se
stávají lázně pro ty, kteří opravdu potřebují léčbu. Snahou
je ale vyhovět i těm, kteří hledají ve Varech pouze rekreaci.
Město začíná vzkvétat i po sportovní stránce – staví se
tenisové kurty, vzniká první golfové hřiště v republice, ve
Dvorech se pořádají tradiční dostihy. Od roku 1946 jsou
Vary známy i svým filmovým festivalem, který získává na
opětovné popularitě zvláště v posledních letech.
Karlovy Vary mají jednu nespornou výhodu. Vyžití zde
najdeme v létě i v zimě. Každé roční období nás obdaruje
svým jedinečným kouzlem.
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Lázně a wellness

Pokud někomu řeknete název Karlovy Vary, ihned ho
napadne jediné slovo – lázně. Díky thermominerální vodě
s léčivými účinky získalo toto město věhlas po celém světě.
Karlovaarská minerální voda působí blahodárně hlavně na
pacienty s nemocemi trávicího ústrojí. Výjimkou ale nejsou
ani pacienti s poruchou výměny látek, s paradentózou
a také pacienti s nemocemi pohybového ústrojí. Do Varů
nejezdí ale pouze pacienti s doporučením lékaře. Naopak.
Stále více klientů vyhledává tuto lokalitu i rekreaci spojenou s lázeňskou péčí a s wellness. Město nabízí poměrně
dost velké množství různých komplexů, kde tyto služby
nabízejí. Od těch nejluxusnějších až po ty méně náročné,
ale i tak stále velmi kvalitní.
Již v dávných dobách se v blízkosti léčivých pramenů budovalo osídlení. Léčilo se formou koupelí, ve kterých pacienti
trávili až deset hodin. Ve vodě jedli, pili, někdy i spali – až
z toho omdleli. Voda byla příliš teplá a lidský organizmus
tuto zátěž mnohdy neunesl. Po této poněkud drastičtější
metodě, kdy pacienty museli z vody vynášet, přišel v 16.
století doktor Václav Payer z Lokte s myšlenkou, že voda
se bude pít. Tato kúra s sebou nesla 6 – 8 litrů minerální
vody denně. Spíš než zdraví přinesla tato metoda možnosti
dalšího zkoumání na lidský organizmus.
Teprve David Becher dokázal určit správný poměr doby
koupelí a pití minerálních vod. Krajina v okolí Varů navíc
nabízela množství nádherných výletů, takže se k léčbě
mohl přidružit zdravý pohyb. Ve stejnou dobu se začala do-

SUPERIOR

Carlsbad Plaza hotel
OUR GUESTS ARE OUR VIPS!
PRVNÍ A JEDINÝ HOTEL V ČESKÉ REPUBLICE, KTERÝ ZÍSKAL NEJVYŠŠÍ MOŽNOU
EVROPSKOU CERTIFIKACI “5* SUPERIOR”!
PRVNÍ A JEDINÝ HOTEL V KARLOVÝCH VARECH, KTERÝ JE ČLENEM NEJPRESTIŽNĚJŠÍ
SVĚTOVÉ ALIANCE “THE LEADING HOTELS OF THE WORLD”!

PŘES 250 DRUHŮ PROCEDUR A LÉČEBNÝCH ÚKONŮ | 14 RŮZNÝCH LÉKAŘSKÝCH SPECIALIZACÍ | PŘES 3500M2 SPA & WELLNESS
PLOCHY | VLASTNÍ KLINIKA, BALNEO CENTRUM A WELLNESSLAND | UNIKÁTNÍ LÉČEBNÉ SPA SUITES | 126 LUXUSNÍCH POKOJŮ
A 26 JEDINEČNÝCH APARTMÁNŮ | 3 SKVĚLÉ RESTAURACE | 3 DENNÍ A 1 NOČNÍ BAR S ŽIVOU MUZIKOU | BUTIKY, MEETINGOVÉ
PROSTORY A CASINO | VŠE S JEDINEČNOU A OKOUZLUJÍCÍ ATMOSFÉROU

