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George Clooney
Proč se vlastně ženil?

Otevřeli jsme novou prodejnu!
Luxusní dámská a pánská obuv.
Více na www.fiorangelo.cz

Najdete nás na adrese Dům Módy, Václavské náměstí 58, Praha 1
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Zastřešení teras je mnoho,
ale jenom jedno je CORSO
Aby bylo možné trávit na terase příjemné chvíle za každého počasí a po celý rok, je
vhodné ji zastřešit. S pomocí posuvného zastřešení CORSO je možné v případě potřeby
terasu plně nebo částečně uzavřít a přizpůsobit ji tak, jak je zrovna potřeba.
Systém posuvného zastřešení CORSO vyvinul tradiční český
výrobce ALUKOV, který má se zastřešováním teras dlouholeté zkušenosti a provedl již tisíce úspěšných realizací.
Hlavní přednost ALUKOVu tkví v zajišťování kompletního
dodavatelského cyklu od zaměření přes instalaci až po
poprodejní servis jedinou společností a úpravě každého výrobku na míru konkrétní terase. Zákazníci tak nemusí řešit
problémy spojené s obyčejnými sériovými výrobky, které
nejsou přizpůsobené běžným nepravidelnostem domu
a terasy.
CORSO se vyznačuje dlouhou životností, snadnou manipulací i mnoha technologickými patenty. Bytelné, ale elegantní hliníkové profily jsou dostupné v mnoha barevných

i tvarových variantách a nerušený panoramatický výhled
zajišťují silné výplně z bezpečnostního skla. Vlastní zabudované stínění umožňuje zakrýt střechu a stěny zastřešení
před slunečními paprsky a získat tak příjemný stín.
Díky uzamykání v úrovni pasu EASY UP lze zajistit jednotlivé části zastřešení proti nechtěnému otevření vlivem větru
a není tak potřeba se při zamykání sklánět až k zemi. Na
své si přijdou i čtyřnozí miláčci, kteří mají v zastřešení svůj
vlastní vchod.
Všechny výhody originálu je možné si prohlédnout
v showroomech ALUKOVu, kde je příležitost si na vlastní
kůži vyzkoušet lehkost otevírání i další technická vylepšení
zastřešení CORSO.
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Letní číslo magazínu Ice, které právě držíte v ruce, je plné osobnosti, které právem
sklízí náš obdiv.
První z osobností, kterou bychom vám rádi představili je Kamil Střihavka, který už
mnoho let sklízí obdiv v muzikálových rolích, přesto není jen muzikálovým zpěvákem.
Následuje ho Ilona Svobodová, vynikající herečka i dabérka, která si prošla v životě
těžkými zkouškami, aby se nenechala zlomit a šla dál… Profil patří herci, kterého asi
není potřeba dlouze představovat. George Clooney je synem televizního novináře
Nicka Clooneyho a synovcem slavné zpěvačky a herečky Rosemary Clooney a jistě jste
ho viděli v desítkách filmových a televizních rolí...
Další osobností, se kterou bychom vás rádi seznámili, je cestovatel Víťa Dostál, který
je dobrodruhem k neutahání. V letech 1994 - 7 jako první Čech objel na kole naši
planetu.
Připadá mi, že svět začíná být fádní a nemá čím nás překvapovat? Z tohoto omylu vás
jistě vyvede rubrika Architektura, která vám představí několik zajímavých projektů…
Když spisovatel Tom Robbins ve své knize Parfém bláznivého tance popisoval vedle
hledání nesmrtelnosti také hledání té nejlepší vůně světa, jen málokoho by napadlo,
že tím nejomamnějším a nejvoňavějším bude nakonec řepa. Jenže proč by ne?
Vůně parfému musí „sednout“ hlavně tomu, kdo ji nosí. A protože jsme každý jiný,
vzniká ročně neuvěřitelné množství parfémů, jejichž srdce, základ i hlava se liší. Toto
a mnohé další zajímavosti se dozvíte v článku Parfém jako poznávací znamení…
Neznám jediného člověka, který by se nebál lékařského zákroku. Možná by ale stálo
za to překonat strach a udělat něco pro krásu. Taková návštěva plastického chirurga
vám totiž může ubrat řadu let a přidat mnoho sebevědomí… Stačí nalistovat naši
rubriku Zdraví a krása.
Blíží se doba dovolených a možná už přemítáte, kam se letos vydáte? Myslím, že
na stránkách magazínu Ice najdete inspirace dost. Co takhle 15 nejromantičtějších
destinací světa? Ideálním místem pro dovolenou je jistě Paříž ale třeba i souostroví
Bali. Vydat se můžete například i na královskou plavbu Karibikem na luxusní jachtě,
nebo okusit dovolenou na zámořské lodi v rubrice Dovolená na moři: Velký útěk ze
světa na pevnině. Pokud ale raději zůstanete v Čechách, což se takhle vypravit do
Karlových Varů? Na filmový festival, do lázní nebo jen tak se projít po kolonádě?
Člověk se má mít rád, občas si udělat radost, ba se přímo rozmazlit.
Takže, příjemné rozmazlování i počtení.
Alice Kelly
šéfredaktorka
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Text: Monika Seidlová, foto: archív FTV Prima a Falcon

George
Clooney:

Proč se vlastně ženil?
Dlouho byl George Clooney (54) jedním z nejžádanějších hollywoodských starých
mládenců. Loni si vzal britsko - libanonskou právničku Amal Alamuddin (37) a vypadalo to, že se konečně usadí. Ale tři čtvrtě roku po svatbě je jeho manželství údajně
v krizi. Všichni si mysleli, že George konečně založí rodinu. Ale on tvrdí, že se necítí na
to mít děti. Proč tedy tvrdil, že je chce? A proč se vůbec ženil?
Média spekulují o tom, že Clooney údajně nechtěl zakládat
rodinu, ale spočítal si, že jako ženatý muž má více šancí
u voličů, až bude chtít kandidovat na amerického prezidenta. Nejdřív ale na guvernéra. A jeho novomanželce Amal
prý došel pravý stav věci. Když začala na George tlačit, že
by chtěla dítě, nejdřív váhavě souhlasil, ale pak se začal vykrucovat, že se ve svém věku už na otcovství necítí. Vzápětí
se nechala slyšet sama Amal, že dítě zatím není v plánu,
protože nechce přerušovat svou právnickou kariéru. Objevila se dokonce i spekulace, že Clooney je ve skutečnosti gay
a svou pravou sexuální orientaci skrýval tím, že neustále
střídal milenky. Svatba byla jen další zastírací manévr. Amal
je ovšem příliš inteligentní a emancipovaná, než aby se
nechala využít a sloužila jako okrasná zástěrka oblíbeného
donchuana. Vystudovala na Oxfordu, specializuje se na
lidská práva a v minulosti zastupovala například bývalou
ukrajinskou premiérku Julii Tymošenkovou. Na druhou stranu pár spolu oslavil v květnu v Los Angeles Georgeovy čtyřiapadesáté narozeniny. Amal na manželovi nešetřila, jedním
z dárků prý bylo i Porsche. Po několikadenní oslavě se pak
Amal vrátila do Irska, kde měla pracovní povinnosti. Není
tedy údajná krize jen mediální bublina? Nebo se George
zkrátka chová v duchu typu postav, které velmi často ztvárňuje na filmovém plátně – jako sympatický darebák, který
ženu využije a pak s úsměvem opustí?

Panství v Anglii

Pár si řekl své ano 29. září minulého roku a velkolepá čtyřdenní svatba v Benátkách stála neuvěřitelných 275 milionů
korun! Fotografie ze svatby pár prodal časopisům People
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a Hello!. Mezi stovkou pozvaných hostů byla i řada herců, například Matt Damon, Bill Murray, Emily Blunt nebo
Cindy Crawford, jejíž manžel Rande Gerber šel ženichovi za
svědka. A protože na obřad nemohli přijet všichni přátelé, které by tam novomanželé chtěli mít, uspořádali ještě
o pár týdnů později posvatební oslavu v jednom hotelu
v anglickém městě Marlow. Tam se hlavně sjela nevěstina
část rodiny z Libanonu. Několik dní po svatbě ale Clooney
svou manželku velmi překvapil. Koupil panství ve vesnici
Sonning v anglickém hrabství Oxfordshire. Zámeček ze 17.
století má 9 ložnic, osm koupelen a nachází se zhruba 60
kilometrů od Londýna. Clooney za něj zaplatil více než 300
milionů korun.

Země zítřka a Památkáři

George můžeme momentálně vidět v rodinné sci-fi Země
zítřka. Hraje tu bývalého dětského génia Franka, který
spolu s dospělostí došel k přesvědčení, že svět zmítaný
válkami a sužovaný přírodními katastrofami je beznadějné
místo k životu. Pak se ale setká s Casey, dospívající dívkou
plnou optimismu a plánů do budoucna. Ta náhodou zjistila,
že existuje místo, ztracené kdesi v čase a prostoru. Místo,
kde je všechno dokonalé, funkční a krásné. Franka, který
už na všechno pozitivní rezignoval, přesvědčí, aby se spolu
s ní vydal toto místo hledat. A ovlivnil tak – možná - budoucnost lidstva. Film natočilo studio Walt Disney Pictures
a vložilo do něj nemalé peníze, jen reklama ho stála 150
milionů dolarů. Bohužel film nemá takovou návštěvnost,
jak si studio slibovalo. Masový zájem diváků nezaznamenal
ani předchozí Clooneyho film Památkáři. Vypráví o unikát-
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Miluje smoothie
Je velmi dobrý kamarád s Markem Wahlbergem, Julií Roberts a Bradem Pittem
a Benem Weissem
Při natáčení filmu Syriana si při jedné akční scéně poranil záda
(i kvůli tomu, že přibral 15 kilo).
Trpěl bolestmi hlavy, dokud
nepodstoupil operaci páteře.
Má starší sestru jménem Adelia
"Ada" Clooney Zeidler, která má
dvě děti - Allison a Nicka. George
je samozřejmě jejich nejoblíbenější strejda.
Díky životu v Británii, kde pobývá
kvůli manželce, se zamiloval do
anglického fotbalu. Stal se fanouškem týmu FC Derby County.
Na střední škole nějaký čas trpěl
Bellovou obrnou, což je dočasné
ochrnutí nebo slabost svalů na jedné

•

straně obličeje. Samozřejmě si kvůli tomu ve
škole vyslechl spoustu nepříjemných řečí.
V pubertě začal kouřit, což mu vydrželo ještě
hodně dlouho po dvacítce. Ve chvíli,
kdy mu na rakovinu zemřel oblíbený strejda, kouřit přestal.
•
Jeho oblíbeným hercem je Spencer Tracy.
„Slyšel jsem, že prý
nikdy nepoužíval make-up. Proto i já ho
nechci před kamerou
používat. Mám tmavou
pleť a jsem výrazný
dost, myslím, že žádný
make-up nepotřebuju,“ říká.
•
S Julií Roberts
momentálně natáčí drama z prostředí
televize a zároveň Wall
Street, které se jmenuje
Money Monster.
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seriál Pohotovost
Báječný den
Peacemaker
Tenká červená linie
Tři králové
Dokonalá bouře
Bratříčku, kde jsi?
Dannyho parťáci
Milujte svého zabijáka
Solaris
Dannyho parťáci 2
Dobrou noc a hodně štěstí
Syriana
Michael Clayton
Tvrdé palice
Děti moje
Gravitace
Památkáři
Země zítřka

ní vojenské jednotce, která za druhé světové války nasadila
vlastní životy, aby vyzískala zpátky umělecká díla, která nacisté nakradli pro Hitlera. Mezi těmito „uměleckými záchranáři“ byli různí ředitelé muzeí, historikové a jiní umělecky
zaměření lidé. Clooney si v tomto snímku nejen zahrál, ale
napsal k němu také scénář, režíroval ho a zároveň produkoval. „Když jsem svého času žil ve Florencii, během procházky po mostě Ponte Vecchio mě napadlo: Kdo se vlastně
zasadil o to, že se zachránily kulturní poklady, které chodíme obdivovat do muzeí a galerií? Rozhodl jsem se na tuto
otázku najít odpověď. A tak mi v hlavě uzrál nápad natočit
o tom film,“ vysvětlil herec.

Nejhorší film kariéry a první Glóbus

Přesto, že ani Památkáři, ani Země zítřka nejsou žádná
bomba, Clooney letos v lednu dostal další Zlatý glóbus
za celoživotní dílo. Diváci ho poprvé zaregistrovali v roce
1994, kdy se objevil v seriálu z lékařského prostředí Pohotovost. Jeho pediatr Doug Ross se slabostí pro ženy, který
navíc mluvil hlasem Jana Kanyzy, nešel přehlédnout. Seriál
prolomil smůlu a nastartoval herci filmovou kariéru. Následujících pár let bylo velmi hektických a on ve snaze o nic
nepřijít natáčel pro televizi a zároveň bral i ve filmu jednu
roli za druhou. Zahrál si v Tarantinově filmu Od soumraku
do úsvitu, po boku Michelle Pfeiffer se objevil coby rozvedený otec v romanci Báječný den. Následovala role v propadáku Batman a Robin. „Čas od času si ho masochisticky
pustím a znovu se utvrzuju v tom, že je to opravdu nejhorší
film, co jsem kdy natočil,“ připouští. Následovala válečná
Tenká červená linie a Tři králové, válečná satira na pozadí války v Iráku. Snímek Bratříčku, kde jsi, byl moderním

převyprávěním Homérova eposu Odyssea. „V tomhle filmu
mě musel přezpívat někdo jiný, protože zpívám opravdu
šíleně,“ přiznal Clooney. Role mu ale vynesla první Zlatý
glóbus.

Syn královny krásy

George Clooney se sice narodil - 6.5. 1961 v Kentucky - konkrétně ve městě Lexington, ale k showbyznysu měl velmi
blízko už od dětství. Jeho otec byl totiž televizní moderátor Nick Clooney, matka bývalá královna krásy, teta zpěvačka Rosemary, jejím mužem byl herec José Ferrer. Však
také George stál poprvé před televizními kamerami jako
pětiletý, a to v otcově show. Georgeovy ostře řezané rysy
a výraznou tvář mají na svědomí irsko-německo-britsko-nizozemské a jiné kořeny. Na střední škole hrál basketball
a baseball. „Chodil jsem na úplně normální střední školu,
do žádné soukromé školy,“ vysvětluje. Po maturitě začal
studovat žurnalistiku, ale školu nedokončil. V té době už
věděl, že ho láká herectví. Přestěhoval se do Los Angeles,
i když ho od toho otec zrazoval. Ale George si potřeboval
vyšlapat vlastní cestu, nechtěl být jen „synem toho moderátora“. Tady začínal jako každý druhý mladý herec – navštěvoval herecké kurzy a k tomu dělal práce nejrůznějších
profesí, aby se nějak uživil. Postupně mu začaly přicházet
nabídky na malé seriálové roličky. Jednu dobu bydlel v bytě
s velmi pohlednou spolubydlící – herečkou Kelly Preston,
s níž pak později začal chodit.

Ženy odcházely, Max zůstával

Přítelkyně si Clooney vybíral velmi často mezi modelkami
nebo herečkami. S Kelly Preston žil v letech 1987–1989.

Z tohoto vztahu Georgeovi zbylo domácí prasátko Max,
které mu Kelly pořídila. Když ho opustila kvůli herci Charlie Sheenovi, přátelé si z něj dělali legraci, že Max je jediný, s kým George dokáže žít. V tom byl velký kus pravdy,
Max žil s Georgem dlouhých osmnáct let, než v prosinci
roku 2006 umřel. Jediná žena, která ho, než potkal Amal,
dokázala dostat k oltáři, byla o dva roky starší herečka
Talia Balsam, dcera známého herce Martina Balsama. Clooney s ní žil v letech 1989 – 1993. Brzy po sňatku ale Talia
pochopila, že tento svazek byla velká chyba a požádala
o rozvod. Po krátkém románku s herečkou Kimberly Russel
ulovil Clooney – nebo ona jeho? - modelku Karen Duffy, se
kterou chodil necelý rok. Duffy po rozchodu v roce 1996
prozradila, že se George v soukromí občas chová jako čuně.
Další na řadě byla studentka práv Celine Balitran, která si
přivydělávala jako servírka. I jí vadilo prase v domě, přesto
ho snášela tři roky – až do roku 1999.

Když mluvily o dětech, utekl

Modelka Lisa Snowdon vydržela s Georgem pět let, až do
roku 2005. Georgeovi ale později začalo vadit, že je příliš
samostatná a nezávislá. Spekulovalo se taky o tom, že měl
něco s herečkami Lucy Li, stejně jako v dřívějších letech
s Charlize Theron a Renee Zellweger. Sarah Larson si pokazila šanci stát se paní Clooneyovou tím, že příliš dávala najevo, jak touží po manželství a rodině. Stejně jako modelka
Elisabetta Canalis. Ta si navíc pustila pusu na špacír před
novináři, a tak se překvapený Clooney až z médií dozvěděl,
že se má ženit. Stejný důvod k rozchodu měl i v případě
vztahu s herečkou, modelkou a bývalou sportovkyní Stacy
Keibler. V roce 2011 chtěl prostě ještě být starým mládencem a nehodlal úředně stvrzovat žádný vztah.

Role podvodníků mu sednou
jako ulité
George už si několikrát vyzkoušel také režii. Prvním filmem, který režíroval, byl Milujte svého zabijáka, příběh
známého amerického baviče, který žil dvěma životy. Přes
den se živil jako televizní producent a autor scénářů, v noci
jako nájemný vrah ve službách CIA. O tři roky později se
George dočkal svého prvního Oscara, a to za roli v politickém thrilleru z prostředí ropného průmysl Syriana. Kvůli
roli agenta Barnese přibral patnáct kilo, čímž zestárl o deset let. George Clooney často dostává role různých zlodějů
nebo podvodníků všelijakého formátu. A fakt je, že mu
role sympatických mizerů velmi sluší. Takoví byli Dannyho
parťáci, kde se sešla partička, v níž nechyběli Brad Pitt,
Matt Damon, Andy Garcia, Casey Affleck a další, sekundovala jim Julia Roberts. Clooney tu hraje zloděje, který těsně
poté, co je propuštěn z vězení, dá dohromady starou partu
a přesvědčí ji, aby mu pomohla během jedné noci vykrást
tři nejznámější kasina. George si zahrál i v dalších dvou
pokračováních. Pořádného mizeru, i když trochu jiného ražení, hrál například ve filmu Nesnesitelná krutost. Převtělil
se tu do role žádaného rozvodového advokáta a uštěpačné
poznámky, které tu trousil, mu šly z pusy velmi dobře.

Fobie z havajských košil

Sluší mu nejen role mizerů, ale také otců. Kromě Báječného
dne si zahrál například ve snímku Děti moje. Převtělil se tu
do otce dvou dcer, kterému rozmetá poklidný stereotyp

moment, kdy jeho žena upadne po havárii do kómatu.
A on se najednou musí o dcery postarat sám. A při jednom
z hovorů s nimi se dozví, že jeho rodina byla rozbitá dávno
před manželčinou havárií. Clooney si potrpí na dokonale
padnoucí obleky a vůbec elegantní módu. V tomto filmu
byly jeho kostýmem vzorované košile a bermudy. „Havajské
košile už nemůžu do smrti ani vidět. Pokaždé, když jsem si
je musel obléknout, trpěl jsem a moje ješitnost a mužnost
dostávala na frak,“ směje se.

Proč právě Amal?

Čím George upoutala křehká exotická právnička a jak
to, že se od ní nechal odvést k otáři? Amal je samostatná
a velmi inteligentní žena. Ať už si manželé procházejí krizí
nebo ne, Amal se snaží co nejvíc sdílet s Georgem jeho svět.
A tak například začala chodit na herecké kurzy, údajně
proto, že si má zahrát menší roli v jednom z Georgeových
filmů. Kurzy herectví ji sice baví, ale lidská práva u ní zůstávají stále na prvním místě. „Hodlám se dál věnovat své
právnické kariéře, ale není špatné nahlédnout do Georgeova oboru z druhé strany,“ prohlásila. Amal má zajímavou
tvář a na plátně ji diváci určitě nepřehlédnou. Svatbou
s Georgem se z ní stala celebrita, která se začíná orientovat
ve světě VIP osobností. George ji s mnoha z nich seznámil
a Amal už se stačila skamarádit například s Julií Roberts,
která patří mezi Georgeovy blízké přátele právě od doby
natáčení Dannyho parťáků. Právě s Julií George natáčí svůj
nový film Money Monster.

Soukromé přehlídkové molo

Protože Amal má postavu modelky a ráda se obléká v dílnách světových návrhářů, George jí k narozeninám nechal
vybudovat malé přehlídkové molo. A rád s ní také oblečení
vybírá. Ona se zase rozhodla hlídat Georgeovu životosprávu. Vypracovala mu dietní plán, díky kterému George
začíná shazovat kila, která poslední roky nabral. A George
se nechá komandovat rád. „Mám krásnou a o mnoho let
mladší ženu. Nemůžu přece vedle ní vypadat jako nějaký
usedlý taťka,“ motivuje sám sebe. Rozhodl se zatočit nejen
s kily navíc, ale také nechat si odstranit vrásky kolem očí
a napíchat botoxové injekce, aby se zbavil vrásek na čele.
Amal zásadně ovlivnila jeho život i pohled na svět a na
budoucnost. „Já si opravdu dlouho neuměl představit, že
s někým budu tak těsně spjatý. Mít vztah je něco jiného,
než být ženatý. První manželství mi jako zkušenost stačilo.
Ale teď si uvědomuju, jak je úžasné mít vedle sebe ženu,
která ví, co chce a která dokáže dát vašemu životu směr,“
říká herec. George kdysi prohlásil, že se už nikdy znovu
neožení a nikdy nebude mít děti. Ale Nicole Kidman a Michelle Pfeiffer se s ním vsadily o 10 tisíc dolarů, že se stane
otcem, ještě než oslaví čtyřicátiny. Dámy prohrály a poslaly
mu obě šek. George jim peníze vrátil se slovy, že nehodlá
mít děti ani do padesáti. Jeho žena Amal si ale dokáže
prosadit svou. Stane se otcem alespoň po pětapadesátce?
Nebo bude hrát taťky jen na filmovém plátně?

Zdraví a krása
Text: Eva Brabcová, foto: Schutterstock.com

Má pleť a tělo v létě
pouze odpočívat?
Léto je dobou dovolených, kdy si dopřáváme zaslouženého volna. V přírodě, na
plážích jezer i moří a pod dotyky hřejivých slunečních paprsků se oddáváme
sladkému nicnedělání a snění. Léto jsou
chvíle odpočinku mysli i těla. Možná si
přitom ale povšimnete i něčeho, na co
v celoročním kolotoči povinností nezbyl
čas: pokožka ochabuje, kontury obličeje nejsou takové, jako byly ještě před
nedávnem a prsa poslušně naslouchají
hlasu přitažlivosti zemské.
Dospějete k rozhodnutí, že je nejvyšší čas s tím něco začít
dělat. Nejraději hned teď. Estetické úpravy přece dokážou
zvednout sebevědomí, ovlivnit spokojenost a tím i kvalitu
života. Je ale léto tou správnou dobou na zákroky estetické
dermatologie a plastické chirurgie? Nebo má pleť a tělo
v tuto dobu jen odpočívat?

Hydratace, alfa a omega mladého
vzhledu pleti

O pleť je třeba se starat neustále, v létě, v zimě, po celý rok.
Velmi důležitým faktorem zachování jejího mladistvého
vzhledu je hydratace, jejíž snížení se projevuje ztrátou její
elasticity a napětí. I mladé dívky, jejichž pokožka je přirozeně svěží, by měly dbát na správnou péči spočívající v čištění,
ošetření hydratujícími prostředky a používání krémů s UV
faktorem, které jsou účinnou prevencí předčasného stárnutí. Co ale dělat, když již zaznamenáte prvními známky
vlivu zubu času své pleti? Tady má své nezastupitelné místo
anti-age kosmetika. Není žádnou novinkou, že přípravků
pro prevenci a redukci vrásek, tonizaci a zpevnění pleti, či
sér s intenzivním omlazujícím účinkem, které účinně napomáhají regenerovat kožní tkáň, je celá řada. Příjemné je, že
přibývají další přípravky, které jsou v souboji s časem stále
zdatnějším bojovníkem. Mnohé z nich si jako zázrakem
nejen dokážou poradit s vráskami, ale umí i změnit profil
obličeje, krku a dekoltu, tedy přesně těch partií, které jsou
nejviditelnější a které nás trápí nejvíce. Důležitou složkou
těchto přípravků jsou glykany, které zvládají udržovat tvar
kožního pletiva a pružnost kožních vláken. Některé z nich
mají velice účinný vypínací efekt, který slouží k obnově silu-

20 | Ice Léto 2015

Krása

Ice Léto 2015 |

21

Zdraví a krása
ety. Mnohé z těchto přípravků s liftingovým účinkem zhruba po měsíci používání přináší viditelný efekt v podobě
zlepšení objemu pleti, jejího zpevnění,
zesílení a vytvarování siluety. V současné době se hodně hovoří o novince,
anti-age variabilním multifunkčním
přípravku. Ten po pečlivém vyšetření
pleti za pomoci speciálního technologicky vyspělého nástroje dokáže na
míru „namíchat zázračný elixír“, který
cíleně zasáhne tam, kde vaše pleť volá
o pomoc. Bravurně doplní její objem,
sjednotí tón, vyhladí vrásky. A je tu
ještě jedno překvapení - mnohé z výše
uvedených přípravků obsahují bio
esenciální oleje, které příznivě působí
v celém těle a mají tak vliv na zdraví
a na pocit celkové pohody a spokojenosti.

Botulotoxin, mladistvá
pleť bez vrásek

K odstranění a potlačení mimických
vrásek se s úspěchem již řadu let
používá botulotoxin. Máte obavy, že
díky němu získáte prapodivný nepřirozený výraz bez výrazu? Svěříte-li se
do rukou odborníka a dáte na jeho
doporučení, bát se nemusíte. Výsledný
efekt bude přirozený. Zbavíte se vrásek
na čele i kolmých mezi obočím, které
dodávají obličej podmračený a ustaraný výraz, ale také vrásek smíchu kolem
očí, tzv. kohoutích stop. Botulotoxin
cílí na nervy v místě jejich napojení na
svaly, kde nervové zakončení uvolňuje acetylcholin, vyvolávající smrštění
svalu. Blokuje tím nervosvalový přenos,
zabraňuje svalovým stahů a uvolňuje
svalové napětí. Aplikace botulotoxinu
je vhodná pro ženy i muže dospělého
věku. Naopak tento přípravek není
vhodný pro osoby, u kterých se někdy
projevila přecitlivělost na botulotoxin nebo některé jeho
složky, pro nastávající maminky a lidi s nemocemi způsobujícími slabosti svalů. Samotná aplikace se provádí tenkou
injekční jehlou a je bezbolestná. Pouze citlivější osoby při
ní mohou pociťovat jemně pálivý pocit, který však rychle
odezní. Pokožka je po zákroku mírně zarudlá, případně
lehce opuchlá, avšak tyto příznaky asi po hodině od aplikace mizí. Účinek - tj. vyhlazení vrásek, se projevuje zhruba
do pěti dnů po aplikaci a přetrvává po dobu asi 3 až 8 měsíců; poté dochází k navrácení původní činnosti mimických
svalů.

Krása mávnutím proutku

Velkou oblibu si získaly dermální výplně. Jejich nabídka
se nadále rozrůstá. Dokážou prakticky okamžitě vyhladit
vrásky na čele a kolem úst, zjemnit nosoretní rýhy, žádoucím způsobem modelovat kontury obličeje, nebo dokonce
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omladit dekolt a pokožku rukou. Právě ruce jsou tou částí
těla, která často prozrazuje přibývající léta. Jak říká MUDr.
Ludvika Záhořová, specialistka na estetickou medicínu,
jedná se o výplně na bázi tělu vlastní, kyselinu hyaluronovou a hydroxyapatit vápenatý. Paní doktorka s nimi má ty
nejlepší zkušenosti a rozrůstající se spokojená klientela je
toho přímým důkazem.
„Kyselina hyaluronová je běžnou součástí tkání lidského
těla. Váže velké množství vody, zajišťuje v pokožce látkovou výměnu a transport živin. Významně podporuje
a stimuluje tvorbu nových kolagenových vláken, která jsou
alfou a omegou mladistvého a svěžího vzhledu pokožky.
Vlivem stárnutí však její objem v těle klesá a dochází tak
k potížím s přirozenou hydratací pokožky, tvorbě vrásek
a celkovému vadnutí pleti. Také hydroxyapatit je tělu vlastní a je obsažen v kostech a zubech. Oba výplňové materiály
představují účinné řešení problému stárnutí pokožky,“ říká
MUDr. Záhořová, která působí nejen v Praze, ale spolu-
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pracuje též s kolegy v Paříži. Právě tam nabyla zkušenosti
s metodou omlazování rukou, kterou ve Francii již dlouho
a úspěšně používají.
„Efekt ošetření pokožky dermálními výplněmi je prakticky
okamžitý. Zákrok v řádu několika minut je prakticky bezbolestný. Aplikace je prováděna velmi tenkými jehličkami
a pokožka je před ošetřením znecitlivěna speciální anestetickou mastí, takže není třeba se obávat bolesti. Při ošetření rukou je možné jejich povrch znecitlivět navíc injekčně
aplikovaným lokálním anestetikem. Ruce se poté z důvodu
rovnoměrného rozprostření výplně ještě masírují. Aplikaci
výplňových materiálů může výjimečně provázet vznik drobných modřinek; ale pokud vzniknou, během několika málo
dní vymizí. Výplňové dermální materiály jsou společně
s botulotoxinem komfortním a vysoce účinným Anti-Aging
řešením,“ dodává MUDr. Záhořová. Vedle tzv. tekutého liftingu obličeje lze též docílit „omlazení“ za pomoci aplikací
speciálních nití, které kůži lehce vypnou a vyhladí povislé
kontury.
„Poměrně rozšířené jsou tzv. mezonitě. Jedná se o vstřebatelný a nealergizující materiál, který se běžně používá
i v jiných medicínských odvětvích. Aplikace je prováděna
pomocí tenké kanyly a je prakticky bezbolestná. Případné
nepříjemné pocity lze i v tomto případě eliminovat použitím speciální anestetické masti. Výsledkem ošetření je
vytvoření kolagenové sítě, která má výrazný vliv na zpevnění měkkých tkání. A tak lze kombinací několika metod,
které lékař individuálně doporučí na základě předchozí
konzultace, dosáhnout efektního a přirozeného omlazení
pokožky trvajícím mnoho měsíců až dva roky,“ říká MUDr.
L. Záhořová.

Kouzelné paprsky

Mezi oblíbené omlazující zákroky patří populární laserové
omlazení či třeba Thermage, metoda představující hloubkový lifting, spočívající v ošetření kůže a podkoží. Funguje
na principu pronikání monopolární radiofrekvenční energie hluboko do kůže, kde působí přímo na kolagenová
vlákna a na buňky, které jsou zodpovědné za produkci
kolagenu. Tím pokožka získává mladší vzhled, obnovuje se
její pružnost a pevnost a to dokonce již po pouhém jednom
ošetření. Laserové omlazení se řadí do oblíbené kategorie
neinvazivních estetických zákroků, které lze provádět bez
ohledu na roční období. Další účinnou metodou je tak zvaná plazma terapie, rejuvenace vlastní krví. Jedná se o metodu omlazení přirozenou cestou bez rizika alergie. Laicky
řečeno, spočívá v odebrání malého množství krve, která
zpracována pomocí centrifugy a poté je takto upravená
plazma včetně aktivovaných krevních destiček aplikována
injekční formou do požadovaného místa. Ošetření není
časově nikterak náročné, trvá zhruba půl hodiny. Takto
ošetřená pokožka je výrazně pevnější a hladší, vrásky jsou
výrazně méně viditelné. Pro dosažení co nejlepších výsledků je vhodné ošetření opakovat dvakrát do roka s odstupem šesti měsíců.

Injekční lipolýza, návrat krásy bez
doteku skalpelu

Ať děláte, co děláte, stále vás trápí tukové polštářky nebo
celulitida. Nechcete, nebo nemůžete podstoupit liposukci
a hledáte alternativní řešení? Vyzkoušejte injekční lipolý-
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zu, která představuje jednu z nejnovějších a nejúčinnějších
metod, jak zbavit tělo nežádoucího tuku. Tato metoda se
nejčastěji využívá k eliminaci menších tukových uloženin
na bocích, v oblasti břicha, vnitřní straně stehen, ale také
třeba podbradku. S úspěchem je využívána i ke zmírnění
celulitidy, která trápí stále víc dívek a žen. Navíc zlepšuje
elasticitu kůže a zpevňuje ji. Injekční lipolýza je prováděna
ambulantně a je téměř bezbolestná. Během zákroku je
tenkou jehlou do ošetřovaného místa aplikována speciální
látka fosfatidylcholin (lecithin), který se podílí na postupném a rovnoměrném rozpouštění tuku. Efekt ošetření je
viditelný v horizontu zhruba 3 týdnů a pro zlepšení efektu
je vhodné ošetření s odstupem 2 – 3 týdnů jedenkrát až
třikrát zopakovat.
Důležité je zmínit, že korektivní dermatologie je odvětvím,
které nepřináší „jen“ omlazení pleti, ale poradí si s řadou
kožních problémů, které ženy trápí a jež ve svém důsledku
mají neblahý vliv na kvalitu jejich života.