www.Carlsbad-Plaza.com
Karlovy Vary - Czech Republic

poručovat i dieta a prosazovaly se v rámci možností té doby
zásady zdravé výživy. To ostatně Varům zůstalo dodnes.
Mezi poruchy příjmu potravy patří i obezita a nesprávné
stravování. Proto jsou zde léčebny už i pro dětské pacienty,
kteří si nové návyky mohou odnést do života, a naopak –
ve Varech mohou nechat svá přebytečná kila.
Při procházkách v Karlových Varech si nelze nevšimnout
množství různých pomníků nebo názvů památek po různých světoznámých osobnostech minulosti. Není divu. Do
Karlových Varů jezdilo mnoho umělců (J. S. Bach, F. Schiller,
L.v. Beethoven a mnozí další) i panovníků ( car Petr Veliký,
císařovna Marie Terezie, císař František Josef I., brazilský
císař Don Pedro II.). Od té doby však lázně výrazně změnily
svou tvář, i když krásná příroda na nás dýchá dodnes.
V 19. a 20. století zaznamenaly lázně změny i v poskytování lázeňských služeb. Prosazují se nové léčebné procedury,
které mají spíše rekreační charakter. Lázně začaly lákat
nejen tím, že měly na člověka účinek léčivý, ale také tím,
že lidé odjížděli odpočatí a plní sil do dalšího života. Mnozí
z nich se do lázní začali vracet pravidelně.
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Kudy teče, tudy léčí

Karlovarská voda je vskutku neobyčejná. Jednotlivé prameny se od sebe odlišují vzájemným poměrem prvků, ale podstata složení bývá stejná. Prameny se pak odlišují i teplotou
a obsahem oxidu uhličitého.
Karlovarskou vodu nelze pít – alespoň ne okamžitě po
příjezdu – po litrech. Přece jenom – tělo není na tak silné
složení zvyklé a ve své podstatě jde stále o léčivou vodu,
takže o lék. A ty se mají brát podle předpisu. Podle toho
také lékaři k pacientům přistupují a ordinují jim přesnou
dávku v určitém čase.
Jakých nemocí se tato léčba týká? Jak už jsme si řekli, jde
především o nemoci trávicího traktu, především o choroby
spojené s funkčností střev. Za léčbou sem přijíždějí pacienti s vředovitým zánětem střev, s Crohnovou chorobou,
s dráždivým tračníkem, ale také pacienti po operacích střev,
žaludku, jícnu, žlučníku i žlučových cest. Léčí se zde nemocná játra, stavy po akutní hepatitidě, chronické onemocnění slinivky břišní, stavy po akutní pankreatitidě. Své si tu
najdou i lidé po transplantacích apod.

Mnohé léčebné procedury se týkají cukrovky, nadváhy
a obezity, dny i poruch metabolizmu.
Pro pohybové ústrojí jsou většinou jiné lázně, ale Vary patří
především nemocem s páteří. A to jak degenerativním, tak
funkčním poruchám.

Voda pramenitá

Kde jinde hledat pramenitou vodu než na kolonádě. V případě Varů můžeme mluvit o kolonádách v množném čísle.
Je jich tu hned několik. Jsou v nich umístěny termální prameny, stejně jako v dalších historických objektech. Pramenů
je zde celkem patnáct. Aby prameny měly ty nejlepší účinky, musí se klienti držet určitých zásad. Nejlépe po dohodě
s lékařem. Pitná kúra se provádí hlavně před jídlem, proto
už i v časných ranních hodinách potkáte v těchto místech
pomalu se procházející lidi s tradičními pohárky u úst. Pohárek s obsahem 2 dcl byste měli vypít během 3 – 10 minut.
Mezi pitím dalších pohárků je pak třeba minimálně 5 – 10
minut počkat. Ale to vám jistě poradí lékař.

Co určitě stojí za prohlédnutí

Karlovy Vary se snad musí líbit každému. Vyjdete vzhůru
do kopců a necháte se uchvátit nejen pohledem na město
v zeleni, ale i pohledem do nedalekých hor a vzdálenějšího
okolí. Nápomocno vám k tomu bude několik rozhleden,
které lemují toto město kolem dokola. Pokud sejdete do
města, nechte na sebe působit dávnou dobu klasicismu
a secese. Stavitelé, sochaři a další umělci zde zanechali své
stopy téměř na každém kroku.

Kolonády jsou tradicí

Každý, kdo přijede do Karlových Varů, nevynechá nejklasičtější a nejčastější místo návštěv – kolonádu. Nejznámější
je kolonáda z roku 1880, s názvem Sadová. Zdá se, že je to
oblíbené návštěvní místo celého města. Přímo na kolonádě
a v její blízkosti najdeme tři léčivé prameny – pramen Svoboda, pramen Sadový a pramen Hadí.
Mlýnský pramen dal jméno Mlýnské kolonádě, která se
honosila svou krásou již v poslední třetině 19. století, avšak
v naprosto jiné podobě. Původní dřevěnou kolonádu dnešIce Léto 2014 |
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ního pramene Rusalka nahradila novorenesanční stavba
Josefa Zítka. K původnímu pramenu přibyly další čtyři –
pramen Mlýnský, Kníže Václav, Libuše a pramen Skalní. Tato
kolonáda je nejtypičtější stavbou Karlových Varů. Při své
návštěvě ji nikdo nevynechá už i proto, že se zde nachází
velké množství uměleckých děl.
Kdo by také neznal Vřídlo? Už od 16. století chrání tento
horký pramen různé stavby.
Barokní budovu vystřídala empírová kolonáda, dále pak
kolonáda litinová či dřevěná. Poslední stavbou, která obtáčí
Vřídlo, je kolonáda z konce 60. let 20. století. Pohledem na
tryskající gejzír je uchvácen každý návštěvník. Není divu.
Tryská do výše až 12 metrů, se silou 2 000 litrů minerální
vody za minutu. Prohlédnout si můžete i podzemí prameny, kde vás překvapí množství trubek, které rozvádí tuto
vodu do celkem 14 lázeňských domů.
Nad pramenem Tržním a Karla IV. stojí krásná bílá kolonáda ve švýcarském stylu. Vzhledem k tomu, že své prameny
chrání již přes sto let, přistoupilo město milosrdně k jejímu
zachování a obnově. Ostatně podobně je tomu i u jiných
památek význačných architektů. Blízko Tržní kolonády najdeme kolonádu Zámeckou, která se dělí na dvě části podle
pramene – Horní a Dolní. Kolonáda Dolního pramene je
však zpřístupněna pouze pacientům Zámeckých lázní. Pramen je však odváděn i na Tržní kolonádu. Horní kolonáda
však může potěšit každého.
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Duch historie v budovách

Procházíte-li se po ulicích Varů, lemovaných stromy, travnatými parky, působí na vás duch doby, ať se tomu bráníte či
ne. Středem města protéká řeka, která v sobě nese barvu
pramenů. Město je čisté, svěží, láká k procházkám v každém svém koutu.
Stavební památky pocházejí převážně ze století 18., ale nejsou výjimkou ani stavby mladší, zvláště budovy církevního
charakteru. Patina lázeňství se však nezapře nikde.
Po manželce císaře Františka Josefa I. Dostal název největší
lázeňský dům v České republice. Alžbětiny lázně pochází
z roku 1906 a době odpovídá i architektura budovy. Už
z dálky připomíná spíše zámecký objekt než místo, kde se
léčí pacienti. Okolí lázní je formováno do francouzského
stylu, budovu obklopuje nádherný park s fontánou a lipovou alejí. K lázním patří také bazénový komplex, který je
zpřístupněn veřejnosti.
Architekti Fellner a Helmer zanechali podpis své tvorby na
mnoha místech. Jedním z jejich projektů jsou i Císařské lázně, které byly ve své době nejreprezentativnějším a nejmodernějším lázeňským domem v celém Rakousku-Uhersku.
Lázně najdeme naproti Grandhotelu Pupp a v dnešní době
náš pohled padne spíše tímto směrem.
Kulturním místem se staly Lázně III. Novogotická stavba
z roku 1867 poskytuje kromě kulturních prostor i ubytování, lázeňské služby, v objektu se nachází restaurace, ka-
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Expozice, výstavy

Mezi věhlasné produkty Karlových Varů patří určitě bylinný
likér Becherovka, dále pak broušené sklo Moser, porcelán
značky Thurn i tradiční lázeňské oplatky.
Mnohé produkty si můžeme prohlédnout i v místních muzeích, případně galeriích. Muzeum Jana Bechera je věnované historii, výrobě i distribuci tohoto nápoje, dle karlovarských též léčivého. Zajímavostí je, že součástí vstupného je
i degustace nápojů značky Becher.
Po roce 1865 bylo založeno Karlovarské muzeum, Stálá expozice seznamuje s celou historií lázní, přírodních památek,
dále s historií samotného života karlovarských obyvatel.
Kromě základních informací zde nalezneme i zajímavosti
o významných osobnostech, které Karlovy Vary navštívili.
Nedaleko Grandhotelu Pupp můžeme navštívit Galerii umění, která shromažďuje umělecká díla českých autorů již od
roku 1953.
Bývalá vila rodiny Becherů slouží dnes jako interaktivní galerie a kulturně vzdělávací centrum. Kromě stálé expozice
ze života rodiny Becherů se zde pořádají různé workshopy,
výstavy a další kulturní akce.
Muzeum Sklárny Moser nabízí k prohlídce přes 2 000 exponátů týkajících se sklářského řemesla, jež má ve Varech
svou tradici. Prohlídka je spojena s návštěvou sklářské
huti a firemní prodejny, kde si za přijatelnou cenu můžete
koupit něco, co bude v dalších letech lahodit vašemu oku
a připomínat vám to výlet do Karlových Varů.