Estetické úpravy místo dovolené

I přes správnou péči a drobné zásahy estetické dermatologie však nejste se svým vzhledem zcela spokojena a tak

přemýšlíte o radikálnějším zákroku. Kdy je na něj správný
čas? Může jím být i léto? Je všeobecně známo, že ideální
dobou pro estetické zákroky je sice podzim, zima a časné
jaro, nicméně i tady, jak prozrazují plastičtí lékaři, existuje
několik ALE. Pravdou je, že od podzimu do jara je nižší
intenzita slunečního záření, před kterým je třeba se po zákrocích vyvarovat, rány a jizvy se při chladnějších teplotách
lépe hojí, mnohá ošetřená místa lze snadno zakrýt oblečením s dlouhými rukávy, elastické prádlo vás tolik nezatěžuje jako když je horko, eliminuje se riziko hyperpigmentace
čerstvě zhojené kůže a navíc do léta zbývá dostatek času
na hojení. Přesto všechno je léto vhodným obdobím například pro operace obličeje. Ten na rozdíl od těla není možné
dostatečně účinně chránit před mrazem, který je velkým
nepřítelem čerstvě zhojené kůže. Mnozí lidé si estetické
zákroky a plastické úpravy na léto vyloženě plánují. Často
jsou to veřejně známé osobnosti, pro které je léto jediným
možným obdobím, kdy se „ztratit ze scény“, nebo třeba ti,
kteří si během roku nemohou přestávku z důvodu pracovního vytížení, časových i jiných důvodů dovolit. Navíc léto
je doba dovolených a tak nikoho nepřekvapí, že po návratu
z vaší „dovolené“ vypadáte možná trochu jinak a lépe vaše

proměna bude přisuzována vydatnému odpočinku. Vždy je
ale dobré podpořit hojení enzymoterapií, která urychluje
vstřebávání otoků, krevních výronů a podlitin, čímž zmírňuje i bolest. Použití enzymových léků zkracuje dobu hojení
pooperační rány, posiluje oslabenou imunitu a omezuje
výskyt pooperačních komplikací např. s hnisáním rány nebo
nadměrným jizvením.

Estetická chirurgie pro krásné poprsí

Kosmetická chirurgie oborem, který je posledních několik
let skutečně na výsluní zájmu. Dlouhodobě patří v celosvětovém měřítku k nejžádanějším plastickým operacím
zvětšení prsou, nebo-li augmentace. Není divu, neboť
symbol ženství – pevná prsa, ženám často vezme mateřství
a zemská gravitace. A spolu s pevným poprsím jim mnohdy vezmou i sebevědomí. Stejně na tom bývají také ženy,
ke kterým se příroda zachovala macešsky a trpí vrozeným
podvývinem prsou. Často si tuto situaci ženy uvědomují
právě v létě. Není třeba se s nastalou situací smířit, když
existuje možnost, jak přírodě „pomoci“. Augmentací lze
dosáhnou jak větší velikosti prsou, tak zároveň lepšího
plnějšího tvaru. Na výběr je možnost tvarování prsou silikoIce Léto 2015 |
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nem, gelem na bázi kyseliny hyaluronové a také i vlastním
tukem. Silikonové implantáty jsou stále dokonalejší a na
trhu působí řada firem, které je nabízí v řadě tvarů a velikostí. Umožňují zvětšit prsa až o několik velikostí a s prakticky stálým efektem. Naproti tomu výplně na principu
kyseliny hyaluronové jsou vhodné pro zpevnění prsou nebo
o zvětšení v řádu jedné velikosti. Protože se jedná o vstřebatelný materiál, je však efekt dočasný a asi po roce až roce
a půl je třeba aplikaci materiálu zopakovat. Toto řešení
je vhodné zejména pro ženy, které z jakýchkoliv důvodů
nemohou nebo nechtějí podstoupit klasickou plastickou
operaci, při které jsou do prsou vloženy implantáty. Rovněž
u prsou tvarovaných vlastním tukem je třeba počítat s tím,
že část tuku se během času vstřebá a tak výsledný efekt
není absolutně trvalý. Jak dodává odborník, volba výplní je
individuální záležitostí, kterou je zapotřebí pečlivě zvážit
a samozřejmě podrobně prodiskutovat s lékařem. Tak jako
jinde i tady platí, že co je vhodné pro jednu ženu, nemusí
být přijatelné pro jinou.

A co vás čeká?

Pakliže zvolíte zvětšení prsou klasickou plastickou operací a se silikonovými implantáty, máte na výběr dva druhy
výplní, anatomické nebo kulaté. Anatomický implantát má
tvar kapky, kopíruje tvar prsu a výsledná podoba bývá maximálně přirozená. Kulaté implantáty jsou vhodné zejména
pro ty ženy, které si přejí výrazné poprsí a větší velikost.
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Operace probíhá v celkové narkóze a bývá nutná 24 - 48
hodinová hospitalizace. Implantáty jsou vkládány pod,
nebo na povrch velkého prsního svalu a o způsobu uložení
rozhoduje lékař na základě posouzení tělesné konstituce ženy a několika dalších faktorů. Jak říká MUDr. Libor
Kment, samotný implantát je možné vložit do prsu řezem
v podprsní rýze, nebo na spodní hranici prsního dvorce,
případně v podpaží. Ani jedna z nich vás neuchrání jizviček,
které však časem vyblednou a jsou pak jen minimálně viditelné. Při operaci v oblasti podprsní rýhy počítejte s jizvičkami dlouhými asi 4 – 6 cm pod každým prsem. V důsledku
řezu na dolní hranici prsního dvorce vzniká jizva, která
dokáže velmi dobře splynout s rozhraním dvorce a okolní
kůže. Je-li řez veden v podpaží, jsou jizvy vidět nejméně,
je však třeba zmínit, že tento operativní výkon je celkově
náročnější. O tom, která metoda bude vhodná právě pro
vás, rozhoduje lékař. Respektování jeho individuálního
doporučení přináší maximálně uspokojivý výsledek. Ten je
zapotřebí podpořit klidovým režimem a nošením speciální kompresivní podprsenky, která implantáty drží v době
hojení v požadované pozici.
Odpověď na otázku má-li vaše pleť a tělo v létě pouze
odpočívat není složitá. Budete-li se řídit doporučením
lékařů a odborníků z oblasti estetické dermatologie a plastické chirurgie, můžete právě tento čas využít k anti-aging
kúrám i zásadním korekcím svého těla.

Inzerce

Po plastické operaci
chce být každá v pořádku co nejdříve

Lék Wobenzym

®

urychluje hojení a vstřebávání otoků,
pomáhá zajistit tvorbu menší jizvy
Informujte se u svého lékaře
lékaře.
Více na www.wobenzym.cz

Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií a více než 40 letou léčebnou praxí. Účinek jiných
enzymových směsí může být zcela odlišný. K léčbě vždy používejte lék.

Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com

Obývací pokoj
na zahradě

Pro mnoho lidí je dnes ideálním bydlením rodinný dům se zahradou, na které je
samozřejmě místo i pro bazén, okrasné jezírko či zahradní altán. Nedílnou součástí
těchto akvizic jsou terasy, které slouží nejen k odpočinku a relaxaci, ale vytvářejí
též přirozené přechody mezi interiérem domu a zahradou, takže splňují i estetickou
funkci.

Klasika versus inovace

Začněme doslova od podlahy, čili od volby materiálu.
V první řadě si musíme uvědomit, že venkovní terasa bude
celoročně vystavována nepřízni počasí, povětrnostním
vlivům a zátěži. V létě slunce, v zimě mráz a sníh, průběžně déšť. K tomu přičtěme nutnost dodržení technických
parametrů při stavbě terasy, jako jsou např. mírné naspádování pro odtok dešťové vody, dilatace u stěn kvůli praskání
dlažby či betonového potahu. Ale vraťme se k materiálům.
Vedle užitkového hlediska je samozřejmě důležité i hledisko uživatelské a estetické. Terasu, ať již u domu jako
prodloužení interiéru či coby obklad bazénu nebo jezírka
budeme užívat především v létě, takže je na místě zvážit,
po jakém materiálu se nám bude chodit lépe bosou nohou.
Vzhledem k těmto kritériím se nám jako optimální nabízí
dřevo. Ryze přírodní, dobře opracovatelný materiál, splňující i estetické nároky. Dřevo však má svoje limity a nevýhody.
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Dřevo z tuzemských lesů bez moření a nátěrů proti plísním,
hnilobě a houbám není příliš odolné pro výše zmíněným
povětrnostním vlivům. Lépe je na tom exotické dřevo,
nicméně ani tento materiál se neobejde bez průběžné péče
a údržby. Nezanedbatelné nejsou ani opakované finanční
investice do barev, laků, mořidel a hlavně čas, který tím
strávíme, místo toho, co bychom ve volných dnech příjemně lenošili.
Vedle měnících se trendů to byl zřejmě jeden z důvodů,
proč se dřevo před několika lety téměř přestalo na venkovní terasy používat a nahradila je dlažba. Kámen a keramika
netrpí neduhy typickými pro dřevo, nemusí se mořit, natírat ani napouštět, snadno se udržují a z estetického hlediska zahradu rozhodně zkrášlí. Mají však jednu obrovskou
nevýhodu: v létě se kámen i keramika rozpálí tak, že se na
ně bosou nohou nepostavíme. Což je kupříkladu u obkladu
bazénu či koupacího jezírka dost velký problém. V případě,
že zvolíme dlažbu ať už z přírodního kamene, z keramiky či
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dřevoplastové povrchy stálobarevné a nemění svůj vzhled.
Kompositní terasové podlahy z WPC je potřeba pořizovat
jako celek. Pokud byste totiž chtěli ušetřit a rozhodli se pro
podkladové trámy ze dřeva, budou stárnout daleko rychleji
než WPC krytina a po několika letech podlehnou hnilobě.
Takže v globálu nejenže neušetříte, ale ještě budete mít
výdaje navíc.
U dřevoplastových teras je nezanedbatelná volba povrchové úpravy. Ta imituje buď hladká dřevěná prkna, nebo
plochy s podélným drážkováním zabraňující uklouznutí
na obložení bazénů či jezírek, kde je stálá vlhkost. Kresba
na hladkých prknech pak imituje letokruhy a vybarvení
nejrůznějších druhů vzácných dřevin. Díky velkému zájmu
spotřebitelů o dřevoplast v posledních letech, jde vývoj,
technologie a tedy i nabídka velmi rychle dopředu. WPC
má dnes už téměř neomezené využití a jeho možnosti se
nadále rozšiřují. Teplé odstíny dřeva spolu s modrou hladinou vytvářejí příjemné wellnes prostředí na zahradě kolem
bazénů i vířivek. Obložení odděluje bazén od trávníku,
takže zabraňuje znečištění vody trávou či listím. Výhodou
WPC materiálu je i to, že se snadno řeže a dokonce i ohýbá, takže se z něj dobře osadí i rohy, hrany a schody. Do
podobných teplých odstínů můžeme ladit další doplňky zahradního wellnes, například bazénový a zahradní nábytek,
obložení venkovního baru, altánů, venkovních kuchyněk
a dalších stavebních prvků. Z WRPV se vyrábějí i plotovky,
takže z něj můžete postavit i zastiňovací stěnu u terasy.
Zajímavostí pak je, že je možné z tohoto materiálu pořídit
také vnější i vnitřní obložení vířivek.

Kamenné koberce

betonu, pak na terasu a obklad bazénu použijeme povrch
s protiskluzovou úpravou, určený k venkovním účelům,
takže dobře odolává mrazu i slunci.

Zázrak jménem dřevoplast

Pokud je naším ideálem celoročně bezúdržbová a elegantní terasa, jaké řešení zvolíme? Nabízí se dřevoplast – elegantní a stylový materiál v různých odstínech a dekorech,
vhodný jak pro terasy, tak pro obložení bazénů, jezírek,
zahradních vířivek i whirpoolu. Dřevoplast Wood Plastic je
směs přírodních materiálů – dřeva nebo bambusu (60%)
a polymeru (40%), ze kterých se lisují prkna a dílce, vhodné
pro exteriéry i interiéry. WPC nepodléhá povětrnostním
vlivům, plísním, houbám ani hnilobě, splňuje náročné zátěžové podmínky a odolává extrémním vlivům, jakým je kupř.
bazénová chemie. Terasy a obklady z tohoto materiálu nevyžadují žádnou zvláštní údržbu, stačí je opláchnout vodou
z obyčejné zahradní hadice. Na rozdíl od dřevěných, jsou

Staronovým trendem jsou takzvané kamenné koberce,
nahrazující nevzhledný a vlivem počasí drolící se beton.
Jejich výhodou je, že se velmi dobře aplikují na nové i staré
podlahy. Podkladem může být nový i starý beton, dlaždičky, asfalt, dlažba a zámková dlažba, udusaný štěrk, přírodní
kámen, dřevo nebo porézní krytiny. Kamenný koberec je
směsí přírodního kameniva (říčních oblázků) a speciální
certifikované pryskyřice. Ve venkovním prostředí má tato
podlaha řadu předností. Je beze spár, takže voda nemůže
nikam zatékat a povrch nepopraská a neodmrzá. Kamenný
koberec má nízké pořizovací náklady, elegantní vzhled,
širokou variabilitu barevného provedení, je odolný proti otěru, porézní a pohlcuje zvuk. Vypadá vždy čistě a je
odolný proti kyselému dešti, mechům a řasám. Kamenné
koberce můžeme mít v barvách přírodních písků a oblázků
nebo pigmentované. Mohou tak vytvořit nejen jednobarevný povrch, ale také velkoplošné vzory, kostky, pruhy, kruhy
nebo stylizované květiny.

Zábradlí není zbytečností

Pokud terasa plynule přechází do terénu zahrady, nemusíme se se zábradlím zatěžovat. Ve většině případů však je
terasa vyvýšená, sahá nad terén a tvoří vyšší či nižší schod.
Potom je na místě uvažovat o zábradlí, neboť i pád z malé
výšky může mít pro člověka vážné následky. A aby zábradlí
skutečně plnilo funkci bezpečnostního prvku, je třeba při
jeho výrobě a instalaci zvážit jeho výšku a konstrukci. Podstatná je i jeho estetická funkce, která by měla odpovídat
celkovému stylu a designu domu. K moderním, vzdušným
stavbám volíme nejčastěji dřevo a kov, u starších domů
upřednostníme například kamenné tvarované zábradlí
Ice Léto 2015 |
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typu balustrády.
Terasa je otevřený prostor a v našich mírných klimatických
podmínkách nepotřebujeme zvláštní ochrany před sluncem
nebo větrem. Někdy ale zastínění uvítáme zrovna tak, jako
aspoň částečnou bariéru před větrem i zvědavými pohledy
sousedů. K tomu poslouží boční zastínění terasy, neboli systém plátěných horizontálních rolet. V případě, že máme terasu zastřešenou, můžeme využít konstrukce střechy. Mezi
svislé sloupy tvořící oporu střechy umístíme rolety nebo
lamelové vertikální žaluzie. K zastínění na jednu sezónu
použijeme známé rákosové rohože srolované ke sloupku
a rozvíjené podle potřeby na tu stranu, odkud fouká vítr
nebo svítí slunce.

Pevné zastřešení terasy

Nepřízeň počasí může zkomplikovat nebo dokonce ukončit
příjemné posezení na terase. Pokud se toho chceme vyvarovat, bude na místě uvažovat o vhodném zastřešení terasy.
To lze realizovat mnoha způsoby - trh dnes nabízí celou
řadu mobilních variabilních systémů, umožňujících účelné
a praktické zastřešení terasy.
Měli bychom však mít na paměti jednu důležitou věc.
Zastřešení terasy je vhodné řešit už při samotné výstavbě
domu, i když zdaleka ne všichni s touto možností předem
počítají. Naštěstí zastřešení terasy je možné provést docela
jednoduše a s nepříliš vysokými finančními náklady. Zastřešení bývá většinou napojeno na dům, což prostor sjednotí
a zútulní. Navíc přechod z interiéru do exteriéru bude
velice příjemný a v neposlední řadě bude stavba v této části
chráněna.
Materiál na konstrukci pro zastřešení terasy má skutečně široké spektrum od dřeva, přes ocel až po dnes nejoblíbenější hliník. Hliník má totiž oproti oceli prakticky neomezenou
životnost, netrpí výkyvy počasí a nepodléhá korozi. Navíc je
lehký, takže se nemusíme bát zatížení návaznosti na dům.
Na samotnou střechu se používá plast, především ve formě
sklolaminátových nebo polykarbonátových desek, které
jsou lehké a nenáročné na montáž. Díky moderním techno-
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logiím lze použít také sklo. Dříve se používalo sklo zpevněné drátem, to ale není příliš estetické. Moderní zpevněné
nerozbitné sklo je čiré a plně propouští světlo. Profesionálně budované konstrukce pracují navíc se zastíněním, které
je instalováno nad skleněné tabule a je díky elektrickému
pohonu mobilní. Důležitý je výběr vhodného skla s ohledem na problémy s čištěním střechy. Moderní skla mají
samočisticí schopnost: kapky vody se na skle srážejí a vstřebávají do sebe částečky prachu a pylů. Pak stačí na opláchnutí střechy voda ze zahradní hadice nebo déšť.
Zajímavým řešením je i lamelový stínicí střešní systém. Jeho
užití s sebou přináší mnoho výhod. Pokud shrneme jen ty
nejdůležitější:
• máme možnost si nastavit libovolně množství světla
a stínu dálkovým ovladačem z pohodlí našeho domu
či bytu
• aereodynamický tvar a tepelně-izolačí vlastnosti lamel
zajišťují dokonalé proudění vzduchu. Místo odpočinku
se tak stává příjemným místem i ve velmi teplých dnech
• díky dešťovému senzoru se lamely samy uzavřou
a vytvoří voděodolnou střechu
• nenáročná údržba systému a zaručená dlouhá
živostnost

Mobilní zastřešení terasy

Pokud máme rádi vzdušný prostor a volný výhled k obloze,
zvolíme spíše příležitostné zastínění a zastřešení plátěnou
markýzou. Namontovat ji lze kdekoli, kazeta se připevňuje
pod střešní převis nebo na fasádu domu. Na větší plochy je
vhodná markýza s opěrným sloupkem, pro menší stačí kloubové výsuvné rameno. Pro snadné ovládání je dobré zvolit
místo ručního pohon motorový, zvláště u větších ploch. Je
důležité mít na paměti, že markýza coby mobilní zastřešení terasy chrání před sluncem, není však určena k ochraně
proto dešti. Nějakou tu lehkou přeháňku ještě snese, ale
vytrvalejší déšť může způsobit prověšení plátna, které se
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promění v lavór plný vody. Rovněž silnější vítr může markýzu poškodit, takže v obou případech je na místě ostražitost.
Nebo starost můžete svěřit moderním systémům s čidly,
která při silnějším větru dají pokyn řídící jednotce a ta markýzu automaticky sroluje.
Speciální mobilní zastřešení budeme potřebovat tam, kde
terasa na dům nenavazuje. Tradiční slunečníky dnes většinou nahrazují různé lehké přenosné altánky nebo přenosné skládací markýzy. Ty mají jednoduchou, ale pevnou
rámovou konstrukci a plátěné zastřešení se z ní otvírá buď
na jednu stranu, nebo na strany obě.
U bazénu chceme jistě v části terasy využít hřejivé paprsky
sluníčka, které nás po koupání osuší a ohřejí. V další části
ale uvítáme stín, pokud si chceme posedět s knihou nebo
u stolku povídat s přáteli. Zastínění pomocí pergoly se na
část bazénové terasy bude hodit a pokud se po pergole
budou pnout i rostliny, splyne bazénové zákoutí s kompozicí celé zahrady. Kvalitní dřevěné impregnované trámy jsou
na stavbu pergoly tradiční a velice vhodný materiál, jejich
přírodní charakter naruší poněkud „nezahradní“ podobu
bazénu a jeho okolí. Překlady zastřešení pergoly z trámů
můžeme pro úplně zastínění přehodit bambusovými nebo
rákosovými rohožemi. Pokud se nám podaří vypěstovat na
pergole přírodní zastínění z rychle rostoucích a na jaře brzy
ozeleněných popínavých rostlin, musíme pamatovat na to,
že z nich na konci léta a na podzim bude padat množství
listí. Aby nám nepadalo do bazénu, pořídíme si na jeho
zakrytí buď elegantní zastřešení, které prodlouží koupací
sezónu, nebo alespoň zakrývací plachtu nebo rohož.

Světlo vytváří atmosféru

Představte si: slunce už zapadlo a nepálí, pomalu se stmívá,
nadchází letní teplý večer. Sedíte s rodinnou nebo přáteli
na terase nebo u okrasného jezírka, popíjíte kávu a držíte
černou hodinku. Nicméně ta hodinka nemusí být úplně černá. Za chvíli se úplně setmí, vy neuvidíte na svůj šálek, natož krok, a pohodová atmosféra poněkud zhoustne. Ano,
řeč bude o vhodném osvětlení terasy, i celé zahrady, které
zajišťuje bezpečí a vytváří tu správnou večerní pohodu.
A máme skutečně z čeho vybírat. U sezení můžeme zapálit
louče, lampy, lampiony a svíčky, ovšem musíme dávat pozor
na otevřený oheň. Sofistikovanějším osvětlením jsou solární
lampičky, řetězy a polokoule, které spojují hned několik
výhod: kromě nápaditého designu šetří naši peněženku i životní prostředí. Toto osvětlení se navíc nabíjí denním světlem, takže k jeho provozu nepotřebujete žádné zásuvky
ani prodlužovací šňůry a lampičky můžeme umístit prakticky kamkoli. V případě, že potřebujeme slavnostní osvětlení,
zvolíme lucerny, lampiony nebo dekorativní LED světýlka.
Osvětlení zahrady je efektní, ale světlo přitahuje hmyz
a ten dovede letní večerní posezení značně znepříjemnit.
V tom případě se doporučuje použít do lamp oleje s citrusovou či levandulovou vůní, kterou mouchy a bodavý hmyz
nesnášejí. Komárům vadí také vůně cedru, citronové trávy,
rozmarýnu a máty.
Bezpečnostní světla sloužící k osvětlení cesty k domu,
schodiště a temných koutů zahrady, mohou být ovládána
ručně nebo čidlem, které světlo rozsvítí automaticky, když
se setmí natolik, že je umělé osvětlení potřeba. Při jejich
instalaci je třeba dbát na to, aby nám zvenku nesvítila do
ložnice nebo neosvětlovala pozemek sousedů.
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Zařizujeme terasu

Ještě než začneme uvažovat o tom, jaký nábytek si pořídíme na terasu, měli bychom si ujasnit, jestli budeme terasu
využívat po větší část roku, nebo pouze sezónně, k letnímu
posezení. První varianta nám umožňuje široký výběr terasového nábytku, protože si nemusíme dělat starosti s jeho
uložením na zimu. To je druhá varianta - letní nábytek by
měl být dobře uskladnitelný neboli stohovatelný. Židle skládáme na sebe, stoly mají lehce odnímatelné nebo skládací
nohy, nábytek je lehký a snadno přenosný. Sezónní terasový nábytek je vyráběn převážně z kvalitního plastu, který
nepraská a je odolný proti povětrnostním podmínkám. Trh
nabízí celé spektrum plastových výrobků od židlí a stolů
přes lehátka, stoličky až po odkládací a servírovací stolky.
Pokud máme terasu zastřešenou a můžeme ji využívat po
celý rok coby zimní zahradu, máme k dispozici daleko širší
nabídku terasového nábytku. Ten se díky použitým materiálům, designu a kvalitě blíží interiérovému zařízení.
Luxusní terasový nábytek by měl být v ideálním případě
vyroben z tropických dřevin, jako je teak, robinie a keruing,
které jsou odolné proti povětrnostním vlivům. V závislosti
na druhu dřeva je tento nábytek již při dodání ošetřen přírodním olejem, nicméně toto ošetření je nutné pravidelně
opakovat, jinak povrch časem popraská a zhrubne.
Pro ty, kteří si nepotrpí na tropické dřeviny, nabízí trh
stoličky, židle a lehátka vyrobené z hliníku s povrchovou
práškovou technologií, nebo z ušlechtilé oceli. Opěradla,
sedáky a lehátka jsou vypletena materiálem s polyetylenových syntetických vláken nebo jsou potažena odolnou
polyesterovou tkaninou. Oba materiály se vyznačují vysokou odolností proti protržení, UV záření a povětrnostním
vlivům. Tento nábytek může být poměrně bytelný a připomíná interiérový komfort.
Mohutná křesla, pohovky, pohodlné židle – to je lounge
nábytek. Plastové výplety odolávají počasí lépe než přírodní
ratan, dobře snášejí vlhkost a snadno se čistí. Není problém
takovou bytelnou pohovku umístit na léto třeba i k bazénu, nic se jí tam nestane. A pokud má ještě úložný prostor,
na noc do něj snadno schováme čalounění, které nám komfortní poležení u bazénu činí ještě příjemnějším.

Nové trendy venkovního nábytku

Přibližně před padesáti lety byl vyvinut jedinečný materiál
s velmi dlouhou životností a maximální odolností proti povětrnostním vlivům a nabízený v široké škále tvarů a barev.
Jmenuje se werzalit a je to přesně definovaná směs dřeva
jehličnatých a listnatých stromů, která je za tepla lisována
s použitím speciálních duraloplastových pryskyřic. Výsledkem je biologicky odbouratelná směs materiálů s rovnoměrnou strukturou, vhodná pro terasový nábytek, zejména
stolové desky, velmi odolné proti vlhkosti, vysokým teplotám a mechanickému namáhání.
Terasový nábytek z werzalitu je odolný proti poškrábání,
nárazům i proti nepříznivému počasí. Na trhu je k dostání
v mnoha atraktivních dekorech, jako je kupř. mramor, žula,
mozaika, antracit. Terasové stoly jsou dodávány v kulatých,
čtvercových a obdélníkových tvarech.
Dalším oblíbeným materiálem je umělý ratan. Stavebnicové
sedací soupravy, kdy jednotlivé díly do sebe zapadají jako
skládačka a tak je jen na vás jak velké sezení potřebujete
a jak budete chtít své sezení uspořádat, mají díky zesílené
hliníkové konstrukci vysokou stabilitu a výplet například
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z umělého ratanu VIRO má vynikající vlastnosti, včetně zvýšené ochrany proti hoření, infra záření a oxidaci.
Přes nové trendy neubývá vyznavačů přírodních materiálů
– masivního dřeva, ratanu, vodního hyacintu a v poslední
době stočeného banánového listu, který je vynikajícím materiálem pro výrobu terasového nábytku. Jde o ryze přírodní materiál, obnovitelný zdroj, dostupný na mnoha místech
světa. Má vynikající vlastnosti a příjemný vzhled. Banánový
list se suší, stáčí a nakonec se z něj vyrábějí pevné provazy
(Abaca), sloužící jako výplet. Pro zvýšení odolnosti a stability se banánový list vplétá do sítě z přírodního ratanu,
na pevnou kostru z masivního dřeva. Nábytek s výpletem
z banánového listu se využívá v exteriérech i interiérech.
Dobře snáší i vysokou vlhkost, nicméně jde o přírodní materiál, takže déšť nebo sníh mu nesvědčí. Pod zastřešenou
terasou, pergolou či v zahradním altánu je nábytek z tohoto materiálu nejen účelovým, ale také vysoce estetickým
prvkem.

Oheň na terase

Terasa není místo vhodné jen pro odpočinek, ale také pro
činnost velice oblíbenou - grilování. Pevná podlaha zajišťuje stabilitu i těch nejjednodušších grilů na trojnožce, boční
zástěny nám umožňují regulaci větru a na zahradě máme
blízko domácí kuchyň, kde pokrmy a přílohy připravujeme.
Máme-li k dispozici velkou terasu, můžeme zvolit stavbu
venkovního krbu a s udírnou nebo lze zakoupit hotový
betonový krb. Na menší terasu se bude hodit přenosný gril
ať už velký, který je vlastně minikuchyní se vším potřebným
vybavením, či malý s víkem, vhodný k příležitostnému grilování masa a zeleniny.
Na venkovní terasu volíme grily na dřevěné uhlí nebo plyn.
Druhá varianta je jednodušší, ale připravuje nás o originální vůni masa grilovaného na klasickém dřevěném
uhlí. Grilování je oblíbené a rozšířené. Griluje se nejen na
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zahradách a terasách, ale také na balkónech a lodžiích nájemních domů. A spolu s tímto trendem se rozvíjejí i nové
vymoženosti - lávové kameny, voňavá dřeva, různě tvarované rošty a grilovací pomůcky a nářadí, ale také pochutiny,
dochucovadla, marinády, koření. Fantazii se při grilování
meze nekladou a na grilu připravované pokrmy se už dávno staly součástí naší kuchyně.
Kouzlo ohně však může sloužit jen jako dekorace a zdroj
tepla v chladných večerech. V současné době jsou hitem
přenosná venkovní ohniště v nejrůznějších designérských
variantách, která si můžete postavit, kam chcete, a užívat si
ohně ze všech stran.

Nezbytné krášlení

Co by byla terasa, byť technicky sebesofistikovanější, bez
dekorativních předmětů. K výběru jich máme plno, vázami
počínaje a lampami konče, nicméně základem pro výzdobu
terasy jsou květiny a rostliny. Terasa je ideální místo pro letnění pokojovek. Musíme ale dávat pozor, aby je nespálilo
přímé slunce nebo nezničil prudký déšť. Jaro je zase obdobím přesazování do větších květináčů a čerstvé zeminy,
což je práce, která nám půjde rozhodně líp na terase, než
v obývacím pokoji. Pro letnění můžeme pokojové rostliny
usadit do pěkných obalů, kupř. samozavlažovacích truhlíků.
Terasu oživí letničky - tradiční muškáty a petunie - pestrostí
svých květů. Truhlíky zavěšujeme na zábradlí či je stavíme na parapety, ale můžeme je klidně postavit přímo na
terasu. Velmi efektní jsou květiny adjustované v nápaditých
nádobách - v dřevěných džberech, v pozinkovaných nebo
smaltovaných hrncích, kbelících, keramických nádobách,
korýtkách. Stylový moderní jednoduchý design mají samozavlažovací truhlíky a květináče v nejrůznějších velikostech
a barvách. Jsou vyrobené z plastu, kterému nevadí prudké
slunce, nepovoluje, ani se mu nemění barva.

sklo v pohybu
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nejromantičtějších
destinací
světa

Co musí splňovat dokonale romantické místo?
Musí být u moře, musíte za ním ujet tisíce kilometrů? Musí být exotické, nebo snad plné
kaváren a milých restaurací? Odpověď neexistuje. Každému z nás totiž romantickou náladu
navodí úplně něco jiného. Vypátrali jsme pro
vás ale ta místa, na která se lidé s oblibou
vrací právě pro jejich nezapomenutelnou
atmosféru.

Paříž, Francie

Rozhovor
Benátky, Itálie

1. Paříž (Francie)

Za tou pravou romantikou rozhodně nemusíte jet příliš daleko. Evropa nabízí tolik krásného, že byste se divili. Začít
můžete rovnou ve městě lásky. Paříž vám nabídne úplně
všechno: klikaté uličky plné malých obchodů, milé kavárny,
kde se na sebe budete muset mačkat, skvělé jídlo, ještě
lepší víno a spoustu cílů a míst, které jde společně prozkoumat.
Že Paříž opravdu stojí za to, svědčí i fakt, že ji ročně navštíví přes patnáct milionů turistů, a to je úctyhodné číslo.
Abyste tuto „dámu nad Seinou“ dokonale poznali, budete
potřebovat pohodlné boty, dobrého průvodce a hodně
zastávek, na kterých budete nabírat energii. Při své romantické procházce městem rozhodně nevynechejte výhled
z Eiffelovy věže a Vítězného oblouku, odkud uvidíte Paříž
v celé své kráse i s Eiffelovkou na dlani.
Ten nejkrásnější výhled uvidíte ze čtvrti Montmartre (a kromě výhledu tam narazíte i na slavný Moulin rouge!). Pokud
máte rádi film Amélie z Montmarteru, rozhodně se vydejte
do kavárny Des 2 Moulins, kde se film natáčel.
Jedno je ale jisté, jestliže chcete zažít trochu romantiky,
vydejte se Paříž prozkoumat trochu po svém. Zapomeňte
na muzea, galerie a přecpané centrum. Hledejte zapadlé
uličky, kavárny, kde si svou dvojku vína k obědu dávají praví Pařížané, a hlavně prozkoumávejte ta místa, kam vás to
táhne. Pak teprve poznáte, jak kouzelná Paříž dokáže být.

2. Benátky (Itálie)

V Evropě ještě chvíli zůstaneme, jen se přesuneme vedle
do Itálie. Benátky vypadají, jakoby je někdo pro romantické účely přímo vybudoval. Stovka kanálů, po nichž se
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prohánějí lodě i gondoliéři se svými bárkami. Úzké uličky,
historické mosty, drobné obchody a všude kolem moře.
A především – žádná auta. Benátky dokázaly vytěsnit ze
svého centra veškerý městský ruch. Popeláři, zásobovači,
taxi služba i městská hromadná doprava se tu přesouvá po
vodě.
Pokud se do Benátek vydáte mimo hlavní turistickou sezonu, budete z nich nadšení. Na jaře i na podzim je tu příjemné slunečné počasí, ceny v obchodech i restauracích se drží
v únosných mírách a především se tu dá pohybovat.
Když vás omrzí loudání se mezi domy, můžete objevovat
skryté historické poklady. Jedním z nich je most vzdechůPonte dei Sospiri, který spojuje Dóžecí palác s blízkým vězením. Svůj název dostal most podle srdceryvných vzdechů
vězňů, kteří po něm mířili do vězení. Dóžecí palác najdete
na největším benátském náměstí Svatého Marka.

3. Bruggy (Belgie)

Přiznejte se, znali jste Bruggy dříve, než jste shlédli film
s Colinem Farellem v hlavní roli? Díky němu se do starobylého belgického města turisté jen hrnou. A není divu,
Bruggám se totiž přezdívá Benátky severu. Městečko je
protkané množstvím kanálů, po kterých se můžete projet
v loďce. V centru najdete útulné hospůdky a kavárny, které
nabízejí nejen výborné pivo a kávu, ale také neuvěřitelně
dobré belgické pralinky.
Město, ležící devadesát kilometrů od Bruselu, je velké asi
jako čtvrtina Prahy, takže vám bude bohatě stačit, když tu
strávíte prodloužený víkend. Ve zdejším kostele Panny Marie najdete veledílo slavného Michalengela – sochu Marie
s dítětem. Bruggy ale rozhodně nejsou místem, kde strávíte

Rozhovor
Bruggy, Belgie

půl den v muzeích a galeriích. Lidé sem jezdí za atmosférou, klidem a architekturou, díky které je městečko zapsáno na seznamu světových památek UNESCO.