Zelená lahodí oku

várna a hlavně známá Dvořákova síň, která dostojí svému
jménu právě v různých hudebních aktivitách.
Mezi nepřehlédnutelné stavby patří budova divadla, z konce 19. století. Budova je postavena v novobarokním stylu
a na první pohled upoutá svou sochařskou výzdobou. Vnitřní prostory navíc zdobí nádherné nástěnné a stropní malby.
Za povšimnutí stojí i malovaná opona od F. Matschema.
Divadlo nabízí neustále bohatý kulturní program ve všech
ročních obdobích. Kromě své samostatné scény nabízí hostování různým souborům, hudebním orchestrům, skupinám
a dalším kulturním subjektům.
Na pokraji Varů, na kopci a téměř v lesích se vymyká svým
vzhledem pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla, z roku 1898.
Stavbu přehlédnout opravdu nelze. Hází zlaté odlesky
svých kopulí do okolních secesních vil. Dominantní modrá
barva upoutá zvláště za slunečného počasí, kdy připomíná
samotnou barvu nebe. Kostel je bohatě vyzdoben, za což
můžeme děkovat hlavně sponzorským darům klientů ruského původu.
Na místě bývalého gotického kostela byl postaven další
známý kostel ve Varech, barokní chrám sv. Máří Magdaleny.
Jeho vznik datujeme do roku 1737. Tento kostel se nacházel původně uprostřed hřbitova. Dnes jsou kosterní pozůstatky uloženy v kapli v podzemí kostela. Během exkurzí
můžeme tuto kryptu navštívit. V chrámu probíhají pravidelné bohoslužby a varhanní koncerty.

Celé město je protknuto mnoha nádhernými parky. V centru jsou to sady nesoucí jména hudebních skladatelů – Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Při procházkách na
kolonádách si člověk rád odpočine na typicky lázeňských
lavičkách bílé barvy. K meditaci je připravena japonská zahrada, v blízkosti Parkhotelu Richmond. Obrovské i menší
kameny mají harmonizovat mysl návštěvníka a uvést ho do
stavu klidu a štěstí. Svou koncepcí zahrada naplňuje rovnováhu principu Jin a Jang. V blízkosti pravoslavného kostela
se nachází park Malé Verailles, který vás vybídne k občerstvení ve výletní restauraci. V blízkosti je malé jezírko, kde
zvláště malé děti rády sledují ryby.
Pokud se budeme chtít vydat na vzdálenější výlet, nemine
nás určitě návštěva některé z místních rozhleden a vyhlídek. Z výše je na co se dívat. Karlovy Vary máme jako na
dlani a láká nás vyhledávat v syté zeleni města místa, která
jsme už navštívili.
Nejznámější je zřejmě Goethova vyhlídka. Rozhlednu zde
dala vystavět manželka korunního prince Rudolfa Habsburského, princezna Stefanie. Tato rozhledna, z roku 1889, je
nejstarší rozhlednou těchto míst. Vyhlídková věž, kterou
opět vystavěli již nám známí architekti Fellner a Helmer, je
v současné době uzavřena.
Nad Grandhotelem Pupp stojí kamenná rozhledna Diana
s doškovou střechou. K jejímu vrcholu vede 150 schodů, ale
můžeme využít i výtah. V blízkosti rozhledny je pak stejnojmenná kavárna a malé ZOO.
Téměř na každé pohlednici minulého století se objevovala
vyhlídka zvaná Jelení skok. Vyhlídkové místo je charakteristické skálou, na které trůní bronzová socha kamzíka. Kdo
by neznal tento symbol Karlových Varů!
Další známé vyhlídky jsou Tři kříže a vyhlídka Karla IV. První
z nich má připomenout horu Golgotu, druhá, nejstarší
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vyhlídka ve městě, napodobuje cihlovou rozhlednu německého města Schleswigu. Vyhlídka je volně přístupná, ale
vzhledem k vysoce rostlým stromům v okolí již určitě neuvidíme to, co vídali turisté v jejích počátcích roku 1877.

Za kulturou i za sportem

Karlovy Vary získaly svůj světový věhlas i zásluhou Mezinárodního filmového festivalu. Pořádá se každým rokem
na začátku července a do lázní tak přiláká řadu známých
osobností.
Hlavním centrem festivalu je sice hotel Thermal, ale atmosféra na vás dýchá na každém rohu. Parky znějí hudbou,
doprovodné akce a filmové projekce jsou součástí běžného
života v tomto letním týdnu. Všude je spousta lidí, všichni
mají stejný zájem – kinematografii. To je spojuje a vytváří
neopakovatelnou atmosféru, na kterou každý rád vzpomíná. Na festivalu se soutěží v několika kategoriích, filmy jsou
hodnoceny jak odbornou, tak diváckou porotou. Hlavní
cenou je Křišťálový glóbus.
Karlovy Vary jsou však spojeny i s dalšími událostmi. V květnu např. s historickým průvodem Karla IV., který zahajuje
lázeňskou sezónu, v červnu nás zde překvapí karnevalové
masky, v červenci již zmiňovaný filmový festival, v srpnu
City triathlon. Podzimní měsíce patří Karlovarskému folklórnímu festivalu a festivalu vážné hudby. V říjnu zde probíhá festival cestovního ruchu ve filmu Tourfilm a Jazzfest
Karlovy Vary. V každém měsíci si tedy mohou hosté vybrat.
Ze sportovních aktivit jsou známé dostihové závody a především turnaje v golfu. Obě aktivity vlastně spolu trochu
souvisí, neboť golfové hřiště bylo postaveno uprostřed
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dostihového závodiště. Projekt byl jedinečný v tom, že
z každého odpaliště pálí golfista dvakrát, pokaždé na jiný
green. Hřiště je ideální i pro začátečníky. I když to tak nevypadá, tento areál patří mezi nejstarší ve střední Evropě.
Po tréninku nebo turnaji si golfisté mohou dopřát relaxaci
v přilehlých objektech relaxačních center.

Výlety do okolí

Pokud jsme se již nabažili samotných Karlových Varů a toužíme po dalším poznání, je toto místo ideální jako výchozí
stanice pro další výlety. Za zmínku určitě stojí např. Státní
hrad a zámek Bečov, kde se můžeme pokochat nádherou
relikviáře sv. Maura. Gotický hrad Loket nás zaujme svou
krásnou polohou u řeky, kde se během léta konají často
různá kulturní představení, přičemž diváci sedí na protějším břehu řeky, než je jeviště. S osvětleným hradem vytváří
toto panorama dokonalý zážitek a neopakovatelnou atmosféru. Necelých 20 km od Varů leží lázeňské město Jáchymov. Léčba zde je založena na koupelích v radonové vodě.
Z Karlových Varů se také můžeme vypravit do druhých
největších lázní Čech, do Mariánských Lázní. Spolu s Františkovými Lázněmi a s Karlovými Vary vytváří tzv. lázeňský
trojúhelník. V Mariánských Lázních najdeme kromě lázeňských domů léčících hlavně nemocné s ledvinami i Zpívající
fontánu, secesní kolonádu a také nádherné golfové hřiště.
Františkovy Lázně navštěvují především ženy, které mají
problém s otěhotněním. I toto městečko je postaveno v klasicistním a empírovém stylu.
Co zbývá na závěr dodat? Ještě nevíte, kam se vydat? Přece
do lázní!

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
hře v nově otevřeKarlovy Vary 360 01
ném kasinu Cosmos
tel.: +420 353 540 716
Carlsbad.

+420 353 901 000
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****
Majakovského 29
360 05 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 439 290
E-mail: sales@hotel-lafonte.cz
www.hotel-lafonte.cz

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. Pronájem plnohodnotně vybavené konferenční místnosti a salónku hotelu Lafonte pak využijí především firemní klienti za účelem různých jednání, meetingů
a prezentací.