4. Santorini (Řecko)

Modré střechy, bílé fasády domů, moře v dáli a neuvěřitelný západ slunce. Řecké souostroví Santorini patří mezi
největší turistická lákadla v Evropě. Kdo by nechtěl strávit
několik slunečných dní v místě, které se proslavilo i filmem
Mamma Mia. Santorini je totiž ideální. Nabízí krásné pláže,
kde si můžete vychutnávat svůj drink, a když vás polehávání přestane bavit, můžete se vydat do městeček, které svým
půvabem lákají celý svět. Typické modré střechy a okenice
zdejších domů vás uchvátí. A navíc je ve městě ideálně rušno, zejména v noci.
Vůbec nejlepší je, když se během dne touláte sněhově bílými uličkami a vůbec netušíte, kam vás zavedou. Dát si pak
v taverně s výhledem na slunce něco dobrého k pití, to je
ten nejlepší relax, který v Řecku můžete zažít. Vydat se tu
přitom můžete bez obav i mimo turistickou sezonu. Doporučujeme k ostrovům přijet trajektem – jedině tak se vám
ukážou ve své plné kráse.

5. Řím (Itálie)

Říká se, že jeden život na Řím nestačí, něco na tom asi
bude. Řím je všecko, jen ne všední. Když procházíte římskými uličkami, naplňuje vás vnitřní klid a vyrovnanost,
jakoby se v nich snoubila veškerá historie, kterou si toto
město pečlivě střeží. Když se zahledíte do tváří zdejších lidí,
brzy zjistíte, že to nejsou Evropané, ani Italové. Místní jsou

zkrátka Římané.
Přestože byl v minulosti Řím nejen majestátní, ale také
krutý a neúprosný, dnes se sem rozhodně nebojte vyrazit
na romantickou dovolenou. Nebudete litovat.
Pro začátek důležitá informace: nečekejte systematické
procházení památek. Řím je chaotický, uvolněný, chvílemi
šílený a velmi temperamentní. V ulicích to tepe a místní
obyvatelé mezi sebou rádi řeší veškeré problémy halasnými
promluvami klidně přes celé náměstí. A právě náměstí bývají těmi hlavními centry všeho dění. Ať už je to pohádková
Piazza Navona (kdysi starověké závodiště), kde se můžete
stejně tak dobře občerstvit, jako si koupit obraz od neznámého italského malíře, nebo náměstí s Fontánou di Trévi,
kde se přes množství turistů vůbec nepohnete. Navštívit jej
ale musíte, protože legenda praví, že kdo do fontány hodí
minci, do Říma se určitě vrátí.
Řím má i své tajemné místo pro všechny gurmány. Jmenuje
se Trastevere. Čtvrť za řekou Tiberou, o níž se tvrdí, že v ní
žijí jediní a praví potomci Římanů, nabízí nespočet kaváren
a restaurací, kde se vyvařují klasická římská jídla. Trastevere
má bohémskou tvář a zachovalo si středověký ráz. Domy
jsou tu porostlé břečťanem, uličky jsou křivé a velmi úzké.
Ideální je vydat se sem navečer. Po dobrém jídle se stačí
usadit v některém z barů, popíjet víno, poslouchat živou
hudbu a odpočívat.

6. Bath (Velká Británie)

Bath se vymyká všem městům, které znáte. Chvílemi připomíná slavné Bradavice z Harryho Pottera, chvílemi města ve
Skotsku. V tomhle městě bývá na Anglii také velice slunečno. O romantická zákoutí a krásnou architekturu tady není
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nouze.
Bath má jednoduchý název, za nějž vděčí keltskému králi
Bladudovi. Ten měl v roce 860 před naším letopočtem objevit v místě léčivé prameny. Po té tu Římané vybudovali obří
léčebné lázně, a i když už dnes žádné z nich nefungují, ze
země nejspíš stále tryská onen léčivý pramen.
Bath si ale zamilujete úplně pro jiné věci, než jsou horké
prameny. Je to hlavně atmosféra, která vás uchvátí. Ve městě se nachází také jeden z nejromantičtějších mostů, který
po Ponte Vecchio ve Florencii, nesmíte minout. Ve zdejším
parku zahradníci vytvářejí neuvěřitelné 3D sochy z keřů
a stromků.

7. Jeruzalém (Izrael)

Svaté město Jeruzalém by samo o sobě vydalo na samostatný článek a jeho návštěva jistě bude patřit k romantickým zážitkům. Nikde jinde totiž nenajdete tak hustou
koncentraci míst hned několika náboženství, prastarých
památek a záplavy obchůdků, stánků a pouličních prodavačů jídla. Ty nejvýznamnější památky Jeruzaléma najdeme ve Starém Městě. Starý Jeruzalém je relativně malé
území o rozloze asi 1,5 kilometru čtverečních, které je ze
všech stran obehnáno hradbami. Vstup do Starého Jeruzaléma zajišťuje sedm z celkových jedenácti bran - Nová,
Damašská, Herodova, Lví, Hnojná, Sijonská a Jafská. Starý Jeruzalém se dělí na čtyři čtvrti - největší muslimskou,
menší židovskou a křesťanskou a nejmenší arménskou.
Každá je jiná a v každé najdeme hned několik zajímavých

42 | Ice Léto 2015

památek. Dohromady tvoří v panoramatu města nezaměnitelnou směsici mešit, kostelů, minaretů a synagog. Navštívit
rozhodně musíte Skalní Dóm, což je stavba, kterou najdete
snad na každé pohlednici Jeruzaléma. Stavba, jejíž vznešená zlatá kopule září do dálky a vábí k sobě poutníky
z celého světa…

8. Cozumel (Mexiko)

Říká se mu ostrov plodnosti a je největším ostrovem Mexika. Cozumel je jako pohádka na zemi. Tyrkysové moře tu
kontrastuje s překrásnými zelenými horami okolo a bledě
modrým nebem. Lidé tu jezdí nejen kvůli bohyni plodnosti Ixchel, která pomáhá s početím, ale především kvůli
skvělým podmínkám pro potápění. Velká útesová bariéra
tu dosahuje délky 1000 kilometrů a je druhým největším
korálovým útesem na světě.
Cozumel byl dlouhá léta malým zapomenutým ostrůvkem,
dnes všem k jeho tyrkysovým břehům přijíždí stále více
turistů. Může za to i fakt, že v jeho hlavním městě San Miguel byla vystavěna dvě velká mola pro zaoceánské lodě. Ty
ve zdejších končinách rády zastavují. Aby také ne, San Miguel je totiž proslulá bezcelní zóna, kde ty nejlepší kousky
z luxusních butiků nakoupíte za téměř směšné ceny.
I přes vlny turistů si ale Cozumel zachovává svou nedotknutelnost opředenou mayským tajemstvím. Pokud vás začnou
v této překrásné krajině nudit bělostné pláže a průzračná
voda, můžete se vydat do džungle, kde je mayských památek bezpočet.

Krása
Bali, Indonésie

9. Bali (Indonésie)

Bali patří mezi místa, o kterých člověk sní. Bělostné pláže,
všude kolem zeleň, příjemní lidé a relativně bezpečno.
Jedinou nevýhodou je, že přesně z těchto důvodů si Bali
oblíbilo opravdu hodně turistů. Pokud sem míříte v sezoně,
rozhodně musíte počítat s tím, že nepůjde o tradiční exotickou dovolenou.
Výhodou je na Bali to, že si každý v této zemi najde, co má
rád. Není problém tu strávit luxusní dovolenou v některém
z lázeňských letovisek a nechat se hýčkat těmi nejlepšími
maséry a šéfkuchaři v okolí. Můžete tu také strávit pár
očistných dní a nasadit si detoxikační kůru. Nebo můžete
vzít batoh a vydat se do nitra země, která přináší tolik rozmanitých vjemů, že se budete divit. Výlet si můžete udělat
například do oblasti Tabanan, která se nachází na severu
a je známá pro svůj Motýlí park. V něm uvidíte život motýlů v přirozením prostředí na vlastní oči.

10. Tahiti (Francouzská Polynésie)

Kdybyste si Tahiti našli v nějakém výkladovém slovníku,
první, co by vás zaujalo, by jistě byla synonyma. Říká se mu
totiž Ostrov lásky nebo Ostrov srdce. Existuje snad něco
romantičtějšího? Některé historické prameny uvádějí, že
za názvy může tanec místních dívek, které při něm eroticky
kroutí boky.
Tahiti se od ostatních exotických destinací odlišuje hlavně
tím, že je vulkanického původu. Díky tomu tady nenajdete
jen klasické bílé pláže, ale také ty černé, které obsahují

sopečnou půdu. To nejkrásnější, co na Tahiti spatříte, jsou
ale všudypřítomné květiny. Roste jich tu celoročně tolik, že
je místní ženy i dívky používají místo bižuterie. Jedno je ale
jisté – Tahiti voní dálkami a dobrodružstvím.

11. Maroko (Severní Afrika)

Představte si působivý západ slunce, poušť a vyjížďku na
velbloudech. Přesně tohle můžete čekat od Maroka – křižovatky světových kultur. Přesně tady se mísí evropské a africké kořeny. Možná vám přijde Maroko na první pohled
trochu nebezpečné, ale pokud turisté vědí, kam směřovat,
nemusí se bát. Mezi vůbec nejpopulárnější místa v Maroku
patří jednoznačně Marrakéš, proslulá Casablanca nebo strategicky umístěný Tanger, kde se mísí mnoho kultur.
Maroko si užijete při odpočinku na pobřeží, které na
západě bičuje obrovskými vlnami Atlantický oceán, i při
výstupech do hor, které se místy vypínají až do tisícimetrových výšek. Nezapomeňte také na to, že část Maroka tvoří
Saharská poušť a vydejte se prozkoumat i tato netradiční
místa. V doprovodu karavany je to neuvěřitelný zážitek.

12. Sabi Sands (Jižní Afrika)

Pokud patříte mezi dobrodružné romantiky, určitě vás
nebude bavit jen válení na pláži nebo posedávání v přilehlých barech. Jedním z nejkrásnějších míst planety, které
se vymykají klasickým romantickým místům je unikátní
rezervace Sabi Sands v Johannesburgu. V rezervaci totiž na
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vlastní oči spatříte slony, hrochy i lvy. Jak dokazují mnohé
cestovatelské magazíny, patří Sabi Sands k velmi fotogenickým místům. Zdejší malebné scenérie, zelené vršky kopců
a teplé slunce doplňuje řeka Sand River, která se rezervací
vine. Jedno je jisté: z této dovolené budete mít jak nádherné fotografie, tak zážitky.
Ubytovat se v parku můžete téměř kdekoliv. Kdo má větší
odvahu, vyzkoušet může kempy přímo uprostřed přírody.
Kdo hledá větší pohodlí a luxus pětihvězdičkových hotelů,
najde tu i rozsáhlé komplexy v přírodním stylu ukryté mezi
stromy, kde si večer po celodenním safari můžete vychutnat
drink na baru, nebo si zaplavat v bazéně s výhledem na
celou buš.

13. Great Mercury Island
(Nový Zéland)

Dvanáct nádherných pláží, naprosté soukromí a jeden
malý ostrov. Great Mercury Island se lidem poprvé otevřel
v roce 2004, kdy tu své líbánky strávili slavný hollywoodský
pár Tom Cruise a Katie Holmes. Od té doby se tu vystřídala
už řada skupin, které chtěly mít pro své lenošení pohodlí.
Great Mercury Island se nachází asi čtyřicet kilometrů od
Aucklandu, a pokud si jej kdokoliv pronajme, cestu na ostrov helikoptérou má v ceně. Stejně tak i ubytování a kuchaře, který se o pohodlí návštěvníků postará. A co na soukromém ostrově vlastně dělat? Jsou zde ideální podmínky
na rybaření i potápění. A samozřejmě také na procházky,
protože celý ostrov je obklopen krásnou přírodou.

14. Kjóto (Japonsko)

Kjóto je kulturní špička všeho, co můžete v Japonsku obje-
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vit. Působivé místo opředené dlouhou historii je totiž jen
jedno z mála, které během druhé světové války nebombardovali vojáci. Kjóto bylo také dlouhá léta hlavním městem
japonského císařství. Dnes tu lidé cestují a objevují místní
památky, aby pochopili, jak silnou historii Japonsko má.
V Kjótu najdete přes 1600 buddhistických klášterů a téměř
300 šintoistických svatyní. Zvláštní kjótská nálada vás sevře
a už nepustí. Objevíte tu čtvrť slavných gejš, klasické tržiště,
i překrásné paláce vystavěné tradičními metodami. Hrad
Nidžó vás překvapí svými vrzajícími podlahami. Tehdy měly
chránit obyvatele před neznámými útočníky.
Kjóto obklopují ze tří stran hory. Pohoří Higashiyama, Kitayama a Nishiyama způsobují, že jsou tu spíše chladné zimy
a horká léta.

15. Patagonia (Jižní Amerika)

Pokud se vydáte do Patagonie, zamíříte prakticky do
oblasti, která nezná hranice. Zprvu se může zdát oblast
mezi jižní části Argentiny a Chile nehostinná, nabízí ale
řadu přírodních úkazů, které jinde na planetě nenajdeme.
Jestliže máte jen trochu dobrodružnou povahu, rozhodně
si Patagonii nenechejte ujít. Vydat se můžete do národního
parku Torres del Paine, který patří mezi sedm nejkrásnějších parků Jižní Ameriky.
Zdejší zálivy a ostrovy tvoří nejspíš jeden z nejsložitějších
přírodních labyrintů na světě. I proto je velmi snadné tu
zabloudit. Zdejší obyvatelé ale s orientací rádi pomohou,
na turisty si už zvykli. Za zmínku stojí zcela jistě městečko
Puerto Natales, které je sice velmi malé, ale také velmi živé.
Najdete tu obchody, restaurace i malé penziony. A s nimi
i tu pravou romantiku uprostřed přírody.

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: archiv Kamila Střihavky.

Z padesátky
jsem se
nezbláznil

Rocker, muzikálový zpěvák a herec, pro nějž se stala životní rolí úloha Ježíše. Kamil
Střihavka oslavil v lednu padesátiny, v dubnu mělo úspěšnou premiéru divadelní
představení Tolik hlav, které napsal, produkoval i režíroval. Proč přestal hrát
v muzikálech, co chystá pro své fanoušky a čím uvádí některé lidi do rozpaků?

Začíná období letních festivalů. Uslyší vás
fanoušci na nějakém?
Určitě. V současné době koncertuju se třemi kapelami –
s uskupením BSP, které kromě mě tvoří ještě Ota Baláž
a Michal Pavlíček, se svou kapelou Leaders a pak s Prvním
českým allstars bandem - Supergroup. Tuhle kapelu dali dohromady rockoví fanoušci v rámci ankety, kterou vyhlásilo
české rockové Radio Beat a hudební časopis Rock&Pop. V ní
vyzvali fanoušky, aby si sami sestavili svou ideální kapelu.
Když už nás fanoušci dali virtuálně dohromady, řekli jsme
si, že se jim zhmotníme a předvedeme jim, co způsobili.
Tak jsme se dali dohromady - Vladimír Guma Kulhánek,
který hraje na basu, Roman Dragoun na klávesy, Jan Hrubý
na housle, Michal Pavlíček na kytaru a na bicí s námi hraje
benjamínek kapely - Miloš Meier. Ten hraje i v BSP a hrál
i v Leaders. Snižuje nám věkový průměr, protože jinak je
nám dohromady snad 700 let. Chtěli jsme původně jen
poděkovat fanouškům. Protože si jich vážíme, bez nich
bychom nebyli nic. Ale zjistili jsme, že to trochu bizarní
spojení funguje. Odehráli jsme jeden koncert, pak druhý
a najednou spolu vystupujeme skoro dva roky.

Jak jste sestavili repertoár?
Zahráli jsme skladby, které většinou zazněly v kultovním
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pořadu Na Kloboučku, což byl kdysi první pořad, kde kapely hrály naživo, zahráli si tam spolu lidi, kteří by se jinak
asi nepotkali a muzikanti si tam často pěkně zajamovali.
No a písničky, které tam zazněly, jsme doplnili o známé
rockové skladby. Každá píseň má něco do činění s některým
z nás.

Na letní festivaly budete jezdit se kterou
kapelou?
My Češi máme tendenci všechno přehánět. Když nastal
v 90. letech boom muzikálů, hned se jich nastudovalo tolik,
že teď jich máme víc než leckterá jiná a mnohem větší
země. To samé je s letními festivaly. Budeme hrát tam, kam
si nás pozvou, a s tou kapelou, kterou budou pořadatelé
chtít. Těším se na to. Pódium a hraní je to, co mě k hudbě přivedlo. Já jsem nikdy nesnil o tom, že budu bohatej
a slavnej. Snil jsem o tom, že budu stát na pódiu a pouštět
do lidí energii, která ve mně je a kterou si pak vezmu od
nich zase zpátky. Hudební průmysl momentálně skomírá
na úbytě. On se ale zase vzpamatuje, protože hudbu zabít
nelze. Pozitivní na tom je, že čím méně vás lidi slyší z desek,
rádia nebo televize, tím větší mají chuť si vás poslechnout
naživo na koncertě. A abych měl energii na všechny koncertní aktivity, které mám před sebou, utlumil jsem ty muzi-

kálové. Během těch 23 let, kdy působím v českých muzikálech, jsem nepřestal koncertovat a nahrávat desky, ale před
dvěma lety jsem se rozhodl, že muzikály omezím a budu se
věnovat hlavně živému hraní.

Není ale vystupování se třemi kapelami
náročnější, než účinkování v muzikálech?
Co se týče energie, vyjde to nastejno, Ale já jsem si hlavně
chtěl od muzikálů za ta léta trochu odpočinout. Na konci
května jsem proto ukončil účinkování v rockové opeře Jesus
Christ Superstar a snažím se energii, která mi ještě zbývá,
posílat na koncertní pódia.

Spojení „energii, která mi ještě zbývá“ zní
trochu zvláštně, možná až osudově.
Nevím, jestli osudově, ale znám spoustu lidí v mém okolí,
kteří se po padesátce tak zvaně zbláznili. Když se někdo
zeptá mě, jak se vyrovnávám s padesátkou, odpovídám, že
na podobný blbiny nemám čas. Já už jsem se na prahu padesátky rozhodl dělat věci, které pro mě mají smysl. A tím
nemyslím smysl finanční.

Máte pocit, že jste za ta léta vydal hodně
energie na věci, které neměly smysl, nebo vám
proklouzly mezi prsty?
Konkrétní příklad asi neuvedu, ale kolem padesátky u mě

Rozhovor
A pokud člověk něco nezkusí, nezjistí, jaký to má dopad.
Láká mě najít v sobě odvahu a jít do rizika. V muzikálu jste
stejně jako v divadle jen částí soukolí, ale v tomto případě
mě bavilo, že si můžu leccos udělat sám a po svém

Co jste tím, že jste uvedl svou divadelní hru,
zjistil?
To, že dokážu projekt, který je úplně něco jiného, než
s čím jsem měl dosud zkušenost, dotáhnout do konce. Od
vize, přes přípravu, pak tvůrčí část, kdy zkoušíte a která je
nejhezčí, po prezentaci. Zásadní pro mě bylo vědomí, že
jsem udělal maximum pro to, aby můj autorský a režisérský
debut vypadal tak, jak jsem si jej představoval. Teď už si
žije svým životem a já se začínám věnovat přípravě na další
projekt, kterým je má nová deska.

Do jedné z rolí jste obsadil Zdenu
Hadrbolcovou. Proč právě ji?
Já jsem chtěl, aby si herci navzájem sedli jako lidi a byli na
stejné vlně. Chodil jsem se na ně dívat do divadla a pečlivě
všechno zvažoval. Je to jako s kapelou. Málokdo si uvědomuje, že muzikanti spolu tráví nejvíc času ne na koncertě,
ten trvá jen hodinu a půl, ale mimo pódium. Spoustu hodin
zkoušíme, spoustu času trávíme přejezdy na koncerty zavření v jedné dodávce. Za ta léta se mi mnohokrát potvrdilo, že často je důležitější ne to, jestli je někdo skvělý muzikant, ale hlavně jaký je člověk. Zdeničku Hadrbolcovou léta
obdivuju, už dvacet let chodím na její představení v Divadle
Na Zábradlí a ona mi pomáhala, když jsem kdysi dávno měl
před sebou nelehký úkol, abych na divadle pronesl svůj první činoherní monolog. První verze scénáře byla komorní hra
pro dva herce. Pak jsem tam ale připsal ještě dvě ženské
role, z nichž jedna je postava matky. Okamžitě jsem v ní
viděl Zdeničku a psal jí part na tělo. Spolu s ní v představení
hrají Jan Dolanský, Jan Zadražil a Kristýna Leichtová.

Vy jste obsadil dokonce své dvě dcery?
O obsazení nemůže být řeč, hrají jakési momentální vedlejší role. My fungujeme jako malé undergroundové divadlo
a každý dělá to, co je potřeba. Takže já zároveň funguju
jako oponář, šatnář, kulisák, ředitel, producent, režisér
nebo uvaděč. Vystačíme si jen v pár lidech. Když si chcete
splnit svůj sen, oslovíte většinou ty nejbližší. Jsme parta
srdcařů, kteří se tu scházejí, aby si zahráli divadlo, které je
naplňuje a dělá jim radost. Každý máme dost práce a své
projekty, ale tady se scházíme, protože chceme. Znovu opakuju, že motivací rozhodně nejsou peníze, ale snaha udělat
radost lidem a hlavně sobě.
nastala určitá změna v myšlení. Nezbláznil jsem se a nesnažím se zastavit čas, jako někteří kamarádi, kteří padesátku
neunesli. Jen jsem si uvědomil, že už nemám tolik času, ale
mám v pomyslných šuplících hodně nápadů a snů, které
bych rád zhmotnil. Jeden z projektů je představení Tolik
hlav, které mělo premiéru na konci dubna a hrajeme ho
několikrát do měsíce v Baráčnické rychtě. Dal jsem si ho
zpětně k padesátinám. Pořád jsem neměl čas dát ho dohromady, scénář jsem napsal už před dvěma lety, ale nápad
se zrodil mnohem dřív a představení nese některé autobiografické rysy. Odehrává se v 80. letech, v době, kdy jsem
dospíval. Spousta lidí mě od toho odrazovala a říkala, ať
se raději držím mikrofonu. Ale všechno je jednou poprvé.

Co dalšího ještě máte v šuplíku? Mluvil jste
i o nějakém filmu.
V šuplících mám spoustu nápadů. A nejen hudebních. Já
se vždycky rozhoduju podle okamžitého pocitu, signálu,
který dostanu. Řídím se svou intuicí. A pokud něco má být,
všechno do sebe začne zapadat. O některé věci už jsem se
v minulosti pokoušel, ale asi nebyla ta správná konstelace.
Tak čekám, až mi intuice napoví, kdy bude vhodnější chvíle.
Nejbližší projekt, který mě čeká a který musím dotáhnout
do konce, je něco, co dlužím fanouškům. Nová deska. Poslední jsem vydal před sedmi lety. Slíbil jsem si, že se do ní
pustím po premiéře divadla. Tak jsem na ní začal pracovat
a rozhodl jsem se zmobilizovat všechny síly a zkrátit práci
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na ní tak, aby vyšla už příští jaro.

Uměl jste tu intuici vždycky poslouchat?
Naučil jsem se to. Došel jsem k závěru, že v téhle neutěšeně uspěchané době je vlastní intuice to, na co bych se měl
obracet nejvíc. K tomu asi každý dojde až s věkem a zkušenostmi.

Říkáte „neutěšeně uspěchaná doba“. Nechme stranou politiku, ale znamená to, že nejste
spokojený se současnou dobou? Že se možná
trochu nostalgicky obracíte do minulosti? Třeba
do 80. let?
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Každá doba má své. Já jsem v 80. letech dospíval. Byla tu
jiná politická situace, šedivá zóna za ostnatými dráty. Tou
neutěšenou dobou myslím, že se nám po revoluci změnil život v mnoha směrech. Přineslo to obrovská pozitiva
– svobodu, každý si může o životě rozhodovat sám, děti
mohou studovat a cestovat a podobně. Ale zároveň se
hodně proměnily charaktery lidí. Najednou každý bojuje
o místo na světě. Vnímám, že se lidi málo potkávají a málo
spolu mluví. Nemají čas se zastavit, nepíší si dopisy. Dřív se
navštěvovali – kamarádi, rodina. Strašně se zrychlil rytmus.
Náš život se často skládá jen z komerčních projektů, honíme se za výdělkem, abychom dokázali uživit rodiny. Leckdo
si myslí, že jsem se do divadla pustil proto, abych rejžoval

Rozhovor
zdravou a krásnou rodinu. Když na mě padnou nějaký
chmury, místo abych je utápěl na dně sklenice, přeříkávám
si tyhle svoje poslední věty. Bohužel takové uvědomění si
přijde ve chvíli, kdy se stane něco fatálního. A v tu chvíli
si uvědomíte, že se máte krásně. To mám na paměti každý den. Stejně jako to, že věnovat někomu úsměv vás nic
nestojí, ale druhému takovou drobností můžete zpříjemnit
den. Snažím se proto být pozitivní a využívat toho privilegia, že jsem vnitřně šťastnej. A užívám si to, dokud to trvá.

To jste moc neodlehčil. Ale málokdo přizná,
že je šťastný, třeba i z pověrčivosti.
Nejsem pověrčivej, jsem pravdomluvnej a upřímnej, Kdo
mě zná, ví to. Leckdo na upřímnost není připravenej, proto
mám dost nepřátel. Ale taky hodně přátel, kteří vědí, na
čem se mnou jsou. A já pak klidně spím, protože jsem sám
nikomu vědomě neublížil a mám jasno.

Dojít v životě do stavu, kdy si můžete říct:
Jsem šťastnej a spokojenej, se nepodaří každému. Čím to, že vám se to podařilo?
Myslíte něco jako recept na šťastný život? Nevím. Jsme
se ženou spolu dvacet devět let a za tu dobu jsme prožili chvilky hezké i složité. Vlastně jsem na to odpověděl
v předchozí otázce. Celý život jsem otevřený a upřímný člověk, žádný extra průbojný typ nebo vyloženě loktař. Jdu si
vždycky za svým, dělám si podle svého nejlepšího svědomí
a vědomí práci, která mi přináší radost. Na rozdíl od jiných
lidí nevyhledávám pozornost médií. Myslím si, že pokud
člověk něco dělá srdcem a s nasazením a poctivě, tak si
jeho práce cestu k lidem najde, dřív nebo později. Ať je to
truhlář, nebo hudebník.

Ale začínající zpěvák musí prorazit, musí
přijít chvíle, kdy se o jeho práci začne vědět. Kdy
jste vy měl pocit, že vás lidi začínají vnímat? Zásadní moment, který vás posunul někam dál?
Zásadní moment nastal, když jsem se v 80. letech zprofesionalizoval. Ve chvíli, kdy si lidi našli cestu na koncerty a v rádiu začali hrát mé písničky. Zlomový okamžik pro mě byl,
když jsem se širšímu publiku představil v legendární rockové opeře Jesus Christ Superstar. Do té doby mě znali jen
hudební fanoušci, tenkrát jsem měl za sebou asi čtyři desky,
dvě s Motorbandem a dvě s BSP, hodně singlů a hlavně
spoustu odehraných koncertů. Ježíš mě dostal do povědomí na komerčnějším poli. Najednou jméno Kamil Střihavka
znali úplně jiní lidi. A kdo chtěl, našel si i mou další práci.

Ježíš je pro vás osudová role.
peníze. Máme sice vyprodáno, ale výdělek je nula, pokryje
náklady. Jsem rád, když si dvakrát do měsíce jdeme zablbnout na jevišti, pak ještě posedíme, popovídáme si o dětech
a o životě a spokojení jdeme domů.

Bavíme se pořád jen o práci. Když si chcete
vyčistit hlavu nebo si jen tak udělat radost, do
čeho se pustíte?
Já si dělám radost celoživotní už třicet let tím, že práci
vnímám jako svůj koníček. Vím, že to zní jako klišé, ale
jsem jeden z mála lidí, kteří můžou s čistým štítem říct, že
jsou bytostně šťastní. Protože dělám to, co mě baví. Hraju
si a dostávám za to peníze. Jsem šťastnej i proto, že mám

Je a já jsem za to rád. Občas se mě někdo zeptá, jestli
mě neštve, když po mně lidi na koncertech pořád dokola
chtějí, abych zazpíval Zemi vzdálenou. Jak by mě to mohlo
štvát? Každý interpret přece sní o tom, že bude mít takový hit. Tahle skladba je pro mě stejně osudová jako Jesus
Christ Superstar. Jsem šťastný, že jsem mohl být součástí
téhle legendy. A že mám takový hit. Tahle pecka se bude
hrát i ve chvíli, kdy já už tady dávno nebudu. Mě by nikdy
v životě nenapadlo, že bych mohl účinkovat v muzikálu.
Taky mě tenkrát režisér a producent Petr Novotný přemlouval půl roku. Novotný tam chtěl původně obsadit hvězdy
ze showbyznysu, ze středního proudu. Já mu pořád dokola
opakoval, že pokud to má být rockový muzikál, ať tam
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účinkuje česká rocková špička. A spoustu interpretů, včetně
muzikantů, jsem mu navrhl a dohodil. To samé orchestr,
i v něm hráli špičkoví rockoví muzikanti. My všichni, kdo
jsme v Ježíšovi účinkovali, jsme tvořili zvláštní komunitu
lidí. Byli jsme pořád spolu, dejchali bychom za ten projekt,
ale i jeden za druhého. Prostě jsme se regulérně měli rádi.
Nikdo z nás po představení nešel domů, seděli jsme a diskutovali o představení i o životě pořád dokola. Kolikrát
někdo přišel s tím, že se mu narodila koťata nebo štěňata,
vždycky jsme si je mezi sebou rozebrali. Vznikaly tam nové
vztahy a taky spousta nových projektů, které výrazně promluvily do hudební éry devadesátých let. Narodila se nám
spousta dětí. Tohle jsem podvědomě pořád hledal, ale už
nikdy jsem to nenašel.

Na to byste se musela zeptat mého okolí, já sám sebe
charakterizovat nemůžu, to je příliš tenký led. Své nejbližší,
včetně kamarádů, beru i s jejich chybami a doufám, že mě
oni berou úplně stejně. Protože nikdo z nás není dokonalej. Fakt ale je, že mám rád ironický humor a nadsázku.
A používám je, ať se s lidmi znám, nebo neznám. Což občas
přináší dost humorný situace, který si já hodně užívám.

Když jste se pak vrátil do obnoveného
muzikálu Jesus Christ Superstar do Hudebního
divadla v Karlíně, zažíval jste podobné pocity?

A to mi říkáte po hodině a půl povídání?
Znamená to, že všechno, co jste mi řekl, mám
dělit dvěma?

Ne nadarmo se říká, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš.
A dál bych to nerozebíral. Fakt ale je, že podobnou komunitu jsem od té doby vždycky hledal a doufal, že najdu.

Na to už si budete muset odpovědět sama. Všechno je to
jenom hra, jsme tu jen na návštěvě a náš život je v porovnání s vesmírem míň než jepičí.
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A pak jsem něco podobného vytvořil na tom našem divadelním představení. Všichni ho hrajeme pro radost a sympatií k sobě navzájem. Vlastně jsem se díky představení
Tolik hlav obloukem vrátil ke všemu, co jsem hledal dvacet
let.

Co byste řekl, že je pro vás typické?

REZIDENCE
SACRE COEUR2
Praha 5 – Hřebenky

velkorysé bydlení s výhledy
kousek od Malé Strany
apartment | loft | penthouse

≠ pěší dostupnost na Anděl
≠ blízký park Sacre Coeur,
zahrada Kinských a Petřín
≠ od 1+kk do 6+kk, 45 až 255 m 2
≠ vzdušné a neotřele moderní
≠ neomezené tvůrčí uspořádání
≠ 24/7 recepce s majordomem
≠ kamerový systém
≠ nejmodernější optická síť

BYTY
PRESLOVA
Praha 5 - Hřebenky
ul. Preslova, Praha 5

prémiové bydlení
milovníky
apro
péče
pro seniory
historického centra
Prahy
1+kk až 3+kk od 45 do 145 m2
≠ limitovaná nabídka
� privátní a obytná zóna
≠ 5 luxusních bytů
�

prostředí
≠ bezbariérové
3+kk a 4+kk od
88 do 109 m2
� ≠ reprezentativní
prostory úprav
možnost individuálních

�

� ≠ recepce
24/7 a SOS
služby
vysoký standard
vybavení
� ≠ podpora
asistence
secesní adům
s novými prostory
� ≠ volnočasové
aktivity
atraktivní lokalita
� ≠ kamerový
investičnía čipový
příležitost
systém

≠ služby, obchody i parky v okolí
VÁŠ DOMOV. VAŠE TEMPO. VÁŠ ŽIVOT.

www.satpo.cz
+420 702 205 205|

702 205 205
l+420
www.satpo.cz

Text: Gabriela Koulová, foto: archiv studií

Finalisté Evropské
ceny současné
architektury
Cenu Miese van der Rohea
udělují jednou za dva roky
Evropská komise, Evropský parlament a nadace Miese van der
Rohea za mimořádný příspěvek
evropských architektů při vývoji
nových myšlenek a technologií.

Architektura
Odborná komise vybírá od roku 1987 každé dva roky
z přihlášených projektů pět finalistů, jejichž práce prezentuje nadace výstavou a katalogem. Soutěž umožňuje
bezprostřední kontakty mezi evropskými architektonickými
ateliéry. Pro nejúspěšnější projekt pak obnáší 50 000 euro,
Nejzajímavější projekt mladého začínajícího architekta
získává zvláštní cenu s dotací 10 000 euro.
V letošním roce proběhlo výběrové kolo, z něhož vzešlo pět
finalistů. Protože právě probíhá jejich celoevropské představování, nezůstaneme ani my pozadu a s projekty vás
seznámíme. Můžete si je „naživo“ prohlédnout třeba při
nějakém pěkném evropském víkendovém odpočívání.

Ravensburg Art Museum

Budova nového muzea umění stojí v historické části
Ravensburgu. Porota ocenila zajímavý způsob propojení
nového a starého stylu naplňující harmonicky historický
kontext uprostřed města. Pro stavbu byly použity recyklované cihly ze zbořeného kláštera. Výplně moderní konstrukce historickým materiálem vytvářejí iluzi modernizovaného objektu, který celkovým vzhledem kopíruje styl svého
okolí včetně tradičních dřevěných oken. Přitom jde o první
muzejní budovu v Evropě postavenou jako pasivní stavba
s prakticky nulovou spotřebou energie. Do budovy se vchází mědí lemovaným portálem do vstupní haly s červeným
kobercem a jednoduše komponovanou recepcí. Za recepcí
je pohledově uklidňující černě vymalovaný koridor s přirozeným osvětlením shora. Tři poschodí výstavních prostor
jsou členěna tak, aby světlo přicházející okny bylo směrováno přímo na vystavené objekty. Ostatní panely jsou naopak
přicloněné, aby bylo dokonale využito umělé nasvícení.
Komunikaci mezi exteriérem a interiérem budovy vyjadřují
části stěn s odhalenými recyklovanými cihlami. Muzeum je
dílem německého ateliéru LRO Lederer Lagnarsdóttir Oei.

Danish Maritime Museum, Helsingor

Helsingor patří k nejnavštěvovanějším místům v Dánsku.
Starý královský hrad Kronborg je jednou z mála historických staveb připomínajících moc a bohatství dávných dánských králů. Dánsko bylo a je námořní velmocí, stavba lodí
zde má dlouhou tradici a i současné dánské obchodní loďstvo patří k nejvýznamnějším na světě. Spojit historii králů
a námořnictva si dal za úkol projekt námořního muzea.
Je umístěn v oblasti bývalých suchých doků na dohled od
hradu Kronborg. Uprostřed širého betonového prostranství
je sedm metrů pod zemí vytvarován profil velké námořní
lodi. Tento bývalý suchý dok je rozčleněn do několika částí
zasklenými průchozími koridory, z nichž je možno sledovat
objekty umístěné na stěnách doku. Koridory se vchází do
vnitřních prostor, kde je ve třech podlažích umístěna expozice námořního muzea. Muzeum je lávkou spojené s hradem Kronborg, celé propojující prostranství je pojednáno
jako pěší zóna určená k rekreačně poznávacímu pobytu
návštěvníků Helsingoru. Autory projektu jsou architekti
doslova domácí - Bjarke Ingels Group z Helsingoru.

Saw Swee Hock Student
Centre v Londýně

Vinařství Antinori

Vrchovina Chianti mezi Florencií a Sienou je krajem asi
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Ravensburg Art Museum
nejznámějšího italského vína. Co jiného by tady mohlo kandidovat na projekt roku než právě vinné sklepy. Nepředstavujte si ovšem něco ve stylu zeminou pokrytého malého
moravského sklípku. Vinařství v Bargino je velkým zpracovatelem vinné révy z množství vinic rostoucích na zdejších
svazích. Reprezentativní a administrativní budova se nachází přímo uprostřed vinic a lemuje úbočí jednoho z kopců.
Nízká budova s plochou střechou celkově laděná do rezavohnědé barvy zdejší půdy dokonale koresponduje s okolní
krajinou, Velká část vinařství se ovšem skrývá pod touto
budovou a pod dalšími desítkami metrů čtverečních vinic.
Tam se skrývají poklady v podobě sudů se zrajícím vínem.
Sklepy jsou sofistikovaně prosvětleny systémem oválných
otvorů v zemi. Architekti z Archea Associatti si dali záležet
i na podzemních vyzděných a dobře izolovaných sklepeních
rozdělených zajímavě uspořádaným systémem sloupů. Návštěva takových vinných sklepů je pro každého milovníka
vína velký zážitkem a jako architektonický projekt jsou toto
vinařství bezesporu unikát.

Koncertní hala Štětín

Vzhled nové štětínské koncertní haly připomíná tak trochu
skládačku z bílého Lega, jako by byla poskládána z kos-
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tiček. Inspirací byla vertikální architektura okolí – jednak
poměrně vysokých bloků obytných domů, jednak špičatých
věží neogotických kostelů. Čtvrť, kde kulturní stánek vyrostl, nemá příliš zajímavý charakter, právě koncertní hala
tak dostala za úkol tuto část města pozvednout. Bílá barva
a sklo, použité v hojné míře především na střeše objektu,
prosvítily šedý uniformní charakter čtvrti. Neméně zajímavý
je i interiér, především jehlany v různých polohách vyzdobená do zlata laděná samotná koncertní síň. Poláci jsou
na nominaci na evropskou architektonickou cenu velice
hrdí i přesto, že autoři projektu Fabrizio Barozzi a Alberto
Veiga jsou Španělé.

Saw Swee Hock Student Centre
v Londýně

Objekty moderních univerzitních center se v posledních
letech stávají vývěsními štíty slavných architektonických
ateliérů na celém světě. V Londýně tak přibyla další zajímavá budova tentokrát do areálu London School of Economics. Cílem bylo vytvořit místo pro výměnu zkušeností, pro
setkávání při odborných i neformálních příležitostech. Svým
vzhledem budova dokonale zapadá do postupně se vyvíjejícího typicky britského univerzitního centra, kde jsou cítit

Rozhovor
Vinařství Antinori

Koncertní hala Štětín

stopy historie, zároveň zde ale probíhá ryze moderní život.
Použití cihel na fasádě umožňuje členitému dekonstruktivistickému domu splynout s okolím. Velká část cihel je „síťovaná“ a umožňuje tak, stejně jako některé plně prosklené
stěny, průnik příjemně tlumeného denního světla prakticky
do každého místa interiéru. Naopak večer propouští fasáda
světlo z vnitřku budovy a dává tak objektu výraz jakéhosi
domu ve světelném kabátu. Londýnské studentské centrum

je dílem irské dvojice architektů Johna Tuomeye a Sheily
O´Donnellové z Dublinu. Setkali se během studií architektury a spolupracují spolu již 25 let. Z jejich ateliéru vzešly
zajímavé projekty domů pro bydlení i industriálních budov
rozeseté po celém světě. V letošním roce získali Royal Gold
Medal za celoživotní dílo jednu z nejprestižnějších světových cen v oblasti architektury.
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Text: Josef Darebný, foto Shutterstock.com, archiv Víti Dostála

Cykloturistikon
Možná si vzpomínáte, že v minulém článku na toto téma jsme milovníkům cyklistiky
přinesli několik rad ohledně údržby jízdního kola, výběru nového bicyklu a ostatní
výbavy. Dotkli jsme se lehce i tématu výletnického, tedy cykloturistiky. Řeč nebyla
o žádných jednodenních výletech, ale rovnou o těch nejmohutnějších tepnách Evropského kontinentu: Panevropská, Balticko-Jadranská, Atlantická stezka vedoucí
podél Evropského pobřeží na Pyrenejský poloostrov. Těmito obry jsme ale téma zdaleka nevyčerpali a je tedy milou povinností se k cykloturistice vrátit.

Jelikož sezóna již začala, není od věci se podívat na některé
trasy také u nás a snad se také zmínit o dalších aspektech
výletnictví na dvou kolech. Jako dezert jsem pro vás nachystal rozhovor s velkým sportovcem - triatlonistou a horolezcem Víťou Dostálem.
Výlety mohou vypadat různě podle toho, z jakého jste
těsta. Prim hraje několik kategorií: typ kola, složení party,
délka a náročnost. Nezapomeneme ani na typ krajiny, kterou chceme projíždět. S Víťou Dostálem budeme putovat
po opravdu rozmanitých místech. Někdo touží skákat po
horských hřbetech jako kamzík a jiný dá přednost mystické poušti, ale doufám, že vás následující řádky nezklamou
a přinesou trochu inspirace.
Začneme tam, kde je čerstvého vzduchu a trochy pohybu
největší nedostatek - tedy ve velkoměstě. Například v Praze se nabízí sledovat tok Vltavy a to zejména po proudu,

58 | Ice Léto 2015

protože hned na konci města (stanice vlaku Sedlec) se řeka
zařezává do krajiny úchvatným kaňonem, který stojí za to
jet až do Kralup nebo i do Mělníka, zbude - li vám chuť
a čas. Začít můžete třeba ve Stromovce a severním směrem
tak dojet na levý břeh Vltavy, někde za Trojou. Cestu vám
překříží silnice, která se posléze stáčí nahoru na Suchdol,
ovšem té se budete držet jen malý kousek u Sedlece, odkud
už se jede po levém břehu dál malebnou krajinou až do
Kralup. Od převozu Sedlec - Zámky je možnost dopravy
přes řeku řidší. Další most je až v Kralupech. Pravý i levý
břeh stojí za to projet. Pokud se nemůžete rozhodnout,
můžete zkusit obojí jako okruh. Ten, kdo chce dopřát svým
údům odpočinek, se ovšem může vrátit vlakem a stejně
nepřijde o krásné výhledy. Výhodou trasy Stromovka - Kralupy je její dostupnost a kvalitní infrastruktura. Také délka
zhruba 30 km není žádný olympijský výkon, tudíž i pro ro-

dinu s menšími dětmi je to možnost příjemného nedělního
odpoledne. Navíc je řeka lemována nejen vlakovou tratí,
ale také řadou příjemných restaurací a jiných míst k odpočinku. Terén odpovídá typu cross. Setkáte se převážně
s pohodlným asfaltem, ale část cesty je klasická lesní/polní
cesta. Obzvláště úsek Řež - Na Dole se vyznačuje stoupáním
a je v něm třeba zvýšené opatrnosti. Jinak je stezka z většiny zpevněná - asfaltová. Na takový výlet se tedy vypravte
s trekovým či crossovým kolem. Je dobré vědět, jaký je mezi
nimi rozdíl.
Trekingová a crossová kola se hodí pro rychlou jízdu po
silnici a v nenáročném terénu. V obou případech se jedná
o kompromis mezi horským a silničním kolem čili ideální volba pro cyklostezky. Kola mají oproti horským větší
průměr a pláště jsou užší. Většina modelů má odpruženou
vidlici a některé i odpruženou sedlovku. Rozdíl mezi trekin-

govým a crossovým kolem je ten, že trekingové kolo se více
přiklání k filosofii delšího cestování. K tomu slouží zejména
kratší rám, který umožňuje větší pohodlí vzpřímenějšího
posedu při ježdění delších úseků. Trekové kolo je již plně
vybaveno blatníky, světly, nosičem a jiným vybavením pro
běžnou jízdu a cykloturistiku. Naproti tomu crossová kola
jsou určena k jednorázovým vyjížďkám sportovního charakteru, kde by přemíra vybavení jen zvyšovala hmotnost
stroje. Samozřejmě, i na tyto kola lze připevnit veškerou
výbavu. Zkušenost ukáže, který doplněk má pro vaše výlety
smysl. Ať už jsou to láhve, bidony, košíky, pumpičky, brašny.
V mém případě je to zejména držák s lahví na pití a základní souprava na opravu kola. Tak jsem si výlety nastavil
- dojedu někam vlakem a na cestu zpátky mi bohatě stačí
tohle + oblečení přizpůsobené pro pohodlnější jízdu. Jenže
pokud se pojede autem? S dětmi? Hned je nutné mít nosiče
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kol, připevnitelné k zahrádce. Nebo snad profil vozidla
umožňuje i některé jiné varianty? Nosiče na zadní stranu
nebo do interiéru? Opět platí, že nejdražší znamená nejlevnější, takže je dobré kouknout na pár nezávislých testů.
Vynikající pověst má švédská značka Thule, která si vedle
v testu německého časopisu ADAC zdaleka nejlépe. Naopak
nejhůře dopadly výrobky Mont Blanc, ovšem žádný z testovaných modelů nebyl pod hranicí standartních požadavků
na takové zařízení. Ani nosiče Thule ještě nejsou zárukou
100% spolehlivosti při nárazu, kdy hrozí deformace a ohrožení okolí volně letícím bicyklem. Na vozovce se u nás
bohužel stále velice běžně setkáváme s méně kvalitním
nebo narušeným povrchem. Tehdy se teprve pozná, kde je
kvalita. I přes dostatek kvalitních výrobků na trhu je stále
jízda s nosiči neoddělitelně spjata s opatrností za volantem
a kontrolami během častějších zastávek.
Tímto malým pražským výletem jsme se dostali k faktu, že
ve většině případů si v Čechách, na Moravě i ve Slezsku vy-
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stačíte s trekovým nebo crossovým bicyklem. O tom svědčí
i fakt, že se jedná o segment. Pokud nejste extremisti, tak
je tedy volba jasná. Na našem trhu je spousta solidních značek a už v minulém článku jsem některé připomenul. Pár
jsem jich vynechal, takže tady jsou některé:
Značka Scott se silničními a horskými koly patří mezi přední
cyklistické firmy. Scott nabízí jízdní kola a příslušenství,
mezi kterými najdete horská, silniční a trekingová kola
společně s dámskými a dětskými koly.
Kola značky GT přinášejí mnoho patentovaných technologií a inovací, které se týkají zejména systému odpružení
a rámu silničních a horských kol. GT je technologická špička
mezi jízdními koly. V arzenálu značky Trek najdete jízdní
kola do terénu (horská a crossová kola) a silnici (rekreační,
fitness a trekingová kola). Značka Trek nabízí také jízdní
kola pro ženy i děti a mnohé cyklistické doplňky.
V roce 1993 vzniká česká značka jízdních kol Author, která
dále nabízí cyklo příslušenství a sportovní potřeby. V nabíd-
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přičemž všechny tři řady mají jeden stupeň výbavy i jednotnou cenu. Zákazník si tak může zvolit model kola dle preferované jezdecké pozice, nebo způsobu využití kola. Vybere
si barvu, zvolí superlehký karbonový nebo klasický ocelový
rám, může se rozhodnout mezi moderním elektronickým,
nebo klasickým mechanickým řazením převodů. Vypravit se
na něm můžete třeba na další z výletů – do Třeboně…
Třeboň a okolní krajina má vše, co by cyklistické výpravě
s rodinkou, nemělo chybět. Náročnost tras je velmi nízká.
Samotné město je po Pražském Hradu a Českém Krumlově 3. největším historickým sídelním komplexem. Kruhové hradby obklopují celé město, jehož počátky sahají do
poloviny 12. století. Za Rožmberky a Schwarzenbergy se
můžeme vydat do třeboňského renesančního zámku. A pak
jsou tu slavné Rybníky Rožmberk a Svět se svými naučnými stezkami. Mnohé další vodní plochy jsou mezi těmito
obry roztroušeny jako perly mezi dvěma velkými brilianty.
V krajině luhů a mokřad se vinou stezky chvíli močálovitým
lesem po dřevěných můstcích pak zase stoupají na široká temena okolních kopců. Netřeba dodávat, že chuťové
buňky si po celodenní námaze přijdou na své. V krajině rybníkářů vědí o rybách svoje a rozmanitá fauna místních vod
zajišťuje pestré večerní menu.
Když už byla minule zmínka o těch velkých trasách spojujících protilehlé konce kontinentů, tak to zkusme přenést
i do rodinného měřítka. Moravská stezka je přesně taková.
Z Jeseníků, od severních hranic naší země, se táhne stezka
přes Hanou k úrodným vinicím na jižní Moravě. Sledovat
tok stejnojmenné řeky z drsné krásy Jesenicka lužními háji
na Litovelsku, z toho jeden dostane pěknou žízeň. A taky
se v nížině začíná oteplovat, takže pánové už jistě plánují zastávku v pivovaru. Tou další bude nejspíš Olomouc,
protože člověku i vyhládne. Tedy vlastně ne, to už neplatí.
Dnes už stezka vede přes nádhernou Kroměříž, ale i přesto
stojí zajížďka do Olomouce za zvážení. Cesta se poté ztratí
mezi úrodnými vinicemi a vinohrady kdesi na jihu. Pro pořádný kus inspirace ze zahraničí si teď můžeme došlápnout
díky Víťovi Dostálovi, jehož „cyklostezky“ a plány jdou za
limity většiny z nás.

Nevím, jak vypadá svět za zatáčkou
- život na kole s Víťou Dostálem.
ce značky Author najdete horská a crossová kola, včetně
dámských nebo dětských kol.
TIP: Kola Cube německého výrobce, získávají v poslední
době na oblibě. Jízdní kola Cube vynikají svým designem
i zajímavým poměrem mezi cenou a výkonem. V nabídce
najdete horská, trekingová i crossová kola.
Protože mnohdy spíše než na dlouhý výlet vyjedeme jen na
vyjížďku do okolí města, bylo by chybou nezmínit kategorii
zcela novou a tou jsou městská kola. A co do nich očekáváme? Jednoduše řečeno - pohodlí, čistota, bezpečí a elegance to jsou priority cyklisty, který se potřebuje někam
dostat džunglí velkoměsta. Městská kola jsou velmi pohodlná a v jejich vybavení většinou nechybí nosiče na kolo,
blatníky, světla ani další doplňky, které užijete při ježdění
po městě. Posed na této kategorii kol je hodně vzpřímený,
na kola se snadno nasedá a jízda je velmi komfortní. Také
v této kategorii se prosadil ryze český výrobce, který oživil
krásnou českou značku – Favorit. Značka nabízí tři řady kol,

Víťa Dostál je dobrodruh k neutahání. V letech 1994 - 7
jako první Čech objel na kole naši planetu. Od té slavné
doby už uplynulo hodně vody a dnes zdolává jiná úskalí,
než kilometry a víza. Žije se svou rodinou v obci Hlubočec.
K domu po svém dědovi přistavěl farmu. Nazval jí šťastná
planeta. Snad vám, milí čtenáři, následující řádky pomohou
pochopit, proč. Krom výchovy a sedlačení, se tenhle Ironman na odpočinku ještě pořád účastní cyklistických závodů
nebo je pořádá, ale v porovnání s nedávnou minulostí vede
mnohem usedlejší život. Nemá vlastně ani mobil. A nechybí
mu…
„Začal jsem s triatlonem na vojně, postupně jsem se zdokonalil a měl jsem možnost účastnit se mistrovství republiky,“
začíná své vyprávění. „Jenže to se konalo v létě, kdy jsem
měl jako učitel volno. Nechtěl jsem ten čas strávit laděním
formy jenom proto, abych se účastnil mistrovství. A nakonec to bylo dobře, místo mě tu příležitost dostal někdo,
komu na ní opravdu záleželo. Říkal jsem si potom, že bych
ale měl svůj fyzický fond nějak zúročit. A tehdy jsem se
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také rozhodoval čemu se dál věnovat. Kromě triatlonu mě
bavilo i horolezectví. Hltal jsem cestopisy a mapy. Měl jsem
v sobě zasutou nějakou odvěkou touhu spojit sport a cestování. A tak mě napadlo: cesta kolem světa. Na kole. Mým
vzorem byl Richard Konkolský, známý mořeplavec, který
bydlí v nedalekém Bohumíně, kam se vrátil z USA, kde
pobýval. Ještě jsem netušil, co všechno podstoupím, než se
na tu cestu vydám. To bylo někdy v 80. letech. Dalších deset
let jsem se na tu cestu připravoval. Postupem času se z toho
stala posedlost a každý den jsem vstával i uléhal s myšlenkou na cestu kolem světa. Uvědomoval jsem si, že do tak
náročného podniku se nebudu moci pustit hned, že budu
muset postupně jezdit delší a delší výpravy a na vrcholu
tohoto žebříčku je poslední příčka… Začal jsem ty cesty
brát jako přípravu: Do Maďarska, na Balkán, pak -konečně
poprvé do Západní Evropy.“
Postupně do jízdy a pozorování kraje zařadil i dokumentaci
cesty. Za jízdy namlouval svoje bezprostřední dojmy na diktafon, a jakmile mu začalo ubývat sil, šoupnul do walkmanu Pavla Bobka (ten mu taky na jeho přání zazpíval, když
se vrátil ze své velké cesty). Jo, přesně tak, walkman. Žádný
GPSky, digitální foťáky, Schengenský prostor nebo tweety
a selfíčka. Svět mu připadal větší a tajemnější, když nemohl
být dnes a denně v kontaktu se svou domovinou a přáteli.
Pěkně postaru vyvolat film, získat vízum, i kdyby na polívku
nebylo, pak po 150 kilometrech postavit stan, ve kterým
by dnešní phonies ani neskladovali dříví. Stavět se naučíte
poslepu a jakmile spadne dolů zip, tak o sobě nevíte.
„Klasické spaní v hotelech je spojené s pohodlím, které
se však stává rutinním a jaksi vyčpělým. Vezmou vás na
projížďku okolím, ale svět vypadá za sklem okna mikrobusu
najednou jinak, než jak si ho člověk představoval v hotelovém pokoji. Zvykl jsem si postupně na to být svým pánem
a dnes už bych něčí výmysly rozhodně neposlouchal - jak
v práci, tak i na cestě. Raději pod stanem nebo u těch, které
přímo potkám cestou.“

Snít, cestovat prstem po mapě, to je hnací motor.
„První cestu jsem absolvoval do Polska, další do Maďarska.
Hodně jsem v té době jezdil do Bulharska, do Rumunska, to
byly přechody pohoří Pirin, Rila nebo Sagaraš. A zase jsem
sedl na kolo a jel do Maďarska, odkud jsem měl namířeno do Jugoslávie, tehdy ještě té velké Titovy Jugoslávie.
Z Maďarska jsem dojel na území dnešního Slovinska. Musel
jsem se tedy dostat přes Julské Alpy, Vršič. Pokračoval jsem
do Zadaru v dnešním Chorvatsku, kde jsem musel udělat
otočku, protože půlka času na cestu už vypršela. Stočil
jsem řídítka směrem do vnitrozemí, abych viděl místa jako
Varaždin nebo Čakovec a znovu přijel do Maďarska. V krajině kolem Skadarského jezera jsem projížděl oblastí, kde
se později válčilo a už tehdy tam byla hustá atmosféra. Pak
jsem najel na Jadranskou magistrálu, takže jsem projel Petrovac, Dubrovnik, Makarska, Split zase do Zadaru. Odtud
zase vnitrozemím směrem domů. Tak jsem během dvou let
projel Jadranskou magistrálu. Nejprve severní část, potom
jižní.
Když mi popáté nechtěli dát devizový příslib, naštval jsem
se. Šel jsem rovnou za ředitelem banky a od plic jsem mu
řekl, že jestli je frajer, tak už mi ten příslib konečně dá.
A vidíte, dostal jsem jej. Tehdy jsem měl poprvé a chvála
bohu naposledy pocit, že v této zemi nemá smysl žít a napadly mě myšlenky o emigraci.
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Začal jsem tedy v Rakousku a cílem byla Barcelona, kde
jsem udělal otočku a jel zpět. Projížděl jsem Salzburk, Innsbruck. Potom malý kousíček přes Německo a pak zase přes
Rakousy. Následovalo Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Musel
jsem navštívit Lausanne - sídlo mezinárodního olympijského výboru. Když mě viděli, tak mě tam snad možná pustili
i zadarmo, už si ani nevzpomínám. V muzeu busta Zátopka,
Čáslavské. Byl jsem ve společnosti těch velikánů na měkko.
Tak chytlavé prostředí, tolik inspirace. Znovu jsem si uvědomoval, že o nás svět díky nim ví, ale všichni ostatní jsme drženi za železnou oponou jako stádo blbců. Francie, potom
do Andory v Pyrenejích a odtud jízda dolů - do Barcelony.
Ušlapal jsem to za měsíc. Pohonné hmoty: mléko a rohlíky.
Vypadal jsem dost srandovně s tím svým áčkem a silonovými kolíky. V noci se pak strhla bouřka a mně spadl stan na
hlavu. Byl jsem za exota všude, kam jsem přijel.
Šili jsme si brašny a vyráběli blikačky z krabiček na mýdlo
a žároviček. Tak to bylo, ale na tom nezáleželo.
Z Překrásné Barcelony jsem si to namířil do Monackého
knížectví. Monte Carlo - v muzeu Jacquese Costeaua mě
ohromily jeho záběry podmořského světa. Saint Tropez, Canes, Nice, San Remo a pak už Pádskou nížinou přes hradby
Dolomiti zpět k nám.
Na tom výletě na západ jsem ve Švýcarsku, krom porno
časopisů, sehnal mapu USA. Stála 16 švýcarských franků, ale
pro mě měla nedozírnou cenu. To byl poklad a příslib další
vysněné cesty. Mapu jsem koupil, a když jsem se pak vracel
domů přes kopečky, zábrany, ostnaté dráty, tou šílenou
bránou s těžkými vraty a nerudnými pohledy, říkal jsem si
v duchu, že mi při prohlídce můžou zabavit cokoliv, jen ne
tu mapu. Naštěstí mi mapa zůstala.
Přišel listopad 89, a protože jsem toužil po volnosti a rozhledu, tak jsem cinkal mezi prvními. V podniku jsem už měl
tou dobou dobře zavedený systém přesčasů, díky kterým
jsem si pak mohl vybírat delší neplacená volna. Peníze navíc
jsem nechtěl a všichni toho blázna kole znali a měli pro něj
dost pochopení.
Trasa, kterou jsem po revoluci naplánoval, vedla z L. A. do
New Yorku. Trvalo mi to čistého času 45 dnů. Samozřejmě
cestou jsem udělal spoustu zajížděk: Yossemity, Yellowstone, Grand Canyon. Jel jsem to v červenci. Představte si
Arizonskou poušť. Silnice číslo 15 do Vegas. Fén z pouště
a teploty 45 – 50 °C. Ve státech jsem i rok pracoval a přitom
tvrdě trénoval. Tehdy jsem viděl na pumpě plakát na proslulý závod Race Across America a napadlo mě uspořádat
něco podobného u nás, ovšem po rozdělení Československa
by takový závod byl příliš krátký. Dokonce jsem tu trasu
i zajel na čas pod dohledem kamarádů v autě za 56 hodin,
jenže pak se obě země vydaly svou cestou.
Jako další stupínek na žebříčku vedoucímu k cestě kolem
světa mě čekala Austrálie. Měl jsem knihu od doktora
Václava Potužníka z Podkrkonoší. Ten projel Nularborskou
rovinu na motocyklu. Ze Sydney do Perthu. Tak jsem si řekl,
že já to pro změnu projedu ze severu na jih. Z Darwinu
jsem šlapal rovnou čarou dolů. Byly tam ještě delší úseky
nedotčené divočiny, kde za celý den nevidíte ani nohu
nebo pramének vody. Ještě delší než ve Spojených Státech.
Přišel rok 1993 a já jsem cítil v kostech, že příští rok už
musím vyrazit na cestu kolem světa. Pořád jsem pracoval
na přípravě fyzické, pasové, žurnalistické, zdravotní. Jezdil
jsem do ústavu tropické medicíny na očkování, kde jsem
koukal na mapu světa rozděleného podle nemocí: malárie,
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žlutá zimnice, horečka denge, japonská encefalitida. Také
jsem si, preventivně, nechal vyoperovat slepé střevo. Bylo
třeba zajistit sponzoring. Takže jsem přislíbil reklamu, novinařinu, reportáže.

18. září 1994 - start cesty kolem světa. Start na
Staroměstském náměstí.
A za 3 roky a 3 dny jsem se tam vrátil. 59 279 km. Možná
o 1000 víc, možná o 1000 míň. Někde se to pokazilo. 60 000
km to mělo do Hlubočce. Panamericana je přesněji změřena. Jeden usek Panamericany jsem letěl letadlem. Jungle
a 180km nedodělané dálnice, vinou Kolumbie. Tak jsem
nasedl v Panamě do letadla. Někdo to zkoušel projet a podařilo se, ale slyšel jsem, že nějakého ruského cyklistu tam
oddělali. Za ten risk těch 180 km nestojí. Raději 45 minut ve
vzduchu z Panama City do Kartacheny.
Když už jsem se o ní zmínil, tak ještě pár slov k Panamerické cestě, kterou jsem uskutečnil jako zatím poslední
v období 29. července 2006 až 8. března 2007. Vedla z Anchorage na Aljašce do Ushuai v Ohňové zemi. Vzdálenost,

kterou jsem ušlapal je 26 233 km. Z celkem 223 nocí jsem
strávil 152 nocí pod stanem...
Zpátky ovšem k cestě kolem světa. Byla plná pustin. Kalifornie, Nevada, úseky několik desítek km měsíční krajiny.
V Austrálii jsem na někoho narazil většinou až po 70 nebo
100 km. Nejopuštěnější místem pro mě byla poušť Atacama
v Chille. Je to nejsušší místo na zemi. Přijel jsem ke značce,
která mě varovala, že příštích 180 km nepotkám ani nohu.
Poušť je v noci místem pro kontakt s něčím větším, než jsme
my. Mystickým místem. Nedivím se, že čtyři hlavní náboženství vznikla právě tam. Noční obloha je jako oceán hvězd.
Odpovídal jsem si na otázky, které jsem si ve všedním životě nepokládal, když jsem byl dlouho na cestě a sám.
Cestu kolem světa jsem stihnul ještě před 11. zářím. Byla
tehdy velká důvěra v sektoru letecké dopravy. Když už
jsme u těch změn, tak jsem vlastně také jeden z posledních
cestovatelů kolem světa, který s sebou neměl mobilní ani
satelitní telefon. Bez digitálního foťáku, bez GPS. Když
byl potřeba telefonát, tak jsem improvizoval. Vybíral jsem
si cestou dopisy. Panamerická cesta už byla jiná, mel jsem
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internet a tak mi moje žena posílala fotky naší rostoucí
dcery. Téměř to vypadalo nezodpovědně, když jsem tehdy
odjížděl a holce byly dva měsíce. Díky internetu se vytratila
tajemnost, odlehlost, samota, svět se zmenšil. Technologie
vytvořila bič na novináře, kteří dnes musí posílat data bezprostředně, zatímco já jsem to psal na papír nebo namlouval. Fotky nejdřív vyvolat, vybrat, přiložit, odeslat, mělo to
zpoždění. Interaktivnost je fajn pro čtenáře, ale zápřah pro
cestovatele. Když tam jste, pohnete se a zapomenete, tak
vám vydavatel hnedka vynadá. Působí to na mě uspěchaně,
upoceně, vynuceně.
Spíte v kostelech, chrámech, ve vězení, na policejní stanici. Tím jak jste dlouho sám, mlčíte furt a najednou někam
přijedete! Třeba na ambasádu a máte souputníka Čecha!
Obrovská potřeba se vypovídat a on jí má také, koneckonců předmět hovoru je zajímavý. A to se zvednou stavidla.
To je nevýhoda, říkal jsem si. Moc introvertní nejsem, ale
zkusím si to, jak moc dokážu být sám. Někdo se vás zeptá
na konkrétní věc. Řešíte něco důležitého. Musíte vše řádně
vysvětlit. Nějaká návaznost a logika. Musíte se kvůli tomu
kolikrát hodně vrátit v čase, aby to dávalo smysl. Mám rád
glosátory, ti dokáží být struční, aniž by příběh ztratil na
výpovědi.
Přechody hranic byly zajímavé. Víza některých státu se
nesnesou v jednom pasu, takže jsem jich mel vícero. Platila jen do 3 měsíců, a dál už jsem je musel získávat cestou.
Z Izraele do Sýrie např. zákon v Sýrii říká že, kdo byl v Izraeli, nedej bože v USA, tak nemůže do Sýrie. Na to jsem
byl připraven a měl jsem pas, ve kterém byla Izraelská víza
a druhý, který jsem předložil k razítku na Syrské hranici.
Jenže po mně chtěli, abych jim ukázal taky povolení z Jordánska a ty byly v pase s Americkými a Izraelskými. Jakmile
to uviděli, nastalo pozdvižení. Dokonce jsem volal i do
Damašku na ambasádu o radu. Velvyslanec mi řekl, že to
je jeden z vůbec největších problémů na cestě, že na to je
tu zákon a on s tím nemůže nic udělat. Onen diplomat byl
příjemně překvapen, když jsem na jeho ambasádě v Damašku objevil, abych ho pozdravil. Konstatoval, že neví,
jak zvládám ostatní problémy na cestě, ale že jestli takhle
zvládám diplomacii, pak by neměl být problém cestu kolem
světa dotáhnout do konce.

A kudy jsem vlastně jel od začátku do konce?
Střední Evropa - ČR, Německo, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Maroko, S Afrika (Alžírsko jsem neprojel, bylo tam
příliš nebezpečno a v Libyi mi odmítli dát vízum), Tunisko,
Egypt, Suezský kanál, Sinajský poloostrov - Izrael, Jordánsko, Sýrie, Turecko, Irán, Indie, Nepál, Čína, Jižní Korea,
Japonsko, Filipíny, Thajsko, Malajsie, Singapur, Indonésie,
Austrálie, Tasmánie, Nový Zéland, Francouzská Polynésie,
Velikonoční ostrov, Jižní Amerika. Chile, Argentina, Uruguay, Brazílie, Paraguay, zpátky S Argentina, Bolívie, Peru,
Ekvádor, Kolumbie, Venezuela, Panama, Kostarika, Nikaragua, Salvador, Honduras, Guatemala, Mexiko, USA, Texas,
Arkansas, Tennessee, Z Virginie, Maryland, New Hampshire,
Massachusetts, Connecticut, přistání v Glasgow ve Skotsku, Anglie, Holandsko, Francie, Benelux, Německo a hurá
domů, do Podolí, do lékárny…
Doma mě se vší slávou uvítali v Praze i u nás. Tolik lidí se
nesešlo za bůhví kolik let na všech průvodech a pohřbech.
Víťo, vítej doma v Hlubočci!