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 Renesance Krásná Královna****
Hotel Renesance Krásná Královna se nachází v srdci Karlových Varů, na břehu říčky
Teplá, v prestižní lázeňské části. V blízkosti hotelu se nacházejí obchody světových
módních a šperkařských značek i výrobců hodinek. Vřídelní i Mlýnská kolonáda,
se svými vyvěrajícími léčivými prameny, jsou v příjemné vycházkové zdálenosti.
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 možné si vybrat z bohatého doplňkového programu služeb
pro volný čas.

Hotel Renesance
Krásná Královna ****
Stará Louka 48
360 01 Karlovy Vary
www.hotelrenesance.com

Hotel Renesance Krásná Královna**** je držitelem certifikátu uděleným společností TÜV SÜD Czech s.r.o.

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 Carlsbad Plaza (5* Superior)
Carlsbad Plaza je první luxusní 5* Superior Spa & Wellness hotel v Karlových
Varech. Hotel nabízí ubytování ve 126 nadstandardně vybavených pokojích
a 26 suitech o rozměru až 216 m2. Pod „jednou“ střechou zde naleznete
moderní konferenční prostory, luxusní obchody, Casino, 3 skvělé restaurace
a v neposlední řadě 3 denní a 1 noční bar. Hotel je jedinečný zejména svou
rozsáhlou nabídkou léčebných služeb zahrnující více než 250 druhů procedur
na Spa & Wellness ploše o rozloze přes 3500 m2, která zahrnuje Medical Spa
Gallery využívající tradičních metod karlovarského léčení, wellnessland Alt
Karlsbad s několika druhy bazénů a saun, unikátní léčebné Spa Suites pro léčbu
v naprostém soukromí a Carlsbad Clinic s bohatou nabídkou diagnostických, estetických a relaxačních procedur.
Hotel Carlsbad Plaza (5* Superior)
Zárukou nejvyšší kvality všech poskytovaných služeb je
Mariánskolázeňská 23
360 01 Karlovy Vary
členství hotelu Carlsbad Plaza v nejprestižnější světové
Tel.: (+420) 352 441 111
alianci hotelů “The Leading Hotels of the World“, včetně
E-mail: reception@carlsbadplaza.cz
nejvyšší mezinárodní hotelové certifikace “5* Superior“

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
Objednávkový kupón

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

Odběratel

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

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

(na číslo účtu 2493861309/ 0800)

Objednávku s případně vyplněnou složenkou pošlete na adresu:
IN publishing group s.r.o. - ICE
Na Tvrzi 1097/8, Brandýs nad Labem, platbu proveďte
na účet: 2493861309/0800
v případě dotazů pište na e-mail: info@icemagazin.cz
ICE číslo 2, ročník 8.
Vydává: IN publishing group s.r.o.
Editorka: Mgr. Iva Nováková
Šéfredaktorka: Alice Kelly
Artdirector: Jan Novák
Jazyková korektorka: PaedDr. Mirka Žídková

Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o.
Pražská 69, 250 01, Brandýs nad Labem
Obchodní oddělení: Petra Havelcová, Petra Lahrachová,
Denisa Syberová
Kontakt redakce: redakce@icemagazin.cz
Registrační číslo: MK ČR E 19635
www.inpg.cz
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Octavia G-TEC: 5,4 l (CNG 5,4 m3)/100 km, 127 (CNG 97) g/km

Nová ŠKODA Octavia G-TEC
Ohleduplnost k životnímu prostředí i k Vašemu rozpočtu Vám přináší
Octavia vybavená motorem 1,4 TSI/81 kW G-TEC. Vůz jezdí na benzin
i na stlačený zemní plyn (CNG), který představuje oproti běžným palivům
mnohem „zelenější” alternativu. CNG se tankuje do dvou bezpečně uložených
nádrží. Navíc je tu plnohodnotná 50litrová nádrž na benzin, takže ujedete
až 1 330 km bez zastávky u čerpací stanice. A cena vozu? Již od 433 900 Kč.
Náklady na provoz si můžete spočítat na online kalkulačce na octaviagtec.cz.
Objednejte si u nás ekologickou a ekonomickou zkušební jízdu.
skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOSALON KLOKOČKA
Karlovarská 660
Praha 6 - Řepy
Tel.: 222 197 231 - 232
www.klokocka.cz

AUTOSALON KLOKOČKA
Borského 876
Praha 5 - Barrandov
Tel.: 251 005 112 - 115
www.klokocka.cz

Vyzkoušejte aplikaci
k vyhle dávání
čerpacích stanic
se CNG