HRDĚ NOSÍ MÉ JMÉNO
A ten váš bude též! Favorit je originál vyrobený na míru dle vašich
fyzických proporcí, takže vám perfektně sedne od startu do cíle.
Je jenom váš, proto má také pod lakem natisknuté vaše jméno.
FAVORIT. LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT

www.favorit.cz

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: Jana Pertáková, archiv TV Prima, TV Nova, Divadla Palace, Divadla v Řeznické

Učím se
být víla
Herečka Ilona Svobodová by mohla být inspirací pro spoustu žen. Nejen, že skvěle
vypadá, ale umí si užívat života přesto, že ne vždycky je jí do smíchu. V pětačtyřiceti
začala jezdit na snowboardu, v padesáti si nechala udělat první tetování, v pětapadesáti zatím poslední. Přiznává, že je požitkářka a taky prozrazuje, kdo ji to naučil.

Poslední tetování, které jste si nechala
udělat, je hejno ptáků. Proč právě hejno?
Chtěla jsem mít nějaký shluk, který nemá zdroj. Jako když
fouknete do pampelišky a zachytíte jen to chmýří. Nějaký
rozlet. Proto hejno ptáků. Možná to o mně leccos vypovídá,
ale nevím, co. Chodím k herečce Janě Sovákové, která mi
v Ulici hrála šéfku – majitelku kadeřnictví. Ona časem herectví úplně pověsila na hřebík a začala se věnovat jenom
tetování. Vždycky přijdu s nějakým nápadem, má dcera
Adéla udělá návrh, Jana ho dotvoří, pak tetujeme a u toho
si povídáme.

Takže děti vás ve vašich nápadech
podporují?

Někdy mám pocit, že jsem z naší rodiny nejvíc tak zvaně
ujetá. Jako první jsem se naučila jezdit na prkně, teprve
pak se na snowboard zkoušely postavit děti. Jakmile se
mi podařilo udělat několik obloučků za sebou, byla jsem
navždy ztracená. Jednou děti řekly něco ve smyslu, že jsou
oproti mně trochu usedlé. Já ale nemůžu za to, že chci
vyzkoušet všechno, co mě láká. Jen si plním své sny. Teď
bych si například chtěla dopřát nějakou dovolenou mimo
Evropu, protože strašně ráda cestuju. Pořád se na něco
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těším. Naučili mě to mí dědečkové, kteří mě vychovávali.
Oni byli velmi vzdělaní a optimističtí, byli požitkáři, kteří
mě naučili hrát karty a pít víno a užívat si život. A to už mi
zůstalo. Možná tím své okolí štvu, alespoň někdy mám ten
dojem. Občas vnímám, že mají lidi kolem mě tendenci mě
trochu usměrňovat.

Manžel (loni na podzim zesnulý hudební
skladatel a textař Petr Skoumal – pozn.red.) vás
taky usměrňoval?

Usměrňoval mě tím, že mě málo chválil. Byl například velký
kritik, co se týče divadla. Hraju s Martinem Hubou v Divadle v Řeznické představení podle Ingmara Bergmana Po
zkoušce. Náročnou studii stárnoucí herečky, která mě hodně vyčerpává, ale zároveň taky nabíjí. Když to představení
manžel viděl, vychválil mě až do nebe. A já si toho velmi
vážila. Možná mě chválil před jinými. Určitě byl pyšný, že
jsem se v padesáti letech začala učit francouzsky a že už se
slušně domluvím. Jen to asi říkal jiným.

Upozornila jste ho někdy, že by vás měl víc
chválit?

Ne. Byla jsem smířená s daným stavem věcí. A on zase
spokojený s tím rozložením úloh. Já jsem vždycky všechno

Rozhovor
domluvila, zorganizovala, pobalila, v zahraničí všechno
vyřídila. V tom jsem byla v naší domácnosti ten mužský
element. Vlastně všichni se mě vždycky ptali: Co mám zítra?
Všem to tak vyhovovalo. Až zpětně si uvědomuju, že mě
někdy možná trochu mrzelo, že mě všichni potřebují, ale
přitom si mě málo hýčkají. Ale byla jsem u kartářky a ta mi
předpověděla, že čas hýčkání nastane. Věřím, že už nastává.

Říkala jste, že se pořád na něco těšíte. Vyhlížíte už nedočkavě třeba divadelní prázdniny?

Těším se na ně moc, protože letošní rok byl abnormálně náročný a já jedu na doraz. Už se špatně učím texty a hůř se
soustředím. Budu mít sice volno na začátku července, pak
vyrazím na dovolenou s dětmi, ale vzápětí už budu hrát
s Divadlem v Celetné na hradě Kašperk. A pak už se začne
pomalu točit Ulice. Taky bych měla zkoušet nějakou novou
divadelní hru, a tak pořád dokola. Nestává se mi, že bych
neměla do čeho píchnout A když náhodou chvíli nemám,
tak si nějakou práci najdu.

Nejste na sebe náhodou moc přísná?

Možná ano, ale když už něco slíbím, musím to dodržet.
Nedělám jenom to, co musím, ale spoustu věcí i takových,
které chci dělat, protože mě baví. To je třeba pilates a francouzština. S mou učitelkou francouzštiny sedíme u vínka
a povídáme si. Je na mě přísná a dává mi úkoly. Teď například čtu v originále Mikulášovy patálie. Je to sice dětská
knížka, ale kdo ji zná, ví, že jsou v ní souvětí na půl stránky
a navíc se v nich vystřídají úplně všechny časy. Pořád mi nosí
ke čtení i nějaké novinové články - kritiky filmů, polemiky,
zamyšlení. Ale to mě taky baví.

Proč vás tak zaujala právě francouzština?

Němčinu jsem se učila odmalička a protože mám ráda Francii, lákalo mě umět se v ní domluvit. Jak dědečkové tíhli
k Francii, možná mi nějak podvědomě vštípili lásku k téhle
zemi už v dětství. Možná proto, že Francouzi jsou lidé, kteří
si umějí užívat života. A mí dědečkové byli stejní. Za první
republiky procestovali půlku světa. Věděli, že za komunistů
už se nikam nepodívají, přesto si jeden z nich každý den
přečetl odstavec v němčině a odstavec ve francouzštině.
Vždycky říkal: Jakmile jednou vynecháš, už se nepřinutíš.
Vždycky si u toho vychutnával sklenici červeného vína.
Dědečkové byli nesmírně vzdělaní. Jeden z nich byl účetní
a velký systematik. Druhý byl pan učitel.

Jak to, že vás vychovávali dva dědečkové
a ne dědeček a babička?

Vychovávala mě babička a dědeček - rodiče maminky. Často
u nás byl přes zimu babiččin tatínek, takže můj pradědeček. Dál mě ovlivnil babiččin bratr - pan učitel z Podještědí
a teta - farářka z Českého Dubu. Pořád se u nich povídalo,
četlo, zpívalo, chodili jsme na výstavy i na různé výlety.
Maminka jako doktorka hodně pracovala, a tak jsem
spoustu času trávila s prarodiči a jejich přáteli. Občas je mi
to líto, protože strašně záleží na tom, kdo vás vychovává,
kdo s vámi tráví čas. Možná i proto jsem vždycky chtěla mít
dokonalou rodinu. Když jsem čekala každé ze svých dětí,
pokaždé jsem měla komplikované těhotenství a musela
několik měsíců ležet. Řekla jsem si, že když už bylo narození mých dětí tak složité, budu se jim maximálně věnovat.
Občas jsem proto musela odmítnout nějakou roli a nejela
na té hlavní filmové vlně, v televizi jsem ale točila průběžně. Zase jsem ale měla čas na své děti a můžu si říct, že jsem
vychovala slušné lidi. Oba dva měli sice příšernou pubertu,

68 | Ice Léto 2015

ale když jsme ji překlenuli, naše vztahy se zklidnily. Adéla
se mnou zažívala různá problematická období, protože ji
mám z prvního manželství. Je to holka, možná k ní mám
trochu blíž, navíc občas vypadáme jako dvě sestry, protože já se chovám spíš jako kamarádka než autorita. Filip je
zajímavý mužský element, velmi přecitlivělý. Pro oba bych
udělala první poslední, vždycky jsem je vozila ze všech
večírků, než abych je nechala někde se toulat nocí. Možná
jim tu pubertu teď vracím. Ale teď, když jsme zůstali sami,
se naše vztahy o to víc upevnily a hodně si pomáháme.

Kartářka mi řekla, že jsme velmi silný trojúhelník. Tak jsem
je snad opravdu dobře vychovala.

V čem se vaše požitkářství nejvíc projevuje?
Ve smyslu užít dne?

Na to moc nemám čas. Spíš naplnit dne.

Říkala jste „když jsme zůstali sami“. V čem
vás nejvíc změnilo, že vám zemřel manžel?

Já jsem se asi moc nezměnila, jen mě to ujistilo v tom, že
ať má člověk děti, přátele, spoustu lidí kolem sebe, stejně
je vždycky sám. Chvíli to trvá, než si zvyknete, že se musíte,

ale zároveň i můžete rozhodovat jen sama za sebe. Petr byl
nesmírně chytrý člověk, tak trochu chodící encyklopedie,
děti i já jsme k němu vzhlíželi. To mi chybí. Chvilku je příjemné být sama. Jste dospělá, máte velké děti a najednou
– nechci, aby to znělo špatně – máte nečekanou volnost.
Některé ženy občas trápí, že jsou ve vztahu ubedněné, svázané každodenními povinnostmi. Vy to najednou nemáte.
Zůstala jste sice sama, ale svobodná.

Připadala jste si taky někdy ubedněná?

S Petrem ne. Poznali jsme se před revolucí a žili jsme jí, oteIce Léto 2015 |

69

vřely se hranice, lidi se neustále potkávali, začali jsme úplně
jiný život. Nadechla jsem se ke svobodě a měla najednou
pocit, že dokážu hrozně moc. Když už Petr nebyl, chvíli mi
trvalo zvyknout si, že najednou nemusím spěchat domů,
ale můžu se stavit někde cestou na výstavě, v divadelním
klubu, kdekoliv jinde.

požitkář a bohém, ale zároveň taky systematik. Všechno si
plánuju dopředu, v tom se na mně taky podepsala výchova
dědečka statistika. Například texty se učím hodně dlouho dopředu a den před natáčením si je jen připomínám.
Nechci nic dohánět na poslední chvíli. Život mě naučil, že se
může cokoliv stát a já bych pak byla ve stresu, že někomu
působím problémy.

Já bych do budoucna chtěla s někým být, ale ono je po
celým životě docela dobrý – když už vás osud před takovou
situaci postavil - užívat si chvilku svobodu. Líbil by se mi
vztah… jen občas… víkendy, dovolená a tak. Žít si po svém.
Nebezpečí ale je, že si na tu svobodu zvyknete, protože
děláte věci ne proto, že musíte, ale proto, že chcete. Navíc
já nejsem vyloženě sama, děti jsou často se mnou, přijdou,
já uvařím něco dobrého, popovídáme si, je to fajn. Nedávno se na mě syn Filip díval a povídá: „Ty nejenže s chutí
vaříš, ty i to jídlo s láskou nakládáš na talíř“. Má pravdu.
Ráda vařím, ale dokážu najít požitek v lecčems. Raduju
se ze všeho, co mi bystří smysly. Ať je to čerstvě napadaný
prašan, ve kterém jezdím na prkně, hodina francouzštiny,
nebo třeba fakt, že někomu chutná jídlo, které uvařím. I já
sama si vychutnám dobré jídlo. Nejím moc, ale jsem mlsná.
A ráda si vychutnám skleničku suchého bílého vína. Požitkářka jsem i v tom, že mám ráda světlo, sluníčko, pohodu.
Tuhle jsem vyrazila s kamarádem na kole Prahou a nadchlo
mě, jak krásné jsou tu cyklostezky. Jsem na jednu stranu

Mojí neřestí je bílé víno. Nebo uherák a čabajka, které
si s chutí dám v noci po představení. Sladké ne, to vůbec
nejím. Ale v jednom pořadu jsem mluvila s paní doktorkou
Cajthamlovou, která mi řekla, že je to při mém způsobu
života v pořádku, tím mě uklidnila.

Ještě pořád vás ta svoboda baví, nebo byste
už s někým chtěla být?
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Mluvily jsme o požitcích, co třeba neřesti?

Diváci vás donedávna mohli vidět v seriálu
Všechny moje lásky, kde jste hrála Janu, ženu se
šarmem Francouzky. Co vás na ní nejvíc bavilo?

Jana byla krásně svobodomyslná. Mám k ní rozhodně blíž
než k paní Farské v seriálu Ulice, kterou hraju už deset let.
Za tu dobu se Jitka Farská dost změnila, už přestala trpět
nevěry manžela a vyhodila ho, ale ještě pořád se například
nenechala tetovat. Ale pracuju na tom, aby byla trochu
uvolněnější. Uvědomuju si, že jsem vlastně pořád hrála
buď hrozně hodné ženské, nebo potvory. Nic mezi tím.
Jitka Farská byla jednu dobu obětí stalkingu. V tu dobu mi
volalo a psalo hodně žen, které se dostaly do podobných
potíží. Připadala jsem si trochu jako infolinka Bílého kruhu
bezpečí, neustále jsem jen předávala nějaké kontakty.

Někdy si připadám jako vrba, lidi se mi svěřují a chodí si se
mnou popovídat. Ráda jim pomůžu, ale oni na mě kolikrát
hodí svá trápení a já kvůli nim pak nemůžu spát a bolí mě
žaludek.

Komu se pak vypovídáte vy?

Nikomu, nemám takového člověka. Hodně si povídáme
s dcerou, ale některé věci jí říct nemůžu.

Po řadě let jste odešla z angažmá v Divadle
v Dlouhé. Proč jste se tak rozhodla?

Protože mám tolik aktivit, že už to opravdu nestíhám. A už
nechci zažít Vánoce, kdy jsem málem ani nevěděla, že jsou.
Nedokážu nic odmítnout, ale musím se to naučit. Chci si
nechat ta představení, která jsou pro mě srdeční záležitost.
Jako třeba už zmíněného Bergmana. Nebo P.R.S.A. v Divadle Palace. Hraju tu ženu plnou energie, která občas používá hodně silné výrazy. Představení je náročné, ale mám
ho moc ráda. Stejně jako Špatnou ženskou, kterou hraju
s Davidem Matáskem v Divadle v Řeznické.

Kam vyrazíte s dětmi na dovolenou?

Pojedeme na řecký ostrov, na kterém jsem ještě nikdy nebyla. Mám ráda ostrovní země, trochu mě fascinuje ten pocit,
že z nich nemůžete uniknout. Nemám sen vidět Spojené
státy americké, ani netoužím putovat po Indii, ale ráda
bych viděla Srí Lanku, Korsiku nebo Sicílii. Hlavně se těším,
že budu mít konečně volno. I když já se znám, jakmile
budu mít tři čtyři volné dny, určitě dostanu nějaký bláznivý
nápad, jako třeba vymalovat kus domu. Já prostě nevy-

držím chvíli v klidu a navíc mě pořád baví něco budovat.
Opět se odvolám na dědečka. Jako malou holčičku mě učil
všechno možné, například i pracovat s hoblíkem. Já jsem si
za jeho asistence vyrobila domeček pro panenky, včetně zařízení – stolečky, židličky, taburetky. Mnohem víc mě bavilo
ten domeček vyrábět, než si s ním pak hrát. Ani panenky
mě moc nebavily. Což mi zůstalo, později jsem jako dárky
dostávala sekačky, křovinořezy a různé jiné nářadí. Jak jsem
řekla, u nás doma jsem byla já ten mužský element.

To někdy bývá ve vztahu problém.

Petrovi tohle uspořádání vyhovovalo, ale máte pravdu,
může to být problém. Nedávno jsme si na tohle téma
povídaly s jednou kamarádkou. Nechápu, jak je možné,
že chlapi vždycky zjihnou, když přijdou do styku s nějakou
ženou, která se hroutí a je trochu nemožná. Kolem takových žen se vždycky chlapi točí. Já jim říkám víly, což vůbec
nesouvisí s tělesnou konstitucí, kolikrát jsou to ženy krev
a mlíko. Fascinuje mě, jak muži při setkání s tímto typem
žen blbnou a vypínají mozek. Petr taky jednou litoval nějakou podobnou vílu, ale že já jsem posekala zahradu, umyla
okna a uvařila, to považoval za samozřejmost. Mně se hodí,
že jsem soběstačná a nevisím nikomu na krku, obzvlášť teď.
Ale připadá mi to hodně nespravedlivý.

Pořád se učíte nové věci, možná je čas učit
se být víla?

Už to zkouším, ale jde to ztuha. (smích).
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Letní tipy
Solaris - Nejlepší kolekce
slunečních brýlí
Ačkoliv to tak často ani nevnímáme, sluneční brýle nejsou
pouze atraktivním módním doplňkem, ale velmi nezbytnou
ochranou pomůckou pro váš zrak. Ať už jste na horách, ve
městě nebo na písečné pláži, je důležité, abyste svůj zrak
dokonale chránili.
Každý, kdo by chtěl získat ty nejnovější modely slunečních
brýlí světových značek, jako jsou Prada, Vogue, Gucci, Ray
Ban, Oakley, Michael Kors, Hugo Boss, Tommy Hilfiger a
další, by měl určitě zaměřit svou pozornost na koncept Solaris.Koncept Solaris, jež do České republiky přináší exkluzivně značka GrandOptical, totiž představuje zcela originální a jedinečnou nabídku slunečních brýlí, která uspokojí i
ty nejnáročnější zákazníky. Kolekce brýlí jsou obměňovány
několikrát za rok, takže v sortimentu najdete opravdu ty
nejnovější modely světových značek. Koncept Solaris tak
představuje opravdu ty nejžhavější novinky.

V České republice je nabídka
Solaris dostupná v prodejnách
GrandOptical. Seznam prodejen
získáte na www.grandoptical.cz

72 | Ice Léto 2015

Byty Preslova - Praha 5, ul. Preslova
Pro milovníky historického centra Prahy představujeme
limitovanou nabídku prémiových bytů s výměrou
od 88 do 109 m2.
V docházkové vzdálenosti se nachází obchodní a zábavné
centrum Nový Smíchov, široký výběr restaurací, kaváren
a panerií.
Pohodu a klid lze naopak vychutnat v přilehlém náměstí
14. října nebo v několika okolních parcích jako jsou park
Kampa, Kinského zahrada nebo Petřín.
Více informací o nabídce: www.satpo.cz

Luxusní spánek
V Praze a Brně byly během jara 2015 otevřeny nové showroomy značky Johann Malle, českého výrobce ručně vyráběných luxusních postelí
a přírodních matrací. Zákazníci zde mají možnost si prohlédnout
a osobně vyzkoušet nejnovější modely postelí a matrací značky Johann
Malle a nechat si poradit při výběru od odborníků. Showroomy a zároveň prodejny jsou v lokalitě Brno Business Park (Londýnské náměstí
881/6, 639 00 Brno, +420 731 434 137) k dispozici šest dní v týdnu
a v Praze (V Oblouku 800, 252 43 Praha – Průhonice, +420 731 434
135) k dispozici sedm dní v týdnu.
„Značka Johann Malle si zakládá nejen na ruční výrobě, ale také na
přírodních materiálech, které jsou pro lidskou pokožku nejpřirozenější. Přírodní matrace se tělu perfektně přizpůsobí, dokonale rozloží
jeho hmotnost a zajistí anatomicky ideální polohu během spánku.
Přírodní materiál použitý při výrobě matrací je skvělý pro alergiky,
atopiky a pro osoby s bolestmi pohybového ústrojí,“ dodává Jakub
Šoufek z Johann Malle.
www.johann-malle.cz

Krásná prsa i v létě?
Pozvedněte si sebevědomí s letní akcí kliniky plastické chirurgie Esthé v Praze!
Každá žena chce mít krásně tvarovaná a pevná prsa. Tvar
prsů se však může v průběhu života měnit. Ženy s povadlými prsy se obvykle cítí méně atraktivní a často trpí pocitem
méněcennosti. V takovém případě se nabízí jako řešení
modelace prsou.
Podobně nepříjemné pocity mohou mít ženy s malým poprsím, které často trpí pocitem méněcennosti. Pokud patříte
do této skupiny, nebo vám úbytek prsní žlázy způsobil povislý tvar prsů, pomůže vám AUGMENTACE – neboli zvětšovací operace prsů. Pro oba typy pacientek, stejně jako pro
ženy, které naopak chtějí poprsí zmenšit, připravila klinika
Esthé zmíněnou letní akci.
V tuto chvíli můžete využít slevu na plastiku prsou až ve
výši 13.200 Kč podle typu operace. Akce trvá od 1. června
a platí jen pro 40 nejrychlejších!
Více na www.esthe-plastika.cz

úder ke greenu
PRO RÁNU „NA JISTOTU“ SI GOLFISTÉ VĚTŠINOU BEROU
DEVÍTKU ŽELEZO. KDYŽ CHCE POD PAR ZAHRÁT DEVELOPER, MUSÍ NABÍDNOUT PODOBNOU JISTOTU – BLÍZKOST
ZELENĚ, DOBROU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST A V PŘÍPADĚ
ZÁJMU STAVBU NÍZKOENERGETICKÉHO BYDLENÍ „NA
KLÍČ“. ATRAKTIVNÍ POZEMKY V DOLNÍCH POČERNICÍCH
PŘESNĚ TAKOVÝM ÚDEREM JSOU.
Výše zmíněnou golfovou terminologii jsme nepoužili náhodou. Špičkové osmnáctijamkové golfové hřiště Black Bridge
Golf Resort je - od 62 atraktivních, plně zasíťovaných pozemků o výměře 300-900m2 pro výstavbu vil o rozloze až
215 m2 vzdálený na jeden pořádný švih golfovou holí. A to
je i královské eso v rukávu samotného developera – společnosti Sekyra Group, který v případě zájmu nabízí domek
takříkajíc „na klíč“. Vybrat se dá z dvanácti různých typů
domů i dvojdomků splňujících nízkoenergetický či pasivní
standard. V budoucnu se rodinné domy i dvojdomky budou
utápět v zeleni chystaného rekreačního parku V Čeňku,
který propojí Dolní Počernice s Černým Mostem. Tahle jamka vypadá u Sekyra Group minimálně na birdie...
www.sekyragroup.cz

Relaxační spánek pro Vaše tělo,
znovuzrození vaší duše

Maximální komfort
a špičkové ortopedické vlastnosti.
Luxusní matrace Curem C4500
s dvojitou vrstvou unikátní visco pěny.
Zažijte pocit stavu beztíže.
Dopřejte si to nejlepší.
V limitované akci 1+1
(2 matrace) za 25.990Kč.

Akce
1+1

Seznam prodejců a více
o matracích Curem na www.curem.cz.

Limitované a individuálně
číslované Corniche Heritage
40 Roquebrune
Elegantní hodinky Corniche, které v sobě ukrývají kombinaci švédského smyslu pro design a inspiraci francouzským
azurovým pobřežím v limitované 499-kusové edici Roquebrune. Zákazníci z České republiky a ze Slovenska si své
kousky mohou objednat výhradně prostřednictvím oficiálního distributora na stránce www.c-watch.sk s bezplatnou
dopravou kdekoliv po Slovensku a Čechách.

Ray-Ban, brýle s historií
Generál MacArthur, Audrey Hepburn, The Blues Brothers,
Tom Cruise a Will Smith. Historie brýlí Ray-Ban je příběh o
tom, jak získat slávu díky slavným lidem a jak kultovní filmy
vytvářejí módu.
Vezměme si prvního náhodného hráče blues, rockera, či
prvního náhodného amerického hrdinu z kultovního filmu.
Nebo prvního filmového policajta z dopravky. Co je všechny
spojuje? Každý z nich téměř určitě nosí nějaký model brýlí
Ray-Ban. První model slunečních brýlí Ray-Ban vznikl v roce
1937 a byl speciálně vytvořen pro piloty Air Force. Tyto
brýle dostaly jméno Anti Glare a dnes je známe pod jménem Aviator. Ray-Ban – to je také nadčasovost, autenticita,
legendární styl, odvaha
a výjimečná technologie. Tyto základní hodnoty značky
způsobily, že Ray-Ban je v současnosti nejpopulárnější značkou brýlí na světě

THE ULTIMATE SUNGLASS SELECTION
by

Solaris přináší nejnovější modely slunečních brýlí nejznámějších světových
značek. Nabídku Solaris najdete v prodejnách GrandOptical:
Praha – OC Chodov, OC Nový Smíchov, Atrium Flóra, Arkády Pankrác, OC Novodvorská, Metropole
Zličín, Centrum Černý Most, OC Eden, ul. 28. října 5; Brno – Olympia Brno, OC Královo Pole;
Jihlava – OC City; Plzeň – OC Plaza, OC Borská Pole; Karlovy Vary – OC Varyáda; Olomouc
– Galerie Šantovka; Ostrava – Avion Shopping Park; Pardubice - AFI Palace; Teplice - Galerie Teplice.

MARUBI - ruční výroba originálů
Velkorozměrové vázy,nádoby a solitéry.
Váza bývá pouhým doplňkem květiny. Pro značku MARUBI je však skvostem
samotným, čemuž odpovídá její design i velikost. Obří vázy jsou vyrobené
z technického kamene. Unikátní technologie nabízí nekonečné množství
tvarů, velikostí i povrchů, přičemž každý kus je originál. V interiéru nebo na
zahradě vytvoří speciální atmosféru a jejich často až mystická energie vás
nikdy nepřestane oslovovat.
Více informací na www.marubi.cz nebo +420 602 356 954

Ostrov Koh Lanta – Thajsko
Absolutní záruka velmi kvalitní dovolené (Sluneční ostrov).
Větší část ostrova národním parkem. Ráj pro potápěče
a díky své teplotě kolem 28 C naláká každého. Letištní
spojení z mnoha evropských měst.
Zajistíme pro Vás komfortní servis při plánování dovolené
na Koh Lantě
• pronájem privátních apartmánů a vil přímo na pláži
• optimalizujeme letenky a transfery
• služby česky hovořícího delegáta , profesionálních
instruktorů
• zajištění výletů po okolních ostrovech, půjčovna aut,
komfortní servis.
• Komunikujete s námi v České republice, kde máme
svoji základnu.
Bezpečné investování do nemovitostí v Thajsku, zajištění
veškerých právních služeb.

Kontakty:
Renata Kankrdlíková
tel: +420 775 300 938
email: info@hotel-thajsko.cz
www.nemovitosti-thajsko.cz

DOTEK LUXUSU S NOVÝMI
SLUNEČNÍMI BRÝLEMI
CARTIER PRO ŽENY
Cartier není pouze klenotník a hodinář, ale značka má
dlouholetou tradici také ve výrobě luxusních doplňků, mezi
které patří mimo jiné výroba slunečních a dioptrických
brýlí. Cartier se může pyšnit, jako jedna z několika mála
značek, výrobou ve své vlastní manufaktuře, situovanou v
Paříži. S využitím tradičních řemesel a vysoké expertízy, brýle Cartier podléhají těm nejpřísnějším standardům. Každé
brýle jsou drahocenným šperkem, určeným pro ty nejnáročnější klienty.

BYDLET PODLE SVÝCH SNŮ NEMUSÍ BÝT JEN SEN

Czech4home

Váš exkluzivní realitní partner
„Založením realitní společnosti jsem si splnil
jeden ze svých snů vytvořit v naší zemi transparentní a důvěryhodné realitní prostředí
s prvotřídním realitním servisem a kvalitní
nabídkou nemovitostí. Tato silná potřeba
vznikla po mém návratu z Londýna, kde jsem
velmi cenné praktické zkušenosti v realitním
oboru načerpal. Věřím, že stejně tak jako
v kolébce tohoto oboru s hlubokou tradicí,
jakou právě je Velká Británie, i v naší zemi je
celá řada lidí, kteří si zaslouží takovou službu
a přístup realitní kanceláře, které vycházejí
z odbornosti a obchodní vyspělosti a jsou
především v naprostém souladu s vysokými
morálními principy, které si troufnu říci, že
mnozí stále ještě ve svém okolí postrádají.
Proto všem klientům, kteří do nás vkládají
důvěru při naplňování svých realitních potřeb
a snů o bydlení zaručujeme kompletní servis
a profesionální přístup při koupi a prodeji
nemovitosti, kde úspěch přichází díky předem
dobře nastavené vzájemné součinnosti.“

Bc. Viktor Podivínský, majitel společnosti

czech4home,spol. s r.o.
m: +420 731 401 434
e: podivinsky@czech4home.cz

www.czech4home.cz

Text: Jana Abelson Tržilová, Zdenka Kudrnová, foto: Shutterstock.com

Je čas na
exotiku…
Léto je časem cestování, pohody a netradičních zážitků. Chceme poznat nepoznané
a vydáváme se i na cesty, na které bychom normálně neměli odvahu. Pojďme se
vypravit na chvíli za hranici všedních dnů…

Západní Austrálie

Cestování
Hledání ráje

Souostroví Fiji v Jižním Pacifiku je mnohými cestovateli
i agenty cestovních kanceláři popisováno jako jeden z posledních rájů na zemi. Pamatuji si, jak jsem se svého času
v jedné cestovce zeptala na osobní názor dotyčného cestovního agenta na nejexotičtější místo na světě, jedno jediné,
které by si vybral. On bez váhání
řekl Fiji. Malebné ostrůvky obklopené azurově modrou vodou,
korály, kam až oko potápěčovo
dohlédne.
Nejenom proto jsem na Fiji
odlétala s velkými očekáváními.
Opravdu jsem čekala neposkvrněný ráj na zemi. Kochala jsem
se katalogy cestovních kanceláří
a sama sebe viděla v houpací síti
pod palmou v kokosovém háji
s výhledem na azurově modrou
vodu oceánu. Těšila jsem se na 5
dní slastného povalování se na
pláži s jemným bílým písečkem
a slastným usrkáváním čerstvě
oseknutého kokosového ořechu.
To vše jsem na Fiji zažila. A ještě
mnohem víc. I zde je totiž mnohé
k vidění…

Poznáváme Suvu
Protože jsme přece jen chtěli
nejen lenošit, ale i něco vidět,
vyrazili jsme na úvod do hlavního
města.
Suva je hlavním městem od roku
1877, bydlí v něm čtvrtina populace a je tak největší aglomerací
celého jižního Pacifiku. V zarostlé
botanické zahradě se zde nachází
Fidžijské muzeum. V jedné velké
místnosti se dozvídáme něco
z historie ostrova, osidlování a prohlížíme si nástroje, které
se před 140 lety používaly na “kuchání” lidí. Tu špejhýlek
na mozeček, tady pilečka na kostičky. Největší novodobý
jedlík Udreudreho (má hrobku u Rakiraki) spořádal 872
mozečků. Ano, před necelýma dvěma století bylo Fiji plné
kanibalů. Dál jsou ještě nějaké novější expozice o umění
a fidžijském životě. Po muzeu přicházejí na řadu opuštěný
legendární Grand Pacific Hotel (1914), stará městská radnice (1904), městská knihovna (1909) a další koloniální městské domy. Na turisty mají políčeno u moře v Curio & Handicraft centru, ale jen tam člověk strčí hlavu, už se všichni
můžou ukřičet, tak se raději otáčíme a mizíme v davu.
Pořádný kus civilizace přineslo vybourání jednoho bloku
historických budov a vystavění chrámu konzumu, kam si
můžete zajít užít klimatizace. Kolem je nepřetržitý trh se
vším možným. V kopcích města je ještě kostel St. Andrew
a velká kamenná Římskokatolická katedrála.

To pravé Fiji
Po okružní procházce tímto zvláštním městem se znovu
a rádi vydáváme na cestu. Máme dvě možnosti - jet při
pobřeží nebo napříč ostrovem. Volíme druhou variantu
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s cílem poznat, když ne fijijský ráj, tak alespoň to pravé
Fiji. Obyvatelé centrálního Fiji jsou prý odstřiženi od civilizace, mnozí nikdy nejeli autem, ani nikdy nebyli ve městě.
Tak hurá tam. Naší první zastávkou je přírodní rezervace
Colo-i-Suva, která je asi 12 kilometrů za městem v kopcích. Jedná se o místo uprostřed džungle, až nevídaně
oddechové místo s potůčky,
jezírky a vodopády. Navíc
dost opuštěné, moc lidí sem
prý nezajde a jak stojí v průvodci, dochází zde prý taky
občas k přepadením. Míříme
na návštěvnické místo pro
vstupenku - ano za vstup do
ráje se i na Fiji platí. Strážce
nám ukáže omšelou mapu
a ukáže cestu. Na ní nás ještě
zkontrolují. Pak už se ponořujeme do džungle. Upper
Pools jsou naprosto ideální
bazénky se světle zelenou
vodou, do nichž padá voda
z vodopádků. “Vida, trocha
ráje,” napadá mě. “Ideální
koupání pod vodopády.”
Jedeme dál. Míříme do
skutečného vnitrozemí přes
vesničky, ve kterých se skutečně zastavil čas. Že by ten ráj
na zemi byl tady? Male chýše,
žádné elektrické vedení, bosí
lidé spoře odění do šátků. Na
několika místech vystupuju
a fotografuji. Místní se nebrání, ochotně pózují, anglicky ale téměř nikdo nemluví.

Kimberley

Nacházíme ráj

Je podvečer, zapadá slunce,
které vnitrozemí ostrova maluje do nejsytějších barev. Trošku se děsíme tmy, přeci jen
nevíme, kde jsme a kdy dojedeme do nějaké civilizace. Ani
s benzínem to není valné, rafička už ukazuje proklatě nízkou hladinu. Zážitek z projížďky těmito civilizací nedotknutými místy to ale je úchvatný. Nikde nikdo, okolo jen samá
džungle. Naprosté ticho. Vzduch čistý jako šampaňské.
Vida, ráj jsme našli. Na ostrov rychle padá tma a my těch
pár kilometrů na druhou stranu ostrova jedeme neuvěřitelnou hodinu. Asi po třech hodinách se znovu nacházíme na
pobřeží.
Druhý den ráno míjíme několik zátok se skutečně křišťálovou vodou a konečně projíždíme okolo těch skutečných
fijijských pláží. A dokonce svítí slunce! Ba pálí! Mažeme
se dvojitou vrstvou krému s UV faktorem a hurá do moře.
Úžasné! Voda je nádherně teplá. Pokládám se na ni a tvář
vystavuji slunečním paprskům. Našla jsem svůj ráj! Děkuju.

Z extrému do extrému

Z Fiji míříme do Austrálie. V Austrálii vskutku není divočejší
a dramatičtější přírody, přírody naprosto netknuté civilizací - nežli je Kimberley. V korunách eukalyptů křičí strakatí

Cestopis
Sigiriya - Sri Lanka
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Cestopis
Sigiriya - Sri Lanka

papoušci, na travnatých plošinách se procházejí skupinky australských pštrosů Emu a co chvíli odkudsi přiskáče
klokan. Vypadá jako z Divokého západu, pouze Indiány
nahrazují Aboriginci.
Kdybych si měla udělat představu o tom, co to je nekonečno, tak potom Austrálie je skutečně vhodný matematický
model. Po dvou dnech jízdy jste přesvědčeni, že jste už
dávno minuli bod, kde se protínají rovnoběžky, ale podle
jízdního itineráře jste stále ještě na začátku. Cestovatel se
musí připravit na dlouhé, monotónní úseky prašných či hlinitých silnic, na nichž se silniční povrch upravil do podoby
vlnitého plechu.

Expedice do Kimberley
Kdysi dávno v archeozoiku, před více jak jednou miliardou
let, došlo na severní polokouli ke kolizi dvou kontinentů.
Součástí jednoho z nich byla dnešní Austrálie, tím druhým
bylo dnešní Kimberley. Následkem srážky vzniklo pohoří
krále Leopolda, které patří ke geologickým divům naší
planety. Jsou to dominantní hory této oblasti. Kdysi horstvo
vyšší nežli Alpy je dnes silně erodované. Voda, vítr a miliarda let vypreparovala masivy do prapodivných tvarů, odkryla dávná ložiska diamantů a kovových rud a změnila pohoří
do neživotných fantaskních horských hřbetů, soutěsek
a příkrých stěn planoucích temně rudou barvou při západech slunce.
Zapadá slunce. Nad nekonečnou písečnou pláží se prohání
letka všudypřítomných racků. Na horizontu se objevuje delfín. Tam, kde končí pláž, začíná vyprahlá buš plná
jedovatých hadů. Západní Austrálie, to je především suchá,
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nekonečná poušť s drobnými ostrůvky vegetace, ve které se
všechno taví jako v nějakém obrovském kotli. Teploty stoupající v letních měsících až k padesátce a nedostatek vody
činí většinu země naprosto neobyvatelnou. Expedice do
Kimberley je podnikem velmi náročným na techniku vozu
a jeho posádku - o to je však krásnější. Brodíte hluboké
řeky, jejichž skalnatá koryta jsou natolik špatně sjízdná, že
nezbude nežli přenosit výbavu vozu včetně zásob na druhý
břeh, odlehčit vůz a pokusit se přebrodit vodní tok. Pískovcové homole, bystřiny a mnohdy neprostupné křovité buše,
vodopády, skalnatá krajina plná strží, hlubokých jezírek
a vodních kaskád. „Lahvové stromy“ baobabů - Kimberley.
Pago, pitná voda v řekách, krokodýlové a starobylé domorodé malby. Kaňony, vyschlá řečiště, vodopády a především
monumentální pruhované věže a dómy z devonských pískovců. Na této cestě si náš automobil užívá svoje. Skoro 150
kilometrů po hrbolaté nezpevněné cestě pořádně prověřilo
péra a tlumiče. Červený prach je úplně všude, kde jen může
být. Jedna nerovnost za druhou. A k tomu ještě prach z červeného písku, který proniká úplně všude. Tak takhle nás
vítá Kimberley.

Sbohem pomoci
Osou Kimberley je Gibb River Road, cesta vybudovaná jako
„beef road“ k převozu dobytka z odlehlých plání a farem.
Jedná se o nezpevněnou písčitou cestu sjízdnou pouze
vozidly s náhonem na všechny 4 kola a výpravou, která
vám umožní přežít v případě maléru. Cesta dostala hned
zpočátku přezdívku antuková, protože její výrazná barva
odpovídá přesně barvě na Rolland Garos. A její délka je
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odstrašující. Z Broome do Kalamburru na pobřeží drobných
800 kilometrů. Ještě kus za Derby je asfalt, ten však asi po
půlhodině jízdy končí. Z antuky se práší tak, že za námi je
neviditelno a v bezprašném stavu a v tom tropickém vedru
se udržujeme jen díky klimatizaci.
Naší první zastávkou je Windjana Gorge, místo pověstné
nejlépe dosažitelnými krokodýly. Své kosti si jich v písku na
ranním slunci prohřívají desítky. Jeden menší exemplář leží
asi pět metrů od nás.
Dochází mi, že je zde nasazený jako lákač turistů, aby
ostatní nebyli rušeni. Pár fotek a jdeme dál. Moc se ho to
nedotklo. Pěšina kolem řeky mizí a spolu s ní i poslední
stopy po turistech. První noc v džungli a první chytání ryb.
Průzračná voda řeky znamená, a to je výhoda celého Kimberley, že je pitná. Co teče, to se pije.
Na Gibb River Road je všechno daleko, i benzinové pumpy. Ta naše poslední, 300 kilometrů vzdálená od Derby, se
jmenuje Iminji Store. Kromě nafty je zde možnost v přilehlém obchodě koupit i pití, konzervy, chleba a třeba
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i Magnum od Algidy. Ve výloze si zároveň čteme informaci
o pojízdném doktorovi. Jízdní řád jako na nádraží, jeho
týdenní dávka je oněch 800 kilometrů. A telefon? Funguje
tu spolehlivě pouze satelit a ten my nemáme. Tak, sbohem
pomoci.

Australské peklo
Další den a půl jízdy a jsme na místě. Vypadá to tu přesně
jako v americkém filmu. Cesta přes řeku trvala 3 hodiny.
První problém byl, že je velice obtížné změřit stupeň zamoření řeky krokodýly. Zdánlivě nic nenasvědčuje tomu, že tu
s vámi jsou, opak je však pravdou. Zásadní otázkou pak je,
jestli to jsou sladkovodní, nebo ti mořští. Ti první jsou snesitelní, a pokud se neproměníte v rybu nebo žábu, nejste pro
ně zajímaví. S těmi druhými to je horší. Mořský krokodýl je
opravdový stroj na zabíjení, a i když člověk nepatří do jeho
potravního řetězce, tak jenom proto, že se tu nevyskytuje. Místní doporučují do řeky nejprve hodit plechovku, po
které by případný krokodýl okamžitě skočil. Plechovka však

Cestování
mangrovím a čekáme, kdy se kde co objeví. Problém je, že
ještě nevíme, jestli je příliv nebo odliv, což je velmi důležité.
S odlivem totiž ryby odplouvají na moře a s nimi i krokodýli, s přílivem to je naopak. Navíc rozdíl mezi přílivem a odlivem tu je 8 metrů, a podle toho jste buď na břehu u vody,
nebo na skále. Po hodině zjišťujeme, že je odliv, a tedy to
bude s krokodýly bezpečnější. Najednou si ale všimneme,
že z dálky nás jeden pořádný exemplář pozoruje. Vidět jsou
pouze tři body - 2 oči a nos. Zkoumá, co jsme zač. Pak se
potápí a vynořuje se po dalších třiceti minutách. Tak dlouho krokodýl vydrží pod vodou.
Všechno jednou končí.Vydáváme se nazpět. Antuková
silnice má jednu velkou výhodu. To, co nejste schopni
najít v buši, na antuce najdete hned. Klokanní stopy, hadi,
ještěrky, dingové.. Většinou sice narazíte jen na kabely
a zbytky pneumatik, ale občas jsou zde k vidění i věci vzácnější. Naší zlatou perlou byla mulga australská. Had, jehož
uštknutí znamená 7 minut života. Další had na cestě je
krajta, tentokrát 2,5 metru dlouhá, a to přímo v termitišti,
které je jejím domovem. Je nasáklá termitím pachem, a tak
ji termiti nekoušou a ona z toho má bezva úkryt…

Vítejte na Srí Lance…

Po neposkvrněné přírodě Fiji a drsné exotice Kimberley by
určitě nebylo od věci podívat se i někam, kde ucítíme závan
historie. Pokud jste ještě nebyli a Srí Lance, jistě přišla ta
správná chvíle ji navštívit…
Začít bychom mohli ve městě Colombo, což je největší město Srí Lanky, nacházející se na západním pobřeží. Existovalo
již v pátém století našeho letopočtu a již tehdy sloužilo
jako přístav v rukou arabských obchodníků. V 16. století
byli vystřídáni Portugalci a následně Holanďany. V 19. století přišli Britové a v roce 1815 sjednotili celý ostrov a Colombo učinili hlavním městem.
Nejen hlavní město je ale naším výletním cílem…

Pinnawela - sloní sirotčinec

zůstala na hladině, a tak jsme řeku bez problému přebrodili. Na druhé straně řeky jsme si připadali jako na zakázaném území. Trávy žiletkovitého charakteru nebo trávy ve
tvaru vystřelovaného kopí jsou zde pouze proto, aby vás
odradily. Jejich výška je různá, postupně jsme procházeli
těmito šílenými travinami až 2,5 metru vysokými, s nohama
rozřezanýma až do krve. K těmto travám se přidávají ještě
zelení mravenci, jejichž umění je v tom, že si hnízda dělají
slepením dvou listů na stromě nebo keři, a pokud putujete
touto krajinou, je téměř stoprocentní, že si je shodíte batohem na záda. Účinek je stejný jako spadnout do mraveniště
řezavých mravenců v Čechách. K tomu až stupňů ve stínu,
pot, pryskyřice, miliony rozházených pískovcových balvanů,
pravé australské peklo.

Krajta v mraveništi
Další den je v plánu vskutku bohatýrská etapa - mořský
krokodýl. Vydáváme se dolů řekou až tam, kde jsou na
skalách k vidění stopy přílivu a odlivu. Opatrně prolézáme

Určitě stojí za to se vydat do vesničky Pinnawela, kde je
jediný sloní sirotčinec na světě, starající se o největší stádo slonů v zajetí, kteří např. oslepli, byli zmrzačeni nebo
jinak nemocní. Jedná se především o slony z rodu „Elphas
Maximus“, kteří patří k největším z asijských slonů. Dnes už
jsou sloni vyléčeni, stádo se rozrůstá o mláďata zde narozená a původní ochrana slonů přerostla v těžce turistickou
atrakci. Ovšem koupání slonů v řece s nádhernou přírodní
kulisou je jako stvořené pro kýčovité fotografie.

Dambulla - jeskynní chrám
Jeskynní chrám, vestavěný ve 150 m vysoké skále již v 1. st.
před letopočtem, se nachází asi 72 km severně od města
Kandy a patří mezi nejcennější jeskynní chrámy v Asii. Má
pět jeskyní přestavěných na svatyně a čítá asi 150 zpodobení Buddhy. Kromě fresek zde přitahuje pozornost 14
m dlouhá socha ležícího Buddhy vytesaná ve skále v jedné z jeskyní. Chrám patří na seznam světového dědictví
UNESCO. Cestou k chrámu nás doprovázely všudypřítomné
opičky.

Polonnaruwa - palácový komplex
Polonnaruwa je historické město z přelomu 11.- 12. století,
kdy bylo hlavním sinhálským městem Srí Lanky za období
vlády krále Vijayabahu. Jedná se o rozsáhlý komplex královIce Léto 2015 |
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ských paláců, soch Buddhů a králů v rozlehlých zahradách.
Mezi nejvýznamnější patří komplex soch Buddhy v různých
polohách „Gal Vihara“. Nutno podotknout, že Polonnaruwa je archeologickým nalezištěm, které bylo obnaženo
z hustého tropického porostu díky britským kolonizátorům.

Sigiriya
Sigiriya je archeologickým nalezištěm, kde jádro tvoří
pozůstatky palácového komplexu na skále, který vznikl
v 5. století n.l.. Jedná se o 200 metrů vysoký skalní masiv
s rozlehlou plošinou na vrcholu v jinak rovinaté krajině,
obklopený vodními a terasovitými zahradami. Nachází se
zde velké množství nástěnných maleb a pozůstatky rozlehlých zahrad s bazény. Je velmi těžko představitelné, jak tam
mohl nezdárný král Kassapa postavit svůj palác a ve spodní
části horní plošiny vybudovat i bazén. Zcela oprávněně je
tato památka vyhlášena za památku světového dědictví
UNESCO.

Kandy - Chrám sv. Zubu
Kandy je druhým největším městem ostrova, ale svou
historií a kulturním dědictvím jej místní obyvatelé považují za nejdůležitější město Srí Lanky. Je to sídlo posledních
sinhálských králů a jeho počátky sahají do 14. století. Po
300 let odolávalo evropským kolonizátorům a dobyli jej až
Britové v roce 1815. Město se nachází ve výšce 500 m. n.
m. a je lemováno vysokými kopci a zalesněnými svahy hor.
Dominantou města je tzv. Chrám sv. Zubu, kde je uchována
replika schránky s jedním ze čtyř Buddhových zubů, které
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byly nalezeny po jeho kremaci. Traduje se, že Buddhův
zub byl vytažen z jeho pohřební hranice a ve 4. století n. l.
ho na Srí Lanku z Indie propašovala ve vlasech princezna
Kalinga. Pro Sinhálce má Kandy a Chrám asi stejný význam
jako Mekka pro muslimy.

Nuwara Eliya
Nuwara Eliya neboli „Město světla“, známé také jako
„Malá Anglie“, je nejvýše položeným městem Srí Lanky.
Město si vyhlédli Britové v první polovině 19. století a zřídili
zde sanatorium, neboť zdejší podnebí je mnohem příznivější než horké a vlhké tropy na pobřeží. Což lze potvrdit
- ačkoliv na pobřeží byla rána kolem 28 st. Celsia, tady ukazoval teploměr v osm hodin ráno pouhých patnáct stupňů.
Nuwara Elyia je jedním z nejdůležitějších center pěstování
čaje a mnozí znalci považují zdejší produkci za vůbec nejkvalitnější na ostrově. Zároveň tady naleznete na políčkách
zeleninu jako pórek, cibuli, brambory, mrkev apod.
Stopy britských kolonizátorů jsou zde patrné na každém
kroku - krásné domky v anglickém stylu s dokonale střiženými trávníky, typické červené anglické schránky, památník
britských vojáků, kteří padli v 1. světové válce, dostihová
dráha s volně se pasoucími koňmi, golfové hřiště…
Co říci závěrem? Srí Lanka vás jistě okouzlí svou mnohotvárnou přírodou, nekonečnou zelení všech odstínů,
krásnými scenériemi hor, palmami všech druhů, rýžovými
poli, čajovými plantážemi, vodními plochami, vodopády,
bohatou faunou, čilou a pro Evropany chaotickou dopravou a milými vstřícnými lidmi.
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Parfém
jako poznávací znamení

Když spisovatel Tom Robbins ve své knize Parfém bláznivého tance popisoval vedle
hledání nesmrtelnosti také hledání té nejlepší vůně světa, jen málokoho by
napadlo, že tím nejomamnějším a nejvoňavějším bude nakonec řepa. Jenže proč by ne?
Vůně parfému musí „sednout“ hlavně tomu, kdo ji nosí. A protože jsme každý jiný,
vzniká ročně neuvěřitelné množství parfémů, jejichž srdce, základ i hlava se liší.

Kolik procent, tolik vůně

Víte, jaký je rozdíl v parfému a toaletní vodě? Za vším je
koncentrace. Tedy kolik procent vonných látek je rozředěných
v lihu. Čím více vonných kompozic, tím intenzivnější vůně.
• Parfém je nejintenzivnější vůně, která je na trhu k dispozici. Podíl vonných látek je 15–40 %.
• EDP neboli Eau de Parfum, česky též parfémová voda
(toaletní parfém). Podíl vonných látek je 12–15 %.
• EDT neboli Eau de Toilette, česky též toaletní voda. Podíl
vonných látek je 6–12 %.
• EDC neboli Eau de Cologne, česky též kolínská voda,
německy Koelnisch Wasser. Podíl vonných látek je 4–6 %
• EDS neboli Eau de Solide / Sport, anglicky též splash
perfume. Podíl vonných látek je okolo 1 %;

Vůně historie

Bez parfému si dnes dovede představit život jen málokterá
žena a v poslední době i někteří muži. Aby také ne. První
zmínky o parfémech se totiž objevují už v roce 4000 před
naším letopočtem. Přestože se tehdy vůně stávaly součástí
hlavně různých rituálních obřadů, objevovaly se mezi nimi
esence, které známe dodnes. Například růže, jasním, myrha
nebo bazalka.
O skutečné parfumerii ale můžeme hovořit až o pár let
později. Pozůstatky hliněné tabulky s klínovým písmem
z let 2000 před naším letopočtem totiž hovoří o mezopotámské chemičce a lékárníci Tapputi, která vůně míchala.
Na Kypru pak dokonce archeologové objevili destilační
přístroje a falkony, které Tapputi k výrobě parfému používala. Složkami jejich vůní byly nejčastěji nejrůznější byliny,
pryskyřice a koření.
Kdo si vůně podmanil skutečně dokonale, byli Arabové. Ve
středověku se jejich omamné esence dostávaly postupně do
Evropy, kde si je lidé zamilovali. V tehdejší době se lidé příliš často nekoupali, parfém se tak stal skvělou zbraní proti
špatné hygieně. Dá se říct, že vlastně nahrazoval mýdlo.
I svůj název získal parfém z francouzského per fumun, což
znamená skrz kouř.
Svůj věhlas získaly parfémy v Evropě až v devatenáctém
století, kdy se parfuméři díky chemii dostali k novým uměle
vytvořeným ingrediencím. V roce 1889 je řádně probádal
parfumér Aimé Guerlaine, který dokázal jako první propojit vůně přírodní s umělou složkou.

Síla nosu

Vyrobit dokonalý parfém přitom není vůbec jednoduché.
Prvním krokem, který parfumér musí provést, je destilace.
Tímto procesem získá vonné esence z rostlin. Rostliny třeba
ponořit do vařící vody, díky čemuž se vysráží vonné oleje,
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které zůstanou na povrchu. Silnější rostliny na destilaci
příliš nereagují, je potřeba je luhovat.
Jakmile získáme vonné oleje, je potřeba je uzavřít v kovových nádobách a napustit je rozpouštědlem. Směs se kondenzuje a vzniká z nich silice, která se dá lépe vyčistit od
nečistot. Kovové nádoby jsou přitom velice důležité, protože zaručí, že získaná vůně chemicky nezareaguje s okolním
materiálem. Vůně by se pak mohla změnit.
Než se získaná vůně použije do parfému, čeká jí obvykle
rozsáhlé testování. A to od testů čichových, až po testy
chuťové. Pokud se zjistí, že je vůně dostatečně kvalitní,
začíná se s ní pracovat. Do rukou se dostává nejlepším
odborníkům, mistrům svého řemesla, jejichž čichové buňky
jsou neuvěřitelně vyvinuté. Parfuméři pak vůně kombinují
a díky jejich talentu, píli a dovednostem, pak vznikají nejlepší kompozice parfémů.

Slavná pyramida

Hlava, srdce, základ. Kouzelná trojice, která se udává u každého parfému stejně, jako u vína podíl tříslovin a přírodního cukru. Řada lidí ale při výběru toho správného parfému
vůbec netuší, co si pod tím představit a jak moc tyto tři
součásti vůní ovlivňují výsledek.
Hlava je to, co ucítíme v parfému jako první. Je to obvykle
svěží a květinová složka, která dokáže velice rychle povznést vaši náladu. Na této složce si výrobci dávají velmi
záležet, protože vytváří první dojem z vůně. Je ale nejméně
intenzivní a obvykle rychle pomine. Jakmile k tomu dojde,
začne se uvolňovat srdce. Srdce se pak uvolňuje několik
hodin. Obvykle se skládá z kořenitých složek. Základ tvoří
látky parfému, které prchají nejdéle. Klidně i deset hodin.
Obvykle se skládá z dřevitých složek.
Platí však, že ti nejlepší výrobci parfémů dokážou vytvořit
takovou vůni, která se rozvíjí pozvolna a harmonicky, aby
přechody mezi jednotlivými částmi pyramidy jeho nositel

Blogerka Renata denně své čtenáře na blogu Ordinary life
zásobuje články o kosmetice. Připravuje pro ně recenze
o kosmetice z běžných drogérií i značkových parfumérií.
Jak sama tvrdí, baví ji objevovat. Ať už kosmetické trendy
a novinky v České republice, tak při cestách po zahraničí.
Na svém blogu se také často věnuje parfémům, které považuje za nedílnou součást kosmetické výbavy dnešních žen
i mužů.

Jak postupujete při výběru parfému?

vůbec nevnímal.
Kromě esencí ze získaných květů dnes v parfémech najdeme i esence ovoce, koření, bylin nebo vzácných dřev. Podle
toho, která z esencí je nejvýraznější, rozdělujeme dámské
vůně na orientální, květinové a cypřišové. V těch pánských
se pak objevují například citrusové, dřevité nebo kožené.

Jak vybrat správný parfém

Možná vám přijde výběr parfému jako každé jiné nakupování, ale ve skutečnosti to chce cvik a dobrou přípravu.
Jedině tak najdete v dnešní velkolepé nabídce opravdu
takovou vůni, která vám sedne.
Nejvíce by se měl na výběr té správné vůně připravit.
Odborníci a parfuméři tvrdí, že nejlépe jsme na tom s čichem v odpoledních hodinách. Rozhodně si dejte na čas
a nechoďte vybírat parfém ve stresu. Ten totiž výrazně
ovlivňuje náš čich. Stejně tak jako výrazně kořeněné jídlo.
Do parfumérie se vydejte s balíčkem kávových zrnek, které
vám pomohou neutralizovat vůně, když už váš nos nebude
schopen rozlišovat.
Pro začátek je dobré si ujasnit, které typy parfémů vám
voní. Stačí, když budete vědět, zda spíše lehčí nebo kořenité. Nechejte si v prodejně doporučit maximálně pět
vůní, které otestujete na testovacím proužku. Jakmile se
vám podaří výběr ještě trochu zúžit, začněte vůně zkoušet
přímo na sobě. Jedině tak poznáte, jak na vás bude vonět.
Kůže každého člověka je odlišná, proto budě jeden parfém
vonět na dvou lidech úplně jinak. Všímejte si, jak se rozvíjí
jednotlivé části pyramidy. Jak vás uchvátila hlava, jak dlouho vydrželo srdce a jak moc je pro vás přitažlivý základ.
Dejte si na čas. Z prodejny jděte domů a nechejte na sobě
vůni působit. Bude se měnit ve chvíli, kdy budete ve stresu,
kdy se zapotíte, nebo když si kůži osprchujete. S vůní musíte strávit nejlépe celý den, abyste pochopili, jak moc se vám
vryla pod kůži.

Parfémy osobně nevybírám na základě značky, ale podle
toho, zda se mi líbí jejich vůně a zda se mi voní i po delší
době a během dne mě nijak neobtěžují.

Mají podle vás smysl lehčí a těžší verze některých parfémů?

Určitě je to výhoda. Lehčí vůně můžete používat přes den,
ať už do práce nebo do školy. Těžší vůně se pak hodí na
večer, protože jsou výraznější. Lehčí vůně se také hodí na
letní měsíce, kdy chceme vonět spíše svěže. Ty těžší můžeme využívat v zimě, kdy výraznější parfémy hezky vyzní.

Jaký je v poslední době trend ve výběru
parfémů?

Z mého pohledu neexistuje nic jako trend mezi vybíráním
parfémů. Každý preferuje různé vůně a někdo sází rád na
novinky na trhu, limitované návrhářské kolekce či zajímavý
flakon parfému. Někdo může být naopak věrný své vůni
spoustu let a neexperimentuje. Podle mě není nic, jako oblíbená vůně, protože každý si pod tímto pojmem představí
něco jiného.

Platí pravidlo, že čím dražší parfém, tím intenzivnější vůně? Jak poznat, co opravdu vydrží?

Určitě bych netvrdila, že čím dražší parfém, tím je vůně intenzivnější a déle trvající. Všechny parfémy bych doporučila
vyzkoušet na sobě, protože každý má jiné pH, a na každém
tak vůně trochu odlišně voní a také jinak vydrží.

Jak se o parfém starat?

Doporučuji parfémy ukládat na tmavé místo, kam nesvítí
slunce. Parfém se tak nemůže předčasně zkazit. Jakmile
změní svoji barvu, tmavne a okolo uzávěru se usazuje pryskyřičný prstenec, je starý a raději jej vyhoďte.

Kam parfém nanášet, aby byla vůně cítit
celý den?

Osobně vůni nejraději nanáším do oblasti dekoltu, na zápěstí a také do vlasů. Tam se udrží prakticky celý den a stačí
vlasy trochu pohodit a znovu ji ucítíte. Vůni se doporučuje
nanášet i na pulzní body, kde je kůže nejvíce prokrvená
a teplá, tedy například na loketních jamkách, dekoltu, za
ušima nebo na spáncích.
Ice Léto 2015 |

91

Design
Text: Gabriela Koulová, foto: archiv firem

Designové

doplňky

Základní střih moderního interiéru je velmi jednoduchý, bez osvěžujících detailů
může působit chladně. Designéři na to pamatují, a tak doplňky přinášejí teplé příjemné
materiály, barvy a hravost.

Kouzla s korkem

Korek je výborně tvarovatelný lehký materiál. Vyrábí se
z něj nejen klasické zátky do lahví s vínem, ale také krásné
podlahové krytiny, obklady na stěnu i dekorativní předměty. Pěstování korkového dubu je například v Portugalsku
součástí tradičního zemědělství. Korek se sklízí ze vzrostlých stromů, jeho vrstva postupně dorůstá. Přesto se dnes
dokonce i korkové zátky sbírají a recyklují, protože znovurozemletí korku na další zpracování je možné provést
několikrát.
Přírodní krása korku učarovala také americkému designérovi Danielu Michalikovi. Již několik let navrhuje a ve své
zpracovatelské továrničce vyrábí drobné užitkové předměty, ale také
nábytek. Korek má velké využití
v kuchyni třeba jako podložka pod horký hrnec,
ale také třeba přesně
tvarované podstavce
na vinné lahve
nebo misky na
hroznové víno
i jiné ovoce.

Korek a víno jdou po staletí ruku v ruce, protože korek je
dokonale antiseptický a neplesniví. Navíc má ještě jednu
výhodu – když na něj ukápne červené víno nebo šťáva
z ovoce, lehce změní barvu, ale poréznost materiálu dovolí
se tekutině i barvě rozptýlit, takže dojde sice k mírné změně barvy, ale to jen dodává korku na zajímavosti.
Lehkost korku využívá Daniel Michalik při výrobě dětského
nábytku. Židličky z masivně opracovaného korku jsou pro
děti pohodlné, měkké, teplé a dokážou je snadno samy
přenášet tam, kde je zrovna chtějí mít. Přitom široké nohy
a síla sedáku zajišťují bezpečnost a stabilitu, i když děti
na židličky vylezou, aby si něco podaly z jinak nedostupné
poličky.
Posledním hitem v dílny Daniela Michalika je anatomicky
tvarované lehátko. Zde designér vychází z další vlastnosti korku – pružnosti a měkké poddajnosti při zachování
pevnosti. Lehátko vyrobené z pásů speciálně designovaných pásů recyklovaného korku má tvar vlny. Jeho elegance dokonale doplní moderní i klasický interiér, vyjímat se
bude i na terase a postavit se dá i do trávy, vlhkost nasákne
jen velmi málo a snadno opět vyschne, aniž by to poškodilo
strukturu materiálu. Tvar lehátka umožňuje použít ho na
pohodlné ležení s pokrčenýma nohama, ale také třeba
jako houpací křeslo.

Je libo tygra, zebru, nebo
žirafu?

Designové motivy inspirované kůžemi
exotických zvířat již dlouho nevycházejí z módy. Málokdo by ovšem
dnes byl tak odvážný (či spíše nevkusný), aby použil přímo kůži
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Krása

či kožešinu těchto
vzácných a chráněných tvorů. Kouzlo černobnobílý
nepravidelných
pruhů zebry, dlaždicových decentně
hnědých a jemně
béžových skvrn žirafy, zářivé žíhání žlutooranžové tygří kůže nebo tlapičkové
skvrny ve stylu leoparda se tak objevují na imitacích kůže,
případně se tak barví vyhlazená hovězina. Také nejrůznější
potahové i závěsové látky nejdeme v těchto designech.
Chcete-li být moderní, něco „zvířecího“ si určitě pořiďte.
Ale pozor, těmito nápadnými prvky je třeba šetřit, pokud
by jich bylo v místnosti moc, ztratí punc zajímavosti a luxusu a budou vyvolávat spíš pocit chaosu a přeplácanosti.

Musíte být skutečný milovník
tzv. safari stylu,
abyste si pokoj
zabydleli kompletně zvířecími
motivy. Udržet
vkus je těžké, ale
možné – krásnou
ukázkou je obývací
pokoj, kde se kombinují různé zvířecí
kůže na sedací soupravě, koberci, stolku i malých
polštářích. Velkoformátové fotografie zvířat na stěnách vše dokonale sjednocují
a dolaďují.
Moderně střižený strohý interiér dobře zvolený zvířecí
motiv na pár detailech skvěle pozvedne z nudné střízlivosti
na nápaditou veselost. Stačí třeba žirafí kobereček z měkké
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Rozhovor

vlny a k tomu stejně designované plátěné podsedáky na židle. Kdo má
raději černobílou než hnědou, může stejně použít motiv zebří. Nebo si
k jednobarevné sedačce místo dalších křesel můžete pořídit pohodlné
měkké sedací kostky žirafí, leopardí i zebří.
Že ve zvířecím dekoru může vznikat nábytek zcela moderního tvaru,
dokazuje krásné interiérové lehátko, na němž se kombinuje černá kůže
a zebří motiv na pohodlí zaručující měkké svrchní matraci. Luxusní
vzhled podporuje i elegantní podlouhlý kožený polštář pod záda.
Zvířecí motivy se používají také na povlečení, kde jejich půvab vynikne
zvlášť v kombinaci s jednobarevným lemem, případně s jednou stranou
polštáře a pokrývky jednobarevnou a druhou s dekorem. V safari ložnici
pak můžete styl podpořit třeba moderními dělenými obrazy i dekorem
na lampičkách.

Hi-tech kuchyň vše
v jednom

Kuchyň, to je nejen design, ale také stále
promyšlenější využití technologií. Pokud
uvažujete o kuchyni 21. století, patří k ní
také dokonale promyšlená ergonometrie provozu, pohodlný přístup ke všemu,
co potřebujete při vaření a ekologické
využití energií a vody. Právě takovou
kuchyň navrhli před časem francouzští designéři Laurent Lebot a Victor
Massip z firmy Faltazi.
Koncept musí okouzlit snad i toho,
kdo nevaří. Jednoduchý obdélník v příjemné kombinaci bílé a světlezelené
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barvy je složený z několika základních
prvků – uskladnění, zpracování
a recyklace. Vařič má tři plotny,
jednu hlubokou na wok pánev,
jednu lehce zapuštěnou plynovou a jednu na pomalé vaření,
kde je plynový hořák skrytý pod
sklokeramickou destičkou, na
níž se dá teplota udržet nízká
a úsporná. Další skříňka ukrývá hladicí
a mrazicí box, tedy vlastně ledničku, zde
ovšem přístupnou shora a ze strany. Dále
jsou tu úložné skříňky na potraviny
a na nádobí.
Součástí konceptu této designové kuchyně je ale také horní část.
Ta nepočítá se skříňkami, ale
s jakýmisi různě velkými trychtýři zavěšenými od stropu, takže
kuchyňka může být umístěná
volně v prostoru. V miskách či
trychtýřích je prostor na kuchařské knihy, ale především na
sypké potraviny. Ty se shora
nasypou do trychtýře a zespodu
se odebírají pomocí otočného
dávkovače. V dalších trychtýřích
je místo připravené na pěstování bylinek přímo nad kuchyňkou.
Je zde také integrovaná minutka
a osvětlení směřující na spodní pracovní plochu kuchyně.
Celá jedna sekce je věnovaná třídění
odpadu. Jsou tu nejen oddělené boxy na papír, sklo a plasty, ale také vychytávky na zmačkání plastových lahví nebo
vyčištění sklenic a lahví. Poslední box je určen na kompostovatelný biologický odpad. Do něj můžete házet slupky,
odřezky ovoce i zeleniny, zbytky, ale také papírové kuchyňské utěrky. Kompostér je skrytý v neprodyšném boxu,
takže z něj není nic cítit. Otočný mechanismus s nasáváním
vzduchu zajišťuje rychlé tlení a postupnou „výrobu“ humusu pro pěstování bylinek v horních zásobnících kuchyně.
Do kompostéru bude směřovat i odpar z trouby – ten je
speciálním spodním filtrem jímán do nádobek a mastnotu
z pečení pak vylijete do kompostéru.
Recykluje se i voda z nádobí. Kuchyň používá myčku, nebo
spíše dvě mycí zásuvky, jednu na bílé nádobí, druhou na
kastroly a pánve. Voda z myčky je filtrovaná, stejně tak
vody z dřezu. Jímají se do nádob a zbytkovou vodou pak
můžete zalévat bylinky (počítá se s ekologickým mytím
horkou vodou a párou bez použití chemie).
Co ještě dodat? Snad to, že nemusíte mít obavu z nedostatku pracovní plochy. Do horní desky je zabudované i prkénko z tvrdého dřeva, na kterém se dá krájet maso i zelenina
a i další pracovní deska je dostatečně velká.
Každý, kdo uvažuje o budoucnosti jako o éře šetrného přístupu k přírodě, musí nad takovou kuchyní zaplesat. Navíc
je skutečně velmi pohledná, kombinace kontejnerového
systému spodní části s oblými tvary horních zásobníků je
nejen účelná, ale i efektní.

Kovová
postel aneb
ložnicová romantika
Většinou se zaměřujeme na postele dřevěné či
částečně i kompletně čalouněné. Designově zajímavá je ale i postel kovová, ať už kovaná nebo
trubková. Může být také kombinovaná se dřevem
v rustikálním zpracování, takové kousky jsou skutečně
luxusní. Pomiňme strohé tvary a podívejme se na to, co
vnese do naší ložnice nádech romantiky. Zdobená kovaná
čela postelí navrhují designéři v nejrůznějších podobách.
Najdeme tu jednoduché křížení doplněné vlnovkou i bohaté zdobení kovanými volutami a květy.
Kovaná postel může mít ale nejen historizující design, ale
také zcela moderní. Půvabné jsou postele s kováním, které
připomíná větvičky keře nebo stromu s drobnými lístky.
Pokud chcete trochu rustikální ráz, pak se zaměřte právě
na „větvičkové“ kování v kombinaci s dřevěnými sloupky.
Klasickými barvami jsou černá nebo bílá, pokud chcete ale
v ložnici vyzdvihnout luxus, bude vaše kovová postel mosazná či zlacená.

Luxusní dětská koupel

Zapomeňte ne jednoduché plastové vaničky. Vaše miminko
má přece stejná práva na vymoženosti, které najdete ve vanách dospělých. Miniaturní whirlpool s masážními bublinkami a sprchou poskytne dítěti dokonalou relaxaci a radost
z koupání. Vanička má dvojitou izolační stěnu, takže voda
v ní vydrží dlouho teplá. Pohodlné tvarované lehátko se
pro nejmenší miminka dá položit do vaničky, aby se dítěti dobře leželo a mělo podloženou hlavičku. Po koupání
lehátko snadno vysušíte a potáhnete ho teplým měkkým
povlakem, aby si na něm miminko mohlo po koupání krásně odpočinout.
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Text: Aleš Sirný, foto: archiv firem

Dovolená
na moři:

Azurová hladina moře je obrovským
lákadlem českých turistů, rekreace
na sluncem vyhřátých plážích však
není jedinou variantou zasloužené
letní dovolené. K aktuálním trendům
relaxačních pobytů totiž patří plavby
na luxusních výletních lodích
a jachtách.

Velký útěk ze
světa na pevnině

Vstoupit na palubu výletní lodi, vybalit si kufry ve vlastní
kajutě, trávit čas různými aktivitami a o několik hodin později prozkoumávat pobřeží zcela jiného státu, než v kterém
jste se nalodili – i tak může probíhat ideální dovolená, lákající čím dál více Čechů.
Přitom rekreační pobyt na výletní lodi nutně nemusí znamenat utahování opasků na několik let dopředu. Týdenní
plavbu po středozemním moři s plnou penzí seženete i za
deset tisíc korun, což je překvapivě příznivá částka. Pro výhodné ceny je ale zapotřebí zvolit správný termín, nejlépe
mimo sezonu, kdy je nižší obsazenost lodí. Nutno podotknout, že celkové náklady na dovolenou rostou kvůli individuální dopravě na místo vyplutí. I tak se ale ceny pohybují
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na přijatelné úrovni. Pokud tedy nevyžadujete pohádkový
luxus.
Lodě jsou ve své podstatě plovoucími hotely, poskytující
srovnatelný komfort s železobetonovými sourozenci na
souši. Zákazníci si mohou vybírat pobyt v základních a komfortních kajutách i přepychový apartmánech. Typy kajut
se liší svou polohou na lodi, vybavením, velikostí a samozřejmě cenou. Standardem jsou vnitřní kajuty s ideálním
poměrem ceny a kvality. Kajuty sice nemají okno, jinak se
ale neliší od kajut s výhledem na moře. Navíc většinu času
asi budete trávit různými aktivitami a kajuta se pravděpodobně stane jen místem pohodlného spánku. Nabídku
dále rozšiřují obytné prostory s balkónem a okázalé luxusní

Luxus
času je čistě individuální záležitostí a nabídka organizovaných a neorganizovaných činností je velmi pestrá. Na lodích
se nacházejí restaurace, kavárny, bary, diskotéky, kluby pro
děti, fitness centra, bazény, sportoviště, sauny, obchodní
promenády, divadla a tak dále. Nechybí ani prádelny, tudíž
pěchovat kufry oblečením není nutné. A zatímco se bavíte
a užíváte si dovolenou, případně si žehlíte formální oblečení na další společenský večer, loď pluje do dalšího přístavu.
Většina plaveb je okružních, takže dovolená vám začíná
tam, kde i potom skončí. Oblíbenou destinací je zejména
Karibská oblast ve Střední Americe. Zákazníci si mohou vybírat z široké škály tras zahrnující zastávky na Floridě, Haiti,
Jamajce, Kajmanských ostrovech, v Mexiku a podobně.
Kdo dává přednost krásám Starého kontinentů, zaplesá
nad bohatým výběrem plaveb po Středozemním moři.
Naopak milovníkům severské přírody padnou do oka výlety
v Pobaltí, k norským fjordům či náročnější polární plavby
plné sněhu, ledovců a téměř nedotčených krajin.

Královská plavba Karibikem

apartmány.
Rozhodně nemusíte mít obavy z toho, že se při dlouhých
plavbách po širém moři ukoušete nudou. Každá zastávka
v přístavišti znamená několikahodinové volno a prohlídku
blízkého okolí dané lokality. Jen si to představte, jeden den
ve Španělsku, při druhém východu slunce se už koukáte na
francouzskou riviéru a za několik hodin si už objednáváte
těstoviny v italské restauraci. Každé zakotvení je příležitostí pro nové zážitky a je na každém, jak svůj vymezený čas
v destinaci prožije. Pakliže se odevzdáte do rukou lodního
personálu, máte možnost relaxovat na místní pláži nebo
absolvovat výlety za přírodou a historií.
Přemíru aktivit lze najít i na palubě lodi. Využití volného

Na špičce žebříčku největších výletních lodích se v současnosti drží dvojice sesterských lodí Allure of the Seas a Oasis
of the Seas. Tyto výletní kolosy o délce 362 metrů pojmou
až 5 400 pasažérů. Lodě patří společnosti Royal Caribbean
International, proto je většina tras soustředěna na oblast
v Karibském moři. Allure of the Seas však přes sezonu
zavítá i do Evropy a výlet na sedm nocí z Benátek do Řecka
a zpět začíná na částce 599 dolarů a objednat jde přímo na
stránkách Royal Caribbean International nebo ve vybraných
českých cestovních kancelářích.
A jaké zážitky tato největší výletní plavidla na světě vlastně nabízí? Je jich tolik, že bez čerstvého mořské vzduchu
byste ani nepoznali, že dovolenou trávíte na lodi. O vaši
zábavu bude na Allure a Oasis postaráno od ranních až
do pozdních večerních hodin. Kulturnímu dění dominuje
amfiteátr Aqua Theater s kapacitou 735 lidí, který pravidelně hostí živá divadelní představení, muzikály, kabarety
a vodní show – z části inspirovaná filmy amerického studia
DreamWorks. Třeba budete mít štěstí a během plavby se
potkáte s hvězdami stříbrného plátna, které na výletní
lodě občas zavítají jako hosté. Kdo se přeci jen raději dívá
na pohyblivé obrázky, dá asi přednost 3D kinu. Zájemci
o smích a stand-up humor si určitě najdou místa k sezení
v klubu Comedy Live, interiérově nesoucí odkaz londýnského metra.
Jakmile začne slunce mizet za horizontem a oblohu začnou prosvětlovat první nejjasnější hvězdy, proces přeměny
podstoupí i samotná loď, na níž se otevřou jinak přes den
zavřené podnik. Čtvrt tanečních klubů ožije nočním životem a každý večer umožní jiný druh povyražení.
Až budete přemlouvat známého, shodou okolností botanika, ke společné plavbě na Allure nebo Oasis, povězte mu
o Central parku. Ovšem nikoliv o té rozlehlé pláni uprostřed betonové džungle na Manhattanu v New Yorku, ale
o Central parku přímo na lodi. Pokojné prostředí s kolekcí
přímořské a subtropické flory z celého světa je vítaným
cílem odpolední procházky po lodi a co víc, může být i díky
informačním popiskům naučné. Elegantně zařízený Central
parku vaši procházkou kolem tropických rostlin, květin,
křovin i stromů jistě obohatí.
Příznivci aktivní dovolené a sportu mohou využít volné
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chvíle u čtyř bazénů a dvou surfovacích simulátorů. Hlavní
bazén s postranní vířivkou je určen především pro odpočinek a relaxaci na slunci, naopak plavci zamíří do sportovního bazénu, kde ve stanovených hodinách dojde i na vodní
pólo, badminton a dokonce basketball. Zajít si lze i na
bazén pro rodiny s dětmi. Na sportovní palubě si můžete
zahrát minigolf, basketball, voleyball a fotbal.
Po sportovním výkonu by zpravidla měl následovat zasloužený oddech. Toho si člověk může dopřávat v lázeňských
střediscích, zahrnující sauny, parní lázně a devětadvacet
masážních ošetřoven. A kdo dává přednost posilovně, svaly
si může protahovat na 158 cvičebních strojích.

100 | Ice Léto 2015

Moře zážitků si odnesou i děti. Pro každou věkovou kategorii existuje odpovídající program plný her a dobrodružství. A zatímco budou děti v péči profesionálu, rodiče se
mohou oddávat vzácným relaxačním chvilkám. V momentě,
kdy se jim děti vrátí, uslyší třeba historky o tom, jak si jejich
ratolesti vyráběly vlastní šperky nebo prováděly pokusy ve
vědecké laboratoři.
Komu by snad navzdory dovolené s plnou penzí vyhládlo,
má k dispozici šestadvacet stravovacích zařízení, včetně restaurací, zaměřených vyloženě na zážitkovou gastronomii.
Ve výčtu nechybí známé řetězce, pizzerie, bistra a luxusní
restaurace.

EXKLUZIVNÍ
Okružní plavby na lodích Costa
za poznáním i relaxací

www.costa.cz

Krása

Apartmán s piánem

Royal Caribbean zdařile přenesl koncept funkčního urbanismu i na mořskou hladinu, respektive na lodě Allure
a Oasis. Šikovné dispoziční řešení kajut a apartmánů nabízí
pro ubytované dostatek prostoru. Nejvyšší položkou v pyramidě ubytování jsou mezonetové apartmány s francouzskými okny, poskytující nerušenou výhlídku. Všech osmadvacet
mezonetových pokojů zdobí unikátní moderní design
s příměsí abstraktního a moderního umění. Přízemí slouží
jako obytný prostor s pohovkou, čalouněným lehátkem,
LCD televizí, koupelnou a soukromým balkonem. Druhému
patru dominuje manželský postel, z které lze skrz prosklené zábradlí sledovat hladinu moře.
Mezonetové apartmány jsou jedním ze sedmatřiceti druhů ubytovacího zařízení. Nejluxusnější a největší z nich
nese název Královský a je určen až pro šest osob. Rozkládá
se na ploše 141 m2 a součástí vybavení je soukromý bar,
knihovna a dokonce i piáno. Balkon má rozlohu dalších 78
m2. V případě velké rodinné dovolené může být apartmán
propojen s vedlejším pokojem Crown Loft Suitem, čímž pro
skupinu deseti osob vznikne úctyhodný obývací prostor
o rozloze 192 m2.
K propojení jsou určené taktéž apartmány Sky Loft Suit
s celkovou rozlohou 138 m2. Na lodi je rovněž královský
apartmán s výtahem, navrženým pro maximální pohodlí
osob se speciálními potřebami.
Ačkoliv se další apartmány rozprostírají na jednom podlaží,
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luxusní interiér jim v žádném případě nechybí. Například
Royal Suit pro čtyři osoby má ve výbavě piáno, bar, dvě
vany a balkon. Naproti tomu unikátní rodinné prezidentské
apartmá ubytuje až čtrnáct osob. V základu jsou čtyři ložnice, čtyři koupelny, rozlehlý balkon a masážní vana.
V šesti podobách se na lodi nachází apartmán Aqua Theater s dostatečně dlouhým balkonem, aby si osmičlenná
skupinka mohla užívat nejen pohled na moře, ale i na
promenádu a amfiteátr Aqua Theater.
Největší zastoupení z řad luxusních apartmánů má kajuta Grand s jednou ložnicí, koupelnou, obývací místností
a balkonem s vířivkou pro dvě osoby. Každý, kdo se ubytuje v luxusních apartmánech, se automaticky stává členem
klubu Concierge, což znamená, že se mu dostane specializovaného servisu. Klub Concierge se stará o jakékoliv
požadavky zákazníků jako například rezervace restaurací,
lázní, výlety na pobřeží a podobně. Zahrnuty jsou i služby
související s obchodní činností. Manažeři mohou využívat
kupříkladu faxy, kopírky a rozšířenou knihovnu DVD a CD.
Součástí členství v klubu jsou i speciální společenské akce,
takže třeba můžete dostat osobní pozvánku na recepci,
pořádanou kapitánem lodi.
Sektor luxusních plaveb zaznamenává dlouhodobý stabilní
růst nejen v ČR. Se zájmem o tento druh dovolené úzce
souvisí pohyb cen ropy na světovém trhu, od čehož se odvíjí
cena palubních lístků. Spotřeba paliva výletních lodí je totiž
enormní. Jen pro příklad, Oasis of the Seas spotřebuje na
plný výkon téměř 27 000 litrů paliva za hodinu.
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Tichá posvátnost dovolené na jachtě

Plavba na výletních lodích zní opravdu lákavě, ale všem
nemusí být pochuti. Milovníci soukromí a větší volnosti
pravděpodobně dají přednost dovoleným na plachetnicích
a jachtách, na nichž si užijí krásu moře z bezprostřední blízkosti. Zní to až pohádkově – koupání na vámi vybraných
plážích a zátokách, opalování na sluncem vyhřáté palubě
a příjemný klid. S jachtou se zkrátka dostanete do míst, ke
kterým se z paluby výletní lodě jen stěží přiblížíte.
Aktivněji založení členové posádky se dokonce mohou pod
velením kapitána podílet na provozu a obsluze lodi a rozšířit si tím své obzory. Ve finále se toho člověk naučí dost
na to, aby později úspěšně složil kapitánské zkoušky a lodi
velel sám. Skutečně nezáleží na tom, zdali máte kapitánské
zkoušky, či nikoliv, dovolenou na jachtě si užijete v každém
případě.
Prvním krokem k takto strávené dovolené je výběr lodi.
Nejčastější volbou zákazníků jsou plachetnice a klasické
motorové jachty. V případě bezvětří nemusíte mít obavy, že
byste s plachetnicí uvízli na širém moři, dieselové motory za
vás takovou situaci hravě vyřeší.
Další variantou je katamarán s dvojitým trupem, zajištujícím vysokou stabilitu na moři. Katamarán se vyznačuje
vysokým komfortem a dostatkem prostoru pro posádku.
Dispozice lodí je řešena v podobném duchu jako u obytných vozů na silnicích – maximální využití prostoru v omezených podmínkách. Základem jsou kajuty s lůžky, vybavená kuchyně, sprcha, sociální zařízení, nádrže s pitnou

vodou, osvětlení a nezbytné elektronické přístroje pro
bezpečnou námořní plavbu.

Překvapivě levná dovolená

Stále platí to, že míra luxusu je úzce spjatá s faktem, kolik
do dovolené chcete investovat. Samotný pronájem lodě
včetně kapitána je možno získat za méně než deset tisíc
korun na osobu, ovšem do rozpočtu je nutné započítat
další náklady spojené s cestou k moři a následně s cestou
po moři. Mějte na paměti, že budete muset tankovat naftu
a platit poplatky za kotvení v přístavech. Výdaje budete mít
určitě i na pobřeží, ať už za zmrzlinu, nebo pořádnou večeři z regionální kuchyně. Rovněž zaleží na období pronájmu,
v sezoně se cena zákonitě pohybuje o něco výše.
Plavba pod vedením kapitána trvá v průměru pět hodin
denně. Skladba denního programu je v zásadě neměnná.
Po snídani vyrážíte na cestu, kolem poledne na vás čeká
zastávka v přístavišti a odpoledne závěrečná plavba do
cílového přístavu. Průběh dne pak vyplňujete koupáním
na plážích, turistickou pochůzkou okolí a užíváním si ničím
a nikým nerušené dovolené. Přes noc bývá loď ukotvena
v přístavu nebo klidných zátokách.
Strávit dovolenou na jachtě můžete i s dětmi, ačkoliv je
potřeba mít na paměti, že nezletilí musí nosit záchrannou
vestu a být neustále pod dohledem.
Nejdostupnější a nejoblíbenější destinací je Chorvatsko.
Řada lidí pohled z pláže na moře věrně zná, tak proč to
nezkusit i opačným směrem, od moře na pláž? Variant je
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obrovské množství, a pokud nemáte jasný cíl, s výběrem
vám pomohou cestovní kanceláře nebo kapitán lodě. Dovolenou ale nemusíte trávit jen na Jadranu nebo na pobřeží
evropských pláží. Náročnější klientelu jistě potěší plavby
v příjemně teplých vodách Karibského moře.

Prestižní jachta pro náročné
zákazníky

Lodě značky Prestige již několik let dokazují, že patří mezi
světové lídry v segmentu luxusních jachet. Filozofie Prestige
je čistý design, vynikající plavební schopnost a prostornost
interiéru. V loňském roce značka Prestige znovu zvýšila laťku na trhu luxusních motorových jachet přepychovým modelem Prestige 750. Jachta byla navržena pro plný požitek
z života na moři. Majitelům nabízí neobyčejně velkorysé
obývací prostory, kterých designéři dosáhli i navzdory úzkému trupu. Jejich práci můžeme obdivovat v hlavní kajutě
i podpalubí, kde dokázali vytvořit dostatečně rozměrné
místnosti s ideální stojnou výškou.
Do bílé a světle šedé zbarvený interiér je doslovnou demonstrací soukromí a bezpečnosti pohybu na palubě. Hlavní kajuta se salonem pojme až osm lidí a je proto ideální
společenskou místností pro rodiny a hosty. Vedle salonu
se směrem k zádi rozprostírá moderní kuchyně s jídelním
stolem pro dalších šest lidí. Kapitánský ovládací panel byl
umístěn před salon, tudíž kontrolovat autopilota můžete
i z pohodlí sedačky. V případě nepřízně počasí pak kapitán
usedá na výškově nastavitelnou sedačku.
V nižší poloze před stanovištěm kapitána najdeme kajutu
s manželskou postelí, sociálním zařízením a sprchou. Mís-
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tem příjemném spánku je však podpalubí s trojicí dvoulůžkových kajut a dalším pokojem s manželskou postelí.
Součástí kajut jsou úložné prostory a koupelny. Cesta do
kapitánské kajuty s vlastní koupelnou vede ze zadní paluby.
Osvětlení je řešené zabudovanými LED světly, nikde proto
nemůže dojít k tomu, že se při malé nepozornosti uhodíte lustrem do hlavy. Interiér hlavní paluby je prosvětlen
tónovanými okny, ladícími s ostrými hranami komplexního
designu lodě. Malá okénka prosvětlují i podpalubí.
Průchod kolem nástavby směrem na přední palubu je ideálně široký. Přední paluba slouží jako poklidné místo pro
odpočinek a opalování, dominuje jí rozměrná sedačka.
K večernímu posezení je ideální horní paluba, chráněná
pevnou střechou s posuvnou roletou. Přes den je ale spíše
teritoriem kapitána, neboť se zde nachází druhé stanoviště
řidiče – s mnohem lepší výhledem po okolí.
Prestige 750 se vyrábí s motory MAN o výkonu 1000 a 1200
koňských sil. Maximální rychlost je 28 uzlů (50 km/h). Při
maximálním výkonu vyšplhá spotřeba paliva na 430 litrů za
hodinu. Možná se to zdá příliš, ale vězte, že palivo v nádrži
vám vystačí při plném výkonu na dlouhých deset hodin.
Prestige má perfektně zvládnutý design a milovníkům přepychu má co nabídnout. S tímto výrazným hráčem na poli
luxusních jachet byste se v monackém přístavu rozhodně
neztratili. Čas strávený u vody na pláži vám zaručeně nabije
baterie, nutné pro nadcházející pracovní proces. Ovšem
dovolená na zlehka se pohupující jachtě nebo výletní lodi,
uprostřed poddajné modré hladiny, vás nejenže nabije
novou energií, ale přiměje vás si takto strávené dny častěji
opakovat.

VZNÁŠEJTE SE
NA VLNÁCH SNĚNÍ
Ručně vyráběné kontinentální
postele a přírodní matrace

Přijměte pozvání do jednoho z našich showroomů v Praze - Průhonicích > (+420) 731 434 135 nebo v Brně > (+420) 731 434 137.
Praha - Průhonice > Nákupní galerie MoDo, V Oblouku 800 // Brno > Brno Business Park – Budova C, Londýnské náměstí 881/6.

Bydlení
Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com

Nové trendy
pro krásu
domova
O útulnosti bydlení rozhoduje mnoho
faktorů, z nichž velká většina vychází
z individuálního vkusu a potřeb. Některé
věci ale platí pro každý interiér bez rozdílu designu. Třeba aby podlaha v koupelně neklouzala, malba na stěnách se neotírala nebo aby se dveře tiše a snadno
zavíraly a otvíraly. Vývoj interiérových
prvků jde stále kupředu směrem k pohodlí a bezproblémové údržbě.

Po čem šlapeme

Každoročně představují firmy novinky v oblasti podlahových krytin. Trendy jsou v poslední době podlahy bezespárové nebo se spárami co nejméně viditelnými. Pokládání
parket a prken na pero a drážku umožňuje minimalizovat
spáry i u dřevěných podlah. Ty jsou stále žádané a patří
k těm nejluxusnějším. Ani výrobci laminátových plovoucích podlah ale nezahálejí. Klienti si často žádají plovoucí
podlahu i do velkých moderních koupelen ve stylu domácího wellness. Jednou z technologických inovací je tak
laminátová podlaha AQUA +, pětkrát odolnější proti vodě
než běžný laminát. Můžete ji tedy použít v koupelně nebo
v zádveří za vstupem do domu, kam přicházíte i v mokrých
botách. Pro koupelnové použití je důležitá také povrchová protiskluzová úprava, která u těchto podlah dosahuje
nejvyšších hodnot. Luxusní design vám dává na výběr různé
styly. Některé vyvolávají dojem skutečného dřeva, jiné třeba dřeva hluboce kartáčovaného, s jemnými drážkami, jiné
dokonce mají vzhled jako lehce porézní keramika.
Na veletrhu BAU 2015 v Mnichově z podlahových krytin dominovaly dřevěné masivní podlahy i další přírodní
podlahy jako je korek nebo marmoleum. Dřevěné podlahy
mají dnes dvojí podobu. Pro snazší opracování a menší
problém s dlouho pracujícím vyzrávajícím dřevu se často
používá pevné jádro lepené z hranolků povrchově upravené lepenou dýhou. U kvalitních jádrových podlah musí
být dýha nejméně 3 - 4 mm silná, při slabší dýze je podlaha
neopravitelná při poškrábání. Povrchová úprava je většinou
olej nebo vosk, popřípadě lak. Ten pravý luxus ale stále
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jsou podlahové krytiny vlysové a parkety. K parketám nebo
vlysům u nás stále panuje nezasloužený despekt způsobený zřejmě použitím v panelákových a družstevních bytech
z druhé poloviny 20. století. Tam se dřevo lepilo asfaltovým či térovým lepidlem, které v podobě černých skvrn
vzlínalo spárami na povrch podlahy. Zcela jinak vypadají
téměř stoleté zachované parkety ve starých domech z první republiky. Tam jsou podlahy stále rovné, nevyboulené,
pevně drží u podkladu a po drobném zbroušení a ošetření
voskem nebo lakem mají ničím nenahraditelný historický
punc. Také moderní parkety je ale snadno doženou, protože se stále vyrábějí z tvrdých dřev, při odborné pokládce
dokonale vynikne skladba motivů na dřevě nebo skládání
z různých barev dřeva. Jsou několikrát opravitelné, můžete
části nahradit či zcela demontovat a položit znovu. Jako
přírodní materiál jsou příjemné na omak a nestudí. Kvalitní
moderní pružné laky umožňují po podlaze chodit i v botách, lak se obnovuje zhruba po sedmi až patnácti letech,
takže nehrozí každoroční namáhavé drátkování a napouštění parket. Luxusní parkety s prakticky neomezenou
životností se vyrábějí z exotických tvrdých dřev. V módě
jsou spíše velkoformátové desky, často skládané do jednoduchých mozaikových dekorů, dobře známé „stromečkové“
vlysy se používají méně.
Co je nového na trhu s koberci? Stále jsme sice ještě ve
stadiu okouzlení 3D vzory a moderními materiály, které
umožňují použití jasných zářivých barev, zároveň se ale svět
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vrací ke klasice. Jako by se po všech experimentech dospělo
k tomu, že vlněný koberec je pořád to nejluxusnější, co si
můžete dopřát. Belgický výrobce Osta Carpets představil
v lednu na veletrhu bytových textilií novou kolekci - vlněné
koberce Kashquai s celoplošně patchworkovým designem.
Kostky různých vzorů si přitom bere z klasických perských
kobercových motivů, takže vtipně kombinuje tradici s novým nápadem jejího využití.
Z umělých vláken je díky nejrůznějších technologickým
úpravám možno vyrábět koberce hladké, uzlíkové, s vysokým vlasem nebo třeba z různě velkých jakoby filcovaných
kuliček. Oblíbený je materiál polypropylen heatset, je antistatický, takže se dobře vysává, částečky prachu ani vlasy
či srst domácích mazlíčků k němu nelnou. Měkké kusové
koberce v zářivých barvách si vyberete jak do obývacího
pokoje, do ložnice, tak do prostoru pro dětské hry. Německý kobercový dům Steffensmeier nabízí například v kolekci
Picasso tak pestré kombinace barev či nápadné vzory, že
takový koberec se stane designovou dominantou střízlivě
zařízené moderní domácnosti.
Na veletrhu Domotex 2015 představil letošní trend také jeden z nejznámějších kobercových ateliérů, nizozemský Arte
Espina. Kolekce se jmenuje Tobago, do interiéru přináší
jasné barvy džungle a pralesa - oranžovou, zelenou, zemitě
hnědou, modř oblohy. Květinové motivy jsou zjednodušené
do grafických symbolů, barvy se prolínají a kombinují se
stejnými tóny použitými na nábytku.

Bydlení

Stěny oddělují a zdobí

Výmalby místností počítají spíše s jemnými světlými barvami a jejich kombinacemi, pravým designovým doplňkem
se stávají polepy či obklady. Tapety posledních let doznaly
proměnu ve vzorování, ale také ve využití. Polepení celých
stěn jednou tapetou se nyní moc nenosí. Pracuje se se střídáním různě velkých stejných dekorů, s bordurami, s vkládáním obrázkových tapet mezi proužkované, kostičkované,
puntíkované.
Největším hitem jsou ale tapety s různými strukturami
materiálů ve 3D zobrazení. Makrosnímky dřeva, přírodnin,
písku, oblázků i zvířecích kůží se lepí například nad sedací
soupravu, nad krb, na příčku částečně rozdělující prostor
jedné velké místnosti. Moderní domácnosti nemívají mnoho obrazů, a tak se z tapety stává často jediné výtvarné dílo
v místnosti. Designéři tedy doporučují dobře si rozmyslet,
co vás potěší i po řadě týdnů, co se vám neokouká.
Z téhož důvodu se také hodí použít tyto tapety. Můžete si
sice obložit stěnu špalíky březového dřeva, kůrou, oblázky
nebo štípanou břidlicí, bude s tím ale mnohem víc práce
a změna bude mnohem těžší.
Jakými barvami vymalovat? Tady dochází v letošním roce
k dost podstatné změně. Interiérové veletrhy předvádějí
návštěvníkům také celé modely pokojů včetně simulovaných stěn. Na těch na konci loňského a na počátku
letošního roku ve Stockholmu, v Miláně i v Šanghaji vládly mnohem teplejší odstíny. Zelenou, modrou, fialovou

a orchideovou minulých let nahrazuje růžová, červená
a oranžová, základem všeho se pak stává oranžová-měděná. Příklon k těmto tónům vyjadřuje optimističtější všeobecnou naladěnost, vidinu pozitivní globální perspektivy.
Měděná oranžová barva je sama o sobě nádherná, hřejivá,
navíc může být snadno kombinována s růžovými, neutrálními, bílými a jinými oranžovými odstíny a také s kovovými
barvami jako jsou zlaté odstíny a odstíny dřeva. Odráží to
a doplňuje všechny hlavní trendy pro rok 2015: vroucnost
chování a obnovený důraz na sdílení, v barvách vyjádřený
přirozenou paletou planety Země, od hliněných odstínů
až k prosluněným tónům žluté, odstíny kůže, které zrcadlí
lidskou komunikaci a sépiové odstíny minulosti s nostalgickou vzpomínkou na půvabné momenty minulosti. Měděná
oranž je barva sytosti a aktuálnosti, která spojuje mimořádné s každodenností. Tento přístup k interiérovým barvám
vnáší do bytů více klidu, zároveň ale také jásavost barvy
slunečních paprsků, vřelé hnědi zeminy, rozjasňující detail červených a žlutých květů. Rozhodnete-li se tedy letos
malovat, pak si nechte rozhodně namíchat krásný odstín
měděné oranžové a k němu vyberte nějakou obrazovou
tapetu s barvami slunce, pláže a džungle.
Pro bytové textilie - závěsy, ubrusy, polštářky - můžete
přidat barvu „Marsala“, kterou vyhlásila barvou roku 2015
společnost Pantene Colour. Marsala je vyhlášené červené
víno, jehož tón ovšem směřuje více k zemité hnědi než ke
korálové červeni. Opět jsme tedy u barvy teplé, vřelé, s níž
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dobře ladí prakticky cokoliv od odstínů šedi až po syté tóny
modré oblohy či zelené džungle. Návrháři již nachystali
v barvě Marsala i nábytek, zde je ovšem třeba být opatrnější - vyladit interiér s nábytkem v neobvyklé barvě je spíš
oříšek pro dobrého bytového architekta než pro laiky.

Okna a dveře - stále něco nového

Na veletrhu BAU 2015 představila česká firma Solara znamenitou novinku, za níž získala ocenění. Jde o posuvné
prosklené dveře, které lze využít jako východ z podkroví na
terasu či balkon a zároveň jimi podkrovní místnost prosvětlit. Celý systém - střešní okno + dveře je „zalomený“ takže
ho lze použít na šikmé střechy. Pojezdově se otvírá okenní
i dveřní část jako celek. Systém odpružení přitom zaručuje,
že celé „zalomené“ dveře se otvírají lehce. Horní šikmá část
vyjede nad střešní krytinu.
Firma Velux prezentovala v Mnichově novinku pro střešní
okna - větrací jednotku se zpětným získáváním tepla. V nízkoenergetických domech, kde střešní okna byla zatím montována jako pevná, bez možnosti otvírání, aby nedocházelo
k úniku tepla, bude tato novinka jistě velmi vítaná.
Interiérové dveře si nyní libují ve skrytých zárubních a hod-
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ně pozornosti se věnuje také automatickému otvírání
a zavírání, aby bylo kování potřeba co nejméně. Dveře se
skrytými zárubněmi tvoří pohledově celek a designově se
tak často přizpůsobují nábytku v místnosti - působí pak
jako uzavřená další skříň. Mohou být samozřejmě opatřené
klasickou klikou nejrůznějších tvarů, často se ale otevírají
pouhým zatlačením na skrytý magnetický zámek - tento
systém známe z nábytkových skříněk, v poslední době se
ale objevuje také na interiérových dveřích. Umožňuje to
systém dokonale provedeného závěsného kování, které
„chodí“ hladce a lehce. Zejména u prosklených dveří se takový systém otvírání dobře hodí - na dveřích je místo kliky
jen kovová destička. Automatické otvírání a zavírání je pro
byty stále spíše hudbou budoucnosti, vytvořit systém čidel
ve stávajícím interiéru je totiž poměrně obtížné. V nově
stavěných bytech je s tím však již možno počítat a čidla
pro automatické otvírání se stávají součástí inteligentního
zařízení domácnosti.

Kompaktní kuchyně mají zelenou

Nejen pro malé byty, ale také pro možnost integrování
kuchyně do velkého obytného prostoru kuchyň + jídelna

+ obývací pokoj se stále vymýšlejí nové a nové modely kompaktních kuchyní,
kde je v malém prostoru umístěno vše potřebné. Často věnujeme pozornost
oblíbeným kuchyňským ostrůvkům, tentokrát vám ale představujeme skutečně kompletní kuchyňku, kterou můžete umístit kamkoliv do prostoru – stačí
jen vyřešit napojení na vodu, elektřinu a odpad. Firma Compact Concepts má
ostatně kompaktní řešení již v názvu. Před časem přišla s projektem kuchyně,
která uzavřená pojezdovými dveřmi připomíná spíš box sprchového koutu. Je
totiž kruhová a díky promyšlenému uspořádání a možnosti natočit si kuchyň
tak, abyste měli přístup právě k té části, kterou potřebujete, se do ní vejde obdivuhodně mnoho – tři metry pracovní plochy, varná deska, mikrovlnná trouba, digestoř, lednička, myčka nádobí a úložné prostory odpovídající dvanácti
hlubokým zásuvkám. Firma koncept stále rozvíjí a pravidelně ho úspěšně vystavuje na světových veletrzích, lze tedy očekávat, že tuto mini - maxi kuchyň
si budete moci brzy pořídit i u nás. Stačí si pak jen vybrat barvu - v nabídce je
černá, bílá, červená, modrá i zelená.

Luxusní spánek

Kdo se chce dobře vyspat, na posteli nešetří. Touto filozofií se řídí česká firma
Johann Malle už sto let. Není třeba tedy shánět světové značky, firma z Podkrkonoší vám na míru a v designu podle vašeho přání vyrobí skutečně luxusní
postel. Základem je pevná podložka, na níž jsou instalovány pružiny. Další
„vrstvu“ tvoří silná matrace. Uvnitř potahu z bavlny a hedvábí se skrývají taštičkové pružiny, rouno lněného vlákna, koňské žíně, přírodní kaučuk a bavlněné rouno. Na této matraci pak leží ještě podložka potažená bavlnou a hedvábím, v níž je z letní strany bavlněné a ze zimní strany vlněné rouno proložené
koňskými žíněmi. „Koňské žíně jsou velmi pružné, dokáží akumulovat teplo
a perfektně odvádějí vlhkost. Díky těmto vlastnostem se jako náplň matrací
používají již stovky let. Tradiční čínská medicína dokonce tvrdí, že koňské žíně
odklání patogenní zóny. Koňské žíně se dnes získávají průběžným zastřiháváním konečků hřív a ocasů koní chovaných v ohromných stádech na rozlehlých
pláních v USA a Mongolsku,“ vysvětluje výrobce, proč stále používá tento
drahocenný tradiční materiál. Také na používání čistého přírodního kaučuku si
zakládá: „Přírodní kaučuk se získává z kaučukovníku. Z jeho pryskyřice vzniká po zaschnutí velmi měkká pórovitá hmota. Kaučuk se v matracích hojně
používá pro svou prodyšnost, vodoodpudivost a pružnost. Přírodní kaučuk je
hypoalergenní, má antiseptické účinky a je několikanásobně odolnější proti
roztočům než jiné materiály.“
Netřeba dodávat, že když si dopřejete takovou ručně dělanou postel, můžete
si vybrat z nejrůznějších designů - čelo a rám mohou být dřevěné nebo čalouněné, matrace v různých barvách potahu a různě prošitá, čelo doplněné
osvětlením.

Gurmán
Text: Nela Maťašeje, foto: Shutterstock.com

Hoďte to na gril:
Čas masa a teplých večerů je zpět
Horké slunce pomalu přestává pálit, vzduch je příjemně letní a na vaší zahradě, balkoně nebo terase právě začínáte připravovat večeři. Samozřejmě na grilu. Za posledních deset let se grilování v českých rodinách rozšířilo. Není se čemu divit. S přípravou masa i zeleniny na ohni se totiž vrací chuť jíst s rodinou nebo přáteli. Grilování
má ještě jednu výhodu – můžete se stát jeho mistrem i doma.
Grilování má jednu velkou výhodu – dokáže proměnit všední dny plné starostí v něco nevšedního. „Není to jen jídlo.
S grilováním se pojí spousta dalších věcí. Zatímco člověk jí
v dnešní době často sám, grilovat sám nejspíš nikdy nebude. Spojuje lidi, učí je vařit a ještě nějakou chvíli trvá. Rozhodně to není žádný fastfood,“ vysvětluje bývalý kuchař
Josef Dloubek.
Naučit se správně grilovat přitom zvládne každý. Stačí jen
základní vybavení, chuť a kvalitní suroviny.

Na čem grilovat

Obvykle se začíná s docela jednoduchým grilem, trojnožkou s miskou na dřevěné uhlí, nad kterým se na roštu opeče nějaká ta klobáska nebo plátek masa. Jenže pak se pozve parta přátel a tenhle malý gril najednou nestačí. Pokud
jsou vaše chuťové buňky na grilované pokrmy nastavené,
začnete uvažovat o nějaké větším, na jakém se dá kouzlit
s přípravou jídel lépe a možnosti úprav jsou pestřejší.
Pro používání na zahradě budete nejspíš volit mezi grilem
na dřevěné uhlí, nebo na plyn. Elektrické přístroje se hodí
do bytu, venku jsou nepraktické, protože kvůli délce šňůry
s nimi nemůžete manipulovat úplně volně. Dobře je ovšem využijete i na terase, pokud gril nechcete přemísťovat
i jinam.
Dřevěné uhlí nebo plyn? Obojí má svá pro i proti. Základní
rozdíl je v chuti pokrmu – na plynu nikdy nevykouzlíte onu
nezaměnitelnou vůni kouře a dřeva. Na druhou stranu gri-
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lování na dřevěném uhlí s sebou nese hned dvojí úskalí. To,
že rozehřátí trvá dlouho, protože musíme získat dostatečné
množství žhavých uhlíků, zas tolik nevadí, vždyť grilování je
chvíle pro příjemné posezení, povídání a startování chuťových pohárků. Horší je, že tuk, odkapávající do žhavého
uhlí, se přepaluje a unikají z něj silně nezdravé látky, které
se usazují na mase i na chlebu nebo zelenině. Občasné
použití dřevěného uhlí vás nejspíš zdravotně neohrozí, ale
příliš často byste jídla z něj konzumovat neměli. Zásadou
by mělo být negrilovat tučné maso. Trochu pomůže také
hliníkový tácek podložený pod maso, na který tuk necháme
odkapávat. Nikdy negrilujeme na přímém ohni, protože
také připálené okraje masa obsahují škodliviny. Uhlí tedy
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musí jen žhnout, rozhodně ne hořet.
Plynové grily umožňují méně problematickou přípravu
lahůdek, i u nich ale musíme dávat pozor na ožehnutí
přímým plamenem. Rošt nebo grilovací jehla tedy musí být
dostatečně vysoko nad hořáky. Pokud jídlo připravujeme
na ploténce, měla by mít odtokový žlábek, ze kterého vypečený tuk odkapává mimo plameny.
Dnes se právě kvůli zdravější přípravě jídel někdy používají
vodní grily, kde mezi ohněm a roštem je nádržka s vodou,
do které tuk odkapává. Zde se nepřepálí, odpařovat se ale
bude také.
Oblíbené jsou také grily s lávovými kameny. Na nich je lépe
opékat jen tenké plátky, aby se dobře propekly. Maso z lá-

Gurmán
Zásady správného grilování
1. Kvalitní maso – na gril dávejte jen čerstvé maso a zeleninu. Zmražené potraviny zavrhněte. Maso nemusíte v takovém případě ani příliš umývat. Stačí jej otřít
utěrkou.
2. Bez soli – pokud maso marinujete, nikdy ho předem
nesolte. Marináda mu dá výraznou chuť a lidé si jej pak
sami dochutí na talíři.
3. Zdravá příprava – aby tuk neodkapával do ohně a netvořili se karcinogenní látky, je dobré maso připravovat
na alobalu nebo ve speciálních miskách. Pokud jej chystáme přímo na roštu, je potřeba nechat marinádu před
grilováním dostatečně odkapat.
4. Žádná vidlička – do masa na grilu nepícháme vidličkou,
unikala by z něj zbytečně šťáva. Obracíme jej vždy opatrně kleštěmi.
5. Koření s mírou – při přípravě marinád i dipů respektujeme chuť masa a nepoužíváme příliš druhů koření. Cílem
je zvýraznit chuť, ne ji přebít.

mít přesně propočítané parametry, svěřte to tedy raději
odborníkovi. V dobře postaveném krbu se správným komínem můžete navíc také udit. Pro správnou chuť grilovaného nebo uzeného masa potřebujete také správné dřevo.
Kromě toho, že musí být vyschlé, je zde celá věda o tom,
k jakému masu se hodí jaké dřevo. Malá ukázka: vynikající
je třešeň, hodí se ke každému masu, podobné je to se švestkou, obě dřeva dodají pokrmu lehce nasládlou chuť. Jabloň
dobře ovoní hovězí, vepřové i drůbež, hrušeň se hodí na
drůbež, těžká kouřová příchuť vlašského ořechu patří ke
zvěřině, olše a dub svědčí rybám. Na uzení je úplně nejlepší
bílý ořech. Pak jsou tu dvě dřeva, které se na grilování vyloženě nehodí – borovice a cedr.

Co dát na oheň

vových kamenů je křehké a měkké, nevysušené. I z kamenů
ovšem odtéká tuk a měl by být nasměrován tak, aby netekl
do ohně.

Grilování v krbu

Někomu se místo moderně designovaného kovového
přístroje bude líbit spíš pevná stavbička, ve které si může
jen zatopit dřevem pro vytvoření hřejivé večerní pohody,
ale také se zde dá grilovat. Těmto účelům slouží nejrůznější betonové zahradní krby. Komu se betonové monstrum
na terase či v zahradě příčí, může si postavit venkovní krb
cihlový. Je to sofistikovaná stavba, aby dobře táhla, musí

Než se do grilování pustíte, myslete na to, že je potřeba si
připravit vše ostatní. „Doporučuji gril rozpálit asi půlhodiny
předtím, než chceme začít grilovat. Uhlíky pak budou mít
dostatečný žár, který je ke grilování nezbytný,“ zdůrazňuje
Dloubek. Stejně tak by měla být grilovací plocha co největší
a rovnoměrná.
Zásadní je ale to, co na gril dáme. Bude to kuřecí maso?
Vepřový steak nebo jen zelenina? Možností je skutečně
mnoho. Obecně je ke grilování vhodnější mladé maso
nakrájené na plátky, které není moc tučné. Větší kusy masa
jako je celé kuře nebo vepřová kýta, jsou už pro kuchaře na
přípravu složité.
Mnoho lidí sáhne při grilování po kuřecím mase. Steaky
z něj jsou sice jednouché na přípravu a rychle se propečou,
na gril ale podle odborníků není příliš vhodné. „Kuřecí se
na ohni velice rychle vysuší. Aby neztratilo svou šťavnatost
je jednak důležité jej správně naložit, a jednak bychom ho
na rošt měli dávat vždy s kůží, která vysušování zabrání,“
doporučuje Dloubek.
Mnohem lepší je grilovat kuřecí křídla. Myslete ale na to,
že budou potřebovat delší přípravu, aby se u kosti opravdu
dobře propekla.
Stálicí v české grilovací kuchyni je maso vepřové. Kotletu,
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plec nebo krkovici jako steak má kuchař připravenu do
patnácti minut, navíc zůstává krásně šťavnatá. Za vyzkoušení ale rozhodně stojí i hovězí maso. Přestože má z jeho
přípravy řada lidí obavy, na grilování se hovězí skvěle hodí.
Důležité je, maso předem marinovat. Jeho výhodou je, že
nemusí být dokonale propečené. Právě naopak. Když si na
ohni připravíte hovězí steak medium rare, budete příjemně
překvapení, jak delikátní chuť může mít.
Napadlo vás připravit na grilu třeba i ryby? Vznikem řady
prodejen, které nabízejí čerstvé ryby, s nimi lidé zkoušejí
experimentovat i na ohni. Ryba má velmi jemné maso, které se při propečení rozpadá, proto je důležité rybu na gril
správně umístit. K tomu slouží speciální kleště, do kterých
lze rybu dát. Zásadní je připravovat ryby na grilu vcelku.
Naporcované by se totiž nejspíš rozpadly.
K voňavému masu obvykle potřebujeme i nějakou přílohu
k zakousnutí. Pokud si nechcete dávat ke steakům chleba,
můžete zkusit ugrilovat zeleninu. Na ohni získá zcela jiný
rozměr a chuť. Navíc se připravuje velice snadno. Stačí vám
k tomu sezonní zelenina, jako je paprika, rajčata, cibule,
kukuřice, mrkev nebo cuketa a lilek. Potřete ji olivovým
olejem a vhoďte na gril jako poslední, kdy už není žár tak
velký. Jakmile bude mít z jedné strany charakteristické
proužky od roštu, je čas ji otočit. Hotová je ve chvíli, kdy ji
můžete snadno propíchnout vidličkou.

Naložte to

Základem chuti grilovaného masa je nejen vůně pečení, ale
také marináda. Nálevy z oleje, bylinek a koření dávají masu
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skvělou a pokaždé jinou chuť. Právě díky marinádám vás
grilování nikdy nepřestane bavit.
Kromě oleje, bylinek a koření můžete do marinády propašovat i alkohol nebo třeba med. Jen pamatujte na to, že
maso potřebuje chvíli čas, než všechny ingredience nasaje.
Obvykle proto kuchaři doporučují marinovat maso několik
hodin. Zatímco kuřecí maso a ryby stačí v marinádě ponechat dvě až tři hodiny, u vepřového si budete muset počkat
hodin pět. Hovězí maso je nejnáročnější, tam je dobré ho
naložit až na čtyřiadvacet hodin.
Důležitá zásada je, marinované maso předem nesolit. Při
potírání se snažte marinádu vetřít i do naříznutých částí.
A rozhodně to s množstvím marinády nepřehánějte. Maso
by v ní nemělo plavat, ale přitom by se jí měly dotýkat
všechny části steaku. Než dáte maso na gril, marinádu nechejte trochu okapat. Potírat jí můžete steaky i při samotném grilování.
Stejně tak jako marináda udává styl masu uvnitř, dodávají
omáčky a přelivy chuť ve chvíli, kdy je propečené. Přeliv by
měl podtrhnout chuť masa, ale nepřebít jeho výraz. „Při
přípravě omáčky se řiďte instinktem a tím, co vám chutná.
Pamatujte jen na to, že ke kuřecímu masu se hodí výraznější omáčky než k jiným druhům. Čím výraznější maso, tím
méně je nutné vytvořit výraznou omáčku,“ tvrdí Dloubek.
Při výrobě omáček se můžete inspirovat v obchodech, kde
jich seženete celou řadu. Ty domácí ale budou vždycky
chutnat mnohem lépe. Vytvořit je přitom není žádná věda.
Smíchat můžete majonézu s brusinkovým džemem, hořčici
s jogurtem nebo si připravíte vlastní česnekový dip s tvarohem.

Zelené stěny
VýsřyVšé
Jako stálé dekorativní plochy, které vytváří
pozitivní mikroklima v interiéru, jsou zelené stěny vhodné pro vstupní haly a recepce veřejných prostor:  
 ů ů ý
ř.
Jako stálé dekorativní plochy, které využívají velké vertikální plochy a přitom šetří drahocenné místo. Jednoduše mohou
oddělovat jednotlivé prostory: ář
s.
Díky snadné instalaci se mohou některé
systémy krátkodobě použít jako zajímavé
dekorativní plochy pro: ýsy 
syó.
Zelené stěny jsou pro interiérové architekty
lahůdkou. Umožní jim pohrát si s fantazií,
a to i díky využití osvětlení stěn. Atraktivita takového prostoru roste exponenciální
řadou.

13 důvodů proč zelenou stěnu
– Ay
– Oěásů
– Psy
– Pá
– Zčá
– Oášys
– Rsé
 čšě
– Úss
– Tá
– Zá
– Sás
– Máúž
– Sýss

Matouš Hydroponie, s.r.o.
Říčanská 392, 252 43 Průhonice
www.zelenastena.cz

Speed
Text: Aleš Sirný, foto: Aleš Sirný, FIA World Endurance Championship

Neobyčejný
motoristický zážitek:
24 hodin v Le Mans
Francouzský vytrvalostní závod na 24 hodin v Le Mans zanechá magický dotek na
duši každého motoristického fanouška. Unikátní atmosféru populárního podniku si
letos nenechalo ujít 263 500 diváků, kteří byli svědky rekordního sedmnáctého triumfu značky Porsche. Stuttgartská automobilka tím udělala velkou tečku za nadvládou dieselových prototypů Audi.
Závod na okruhu Circuit de la Sarthe je celosvětovým
fenoménem. Po premiérovém ročníku v roce 1923 si jeho
zakladatelé stěží mohli uvědomovat, jaký dar motorsport
obdržel a jak neotřesitelnou mezinárodní pozici bude
závod mít. Vytrvalostní čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans
se proměnila v živoucí legendu, zprostředkovávající lidem
pamětihodný sportovní zážitek. Naopak pro automobilové
výrobce je Le Mans ideálním nástrojem ke zlepšování a vyvíjení nových technologií, později aplikovaných do běžného silničního provozu. Le Mans je zkrátka sportovní událostí, průmyslovým přínosem a významným bodem v resumé
kariéry závodních pilotů.
Téměř stopadesátitisícové město Le Mans se rozprostírá
dvě stě kilometrů od Paříže směrem na jihovýchod. Metropole v departmentu Sarthe ožívá motorsportem každý
červen již po několik desetiletí. Rušné hemžení na nedalekém okruhu de la Sarthe zahajují řidičů kamionů, rovnající
návěsy podle pravítka ke garážím v paddocku. Mechanici
opatrně sundávají cenné závodní stroje, vybalují náhradní díly a vzhled garáží upravují podle image svého týmu.
Dress code se zodpovědně dodržuje i zde, oděv každého
člena musí přesně odpovídat barevnému spektru týmových
barev, včetně neodmyslitelných log sponzorů a partnerů.
Ačkoliv do startu závodu zbývá čtrnáct dní, na programu
je kolektivní testování – první možnost porovnat výsledky
neúnavných měsíců příprav s konkurenčními týmy. Inženýři
sbírají důležitá data, která později vyhodnotí a použijí ve
prospěch navýšení rychlosti. Jednodenní testování probíhá
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v uvolněném tónu, počet diváků je skromný, nálada přátelská. Hektické dny se ale blíží, po celé Evropě si fanoušci balí
kufry a pozvolna plánují cestu na 13,6 kilometru dlouhý
okruh de la Sarthe, zahrnující permanentní dráhu a veřejné
komunikace.

Le Mans není pouhým závodem

Bylo by chybou považovat podnik na de la Sarthe za pouhý

závod – 24 hodin v Le Mans je totiž ohniskem entuziasmu
a emocí. Centrem dění totiž není jen jakási motoristická
událost od soboty 13. června do neděle 14. června, všechno
začíná od momentu technické přejímky šest dní před startem závodu. Proceduře technické přejímky se běžně říká
vážení a probíhá v samém srdci města Le Mans na náměstí
Republiky. Jde o jedinečnou příležitost zblízka obdivovat
sofistikované závodní stroje a poznat 168 pilotů z 29 zemí,
kteří za pár dní absolvují nejnáročnější okruhový závod na

světě.
Technická přejímka se konala od neděle do pondělí.
V hledáčku amatérských a profesionálních fotografů byly
především prototypy LMP1 automobilek Audi, Porsche,
Toyota a Nissan. Audi vepsalo do historie Le Mans několik
významných kapitol. Vždyť z šestnácti startů oslavilo třináct
vítězství a na pokus o šestou výhru v řadě si znovu připravilo prototypy R18 s šestiválcovým dieselovým motorem
o objemu čtyř litrů. Za největšího konkurenta automobilky
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z Ingolstadtu se právoplatně považoval její koncernový kolega ze Stuttgartu – Porsche. U tohoto týmu se v roce 2015
spoléhají na dvoulitrový čtyřválcový motor s turbem.
Pro Toyotu bylo v roce 2014 Le Mans extrémně tvrdé,
naděje na premiérové vítězství se vytratily v oblacích dýmu
ve čtyři hodiny ráno a podobného osudu se Japonci chtěli
letos vyvarovat. Technickým problémům se vyhnuli na úkor
rychlosti, takže forma loňského roku se znenadání rozplynula.
V záři reflektorů se celé týdny vyjímal extravagantní prototyp Nissan. Přestože je základním principem závodního
auta náhon na zadní kola a motor vzadu, inženýři u Nissanu zvolili odvážné technické řešení – motor vpředu s náhonem na přední nápravu. Nissan GT-R LM Nismo proto není
jen odlišný, je spíše z jiné planety a není divu, že vůz GT-R
LM Nismo dlouho dopředu plnil titulní strany. Statistiky nebyly pro Nissan příznivé, žádné auto s náhonem na přední
kola ještě v Le Mans nevyhrálo, leč víra firmy Nissan byla
a zůstává neotřesitelná. Komplikovanost prototypu bohužel zmařila naděje na jakékoliv dobré umístění. Cílem však
nebylo vyhrát, nýbrž dojet do cíle. Ze tří prototypů GT-R LM
se to povedlo jen jednomu.
Náměstí Republiky na přelomu víkendu a pracovního týdne
obohatilo celkem 56 závodních automobilů, rozdělených
do kategorií továrních prototypů LMP1, o něco pomalejších
prototypů LMP2 a dále sportovních automobilů GTE, jejichž
silniční verze lze potkat i v běžném provozu. Tato kategorie
se ještě dělila do skupiny profesionálů a amatérů. Všech 56
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automobilů úspěšně prošlo technickou přejímkou a v pondělí doputovalo poslední auto zpět do garáží na okruhu de
la Sarthe.

Proud diváků sílí

S blížícím se termínem konání závodu se do Le Mans sjíždělo více a více kamionů a dodávek. Rozlehlá parkoviště se
měnila v bludiště návěsů, obřích stanů a několikapatrových
center, smontovaných jen k příležitosti tohoto podniku.
Vždyť jen Michelin dovezl techniku a 7000 pneumatik pro
dvaadvacet týmů v patnácti kamionech! Postupně vznikala
i městečka prodejců občerstvení, knih, oblečení, obrazů,
modelů a dalších motoristických artefaktů.
Ve středu čelily vstupy do areálu prvnímu velkému přívalu
fanoušků. V odpoledních hodinách konečně zhasla červená světla a zelená barva na světelných ukazatelích značila,
že dráha bude v nadcházejících hodinách patřit závodním
automobilům. Ohlušující řev motorů v nevelikých garážích
způsoboval mrazení v zádech přítomných diváků. Ve stejný
moment Francouzi žijící poblíž opouštěli svá zaměstnání, aby stihli večerní kvalifikaci. O půlnoci byly tribuny na
startovní/cílové rovince plné. Pokud to několikavteřinové
prodlevy mezi hlučnými projíždějícími vozy dovolily, lidé
se mezi sebou bavili francouzsky, anglicky, německy, ale
i česky. Přesně ve 24.00 hod kvalifikace skončila a davy lidí
mířily domů, do hotelů a nedalekých kempů.
Ve čtvrtek byl program prakticky totožný, jen s tím rozdí-

lem, že tentokrát bylo úderem půlnoci známo pořadí na
startovním roštu. První tři místa nakonec vybojovala automobilka Porsche a naplnila roli favorita. Konkurenční Audi
tentokrát na nejvyšší pozice nedosáhlo a Toyota měla nad
časovou ztrátou k prvnímu Porsche vážný důvod k zamyšlení.
Skončením kvalifikačních tréninků se okruh de la Sarthe
ponořil do nezvyklého ticha. V pátek žádní závodníci do
kokpitů neusedli. Místo toho se točili ve víru PR aktivit
a vyproštění se dočkali až v odpoledních hodinách. Fanouškům se naskytla poslední příležitost potkat své hrdiny, než
se o víkendu izolují do neviditelné schránky, v níž se budou
soustředit výhradně na svou práci.
Tradiční páteční paráda jezdců v centru města Le Mans
se každoročně těší nesmírné oblibě. Lidé obepínali trasu
pochodu a v krátkých intervalech skláněli hlavy k mobilním
telefonům ve snaze popohnat čas na plánované zahájení
přehlídky. Akademické zpoždění dostávalo přítomné do
varu a první jezdci sklízeli obrovské ovace. Šance získat
podpis nebo společnou selfie byla vysoká. Závodníci vycházeli vstříc každé žádosti o podpis a fotografii. Popularita
jednoho ze 168 pilotů však přesahovala rozumné chápání.
Dívky na něj křičely a div štěstím neomdlévaly, když jim
s úsměvem na strništěm porostlé tváři podepisoval fotografie a ručně vyráběná srdíčka. Hollywoodský herec Patrick
Dempsey svým angažmá v motorsportu uhranul moře náctiletých dívek a prakticky přitáhl do Le Mans novou skupinu
příznivců.

Dobrý jezdec, falešný doktor

Americký herec Patrick Dempsey se podobně jako Paul
Newman a Steve McQueen nechal omámit kouzlem motorsportu. Na kontě má řadu celovečerních filmů, ale pro
české diváky je znám především rolí doktora v seriálu Chirurgové, odkud nedávno odešel, aby se mohl plně věnovat
závodění. Přestože seriálový doktor startoval v amatérské
skupině, těšil se mnohem větší pozornosti než ostřílení hoši
v profesionální kategorii, kteří si z něj na autogramiádě
dělali legraci. Někteří závodníci na vlastní podpisové karty
uváděli Dempseyho smyšlená telefonní čísla a pod ně připisovali „dobrý jezdec, falešný doktor“.
Dempsey letos startoval v Le Mans počtvrté a konečně
dosáhl na vysněný pohár. Z průběžného třetího místa se ve
finále vyklubala druhá pozice, když vedoucí Paul Dalla Lana
v Aston Martinu havaroval pouhých 45 minut před cílem.
Dalla Lana a celý tým se skoro radovali z vítězství, ale nakonec jim zbyly jen oči pro pláč. I takové je Le Mans.
Těžko říci, zdali je víc ubíjející odstoupit z prvního místa
hodinu před koncem, nebo být vyřazen hned v úvodu, kdy
máte celý závod před sebou – tak jako se to stalo v případě
hořícího vozu Porsche 911 Patricka Pileta.
Jakou pak asi emocionální prohru musejí prožívat lidé, kteří do závodu vůbec nenastoupí? Taková pohroma potkala
americkou stáj Corvette Racing u vozu číslo 63. Ve čtvrteční
kvalifikaci si stávkující technika vybrala ten nejnevhodnější
moment a Jan Magnussen se stal pouhým pasažérem o beIce Léto 2015 |
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tonovou zeď rozbíjející se Corvetty. Zdrceným členům týmu
bylo jasné, že nemají dostatek náhradních dílů a Corvette
63 zůstane až do odletu do USA v garáži. Le Mans zase
jednou ukázalo odvrácenou tvář. Jenomže členové týmu
se semkli a veškerou pozornost upnuli k sesterskému vozu
číslo 64, jenž dokázal zvrátit nepřízeň osudu a po čtyřiadvaceti hodinách byl oslavován jako vítěz profesionální kategorie GTE! Znovu se nabízí říci: I takové je Le Mans!

Festival a napětí před startem

Páteční podvečer je bizarní ukázkou způsobu zábavy na
de la Sarthe. Ve městě je živěji než obvykle a procházející
motorističtí turisté obdivně ukazují na aranžmá obchodních výloh, souznějící se slavnou čtyřiadvacetihodinovkou.
Nesejde na tom, jaké služby a produkty obchody poskytují,
závodní výzdoba je všude. Kadeřnictví je polepené plakáty s auty, v lékárně vás zaujme velká závodní pneumatika
uprostřed výlohy. Populárním místem k zastavení je obdo-
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ba chodníku slavných v Hollywoodu, namísto jmen herců
jsou však v centru Le Mans odlitky rukou vítězných posádek.
Nicméně nefalšovanou zábavu bylo možné najít jen a pouze na okruhu a v přilehlých kempech. Přílivem nových fanoušků vzniklo na de la Sarthe nenapodobitelné prostředí
koncertů, diskoték, pouťových atrakci a improvizovaného
doprovodného programu na velkém kruhovém objezdu, obsypaném lidmi v pokročilejším stadiu zábavy, kteří
hecovali přijíždějící řidiče k túrování motorů. A světe div
se, ono to fungovalo! Většina z nich se nechala strhnout
davem a probudila dřímající motor pod kapotou k životu –
nehledě na to, zdali se jednalo o sportovní vůz, motocykl,
dodávku, nebo obytný vůz…
Do ranních hodin přežívali jen ti nejsilnější. Moudřejší
dávno ulehli a brzy ráno se trousili ze stanů. Na tribuny
vyráželi s plnými batohy a v rukou si nesli rybářské stoličky
(někteří dokonce i štafle). Den D nastal. V devět ráno se
konal poslední trénink a ve tři hodiny mělo 364 dní dlouhé

čekání skončit.
Dlouho před třetí hodinou se barevné čtyřkolové závoďáky
rovnaly na startovním roštu, utápějícím se v davu hostů
z řad společenské smetánky, mechaniků a novinářů. V této
precizně naplánované proceduře figuroval i francouzský
prezident François Hollande. Volná místa na tribunách
a svazích pro diváky mizela před očima. Napětí rostlo. Několikaměsíční plánování a přípravy se vtěsnaly do okamžiku
startu.
Více než 30 000 koňských sil bylo v sobotu 13. června vypuštěno z okovů. Start závodu odmávnul Bill Ford, pravnuk
Henryho Forda, a burácející stroje prudce akcelerovaly.
Za pár vteřin bylo po všem, poslední automobil zmizel za
horizontem pod mostem Dunlop a tři minuty trvalo, než se
po ujetí 13,6 kilometru dlouhého okruhu objevil první vůz.
Veškerou akci mimo dosah očí na tribunách zprostředkovávaly velké obrazovky. Někteří si při startu zacpávali uši, jiní
do sebe nechávali absorbovat každičkou tóninu extrémně
výkonných motorů. Had automobilů se postupně trhal na

čtyři skupinky a diváci s motoristickým sluchem rozeznávali
jednotlivá auta už z dálky. Nic není slyšet, jen proudění
vzduchu kolem kapoty – to přijíždí dieselový prototyp
Audi. Řezavý zvuk motoru patří Astonu Martin, démonický řev pět a půl litrového agregátu je známka blížící se
Corvetty, pištivý zvuk nemůže patřit nikomu jinému než
Ferrari…

Porsche má po sedmnácti letech
další triumf v Le Mans

O vítězi vytrvalostního závodu nerozhoduje první kolo. Aby
posádka vyhrála, musí nejprve spatřit šachovnicový praporek. Tohoto privilegia se několik týmů nedočká – občas je
na vině chyba jezdce, někdy za to může technika. Fyzicky
je závod velmi náročný, jezdci dodržují přísné stravovací
a pitné režimy, za volantem se střídají po třech hodinách
a prakticky si nedopřejí odpočinku. Adrenalin jim v krvi
pumpuje i po vystoupení z vozu a vymanit se ze závodníIce Léto 2015 |
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ho režimu je pro ně téměř neproveditelné. Většina z nich
poslouchá týmové rádio a pozoruje průběh závodu. Pokud
se někdo z nich opravdu pokouší usnout, není to většinou
na déle než na dvě hodiny.
Vytrvalostní jízdou už není Le Mans pár let. Piloti tlačí na
pilu od startu do cíle. Nepolevují ani v noci, a to při rychlostech téměř 350 km/h. Každá promarněná vteřina může
v neděli odpoledne znamenat rozdíl mezi vítězem, který
vstoupí do dějin, a poraženým, jenž skončí v zapomnění.
Nesmrtelnost si v letošním ročníku zajistili nováčci Tandy,
Bamber a Hülkenberg v prototypu Porsche. Nick Tandy startoval v Le Mans potřetí, jenomže s prototypem LMP1 zkušenosti neměl. Earl Bamber je továrním pilotem Porsche,
ale ve francouzském závodě se ukázal poprvé a úplným
bažantem byl současný pilot formule 1 Nico Hülkenberg.
Jejich úspěch se stal hlavním tématem pondělních deníků
ve Francii a zaplnil stovky sportovních příloh na celém světě. Tiskové stroje spotřebovávaly černou barvu na palcové
titulky ve stylu: Nováčci to natřeli matadorům, Porsche po
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sedmnácti letech vyhrává, v Le Mans triumfoval pilot F1,
apod.
Na druhém místě skončilo sesterské Porsche Tima Bernharda, Brendona Hartleye a bývalého pilota F1 Marka Webbera. Za nimi dojelo do cíle Audi, které nedalo prototypům
Porsche pokoj až do večerních hodin. Jenže poklesem
teplot v průběhu noci jako by Audi přišlo o rychlost a obě
posádky Porsche se dokázaly trhnout všem pronásledovatelům.
Vítězná trojice urazila za 24 hodin 5383 kilometrů a zprostředkovala divákům nezapomenutelný zážitek. Závod v Le
Mans je povinností každého správného motoristického
stoupence. Vidět přímý přenos v pohodlí domova je sympatické, ale televizní obrazovka nedokáže přenést do obývacího pokoje unikátní atmosféru, panující v Le Mans po dobu
několika dní. Le Mans je stručně řečeno kultem, nejdůležitějším závodem v roce. Kdo jej zažil, pochopí. Kdo ne, měl
by pomalu plánovat cestu na nadcházející 84e édition des
24 Heures du Mans.

Když méně
znamená více
Kolín, K Dílnám 957, 280 02
Tel.: +420 777 298 258
Brno, Mučednická 40, 616 00
Tel.: +420 602 510 699
e-mail: info@ﬁlomuro.cz

WWW.FILOMURO.CZ

Foto: Ota Mrákota/RELMOST

Na D+D REAL Czech Masters se
chystá obhájce Donaldson
Pro golfisty není žádnou novinkou, že se turnaj European Tour D+D REAL Czech Masters v kalendáři posunul na poslední týden prázdnin. 2. ročník se bude tentokrát
hrát od 27. do 30. srpna. Lákavé samozřejmě je, že prize money zůstává 1 milion Euro.
Hrací karty dostane minimálně 8 českých golfistů, z čehož to bude šest profesionálů
a nastoupí i dva amatéři. Jednoho z nich nominuje Česká golfová federace. Bude to
hráč s aktuálně nejlepší formou.
Svou účast samozřejmě přislíbili i zahraniční hráči, v jednání
je například start obhájce titulu a vítěze Ryder Cupu Jamieho Donaldsona.
„Jamie chce přijet, záleží, jak dopadne ve FedEx cupu. Zatím nemá jistou účast mezi 125 nejlepšími. V Americe se mu
nedaří, tak jak si představoval a těší se na turnaje v Evropě.
Domluveni jsme s dalším vítězem Ryder Cupu Stephenem
Gallacherem, zájem má Darren Clarke, nový rydercupový
kapitán. Stejně jako vloni přijedou i Bernd Wiesberger
a Danny Willett. Oba budou hrát pravděpodobně příští rok
PGA Tour. Zúčastní se i Joost Luiten a nově Marcel Siem,
Thorbjörn Olesen, či Matteo Manassero. Příslib máme od
bratrů Molinariů, nebo od vítězů letošních turnajů Andyho
Sullivana a Jamese Morrisona,“ prozrazuje David Trunda.

Albatross se prodlouží o 45 metrů
Cílem turnaje je přilákat 30 tisíc diváků. Velmi pozitivní je,
že se výrazně zvýšil zájem zahraničních turistů z Německa,
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Rakouska, a že je poptávka i z Polska. Turnajová vesnička
se letos o polovinu zvětší, protože VIP hospitality se posune
k 18. greenu. Tam vyroste dvoupatrová budova s terasou,
která může denně pojmout až 650 hostů. Páteční a sobotní
večer zpestří divákům v turnajové vesničce koncerty skupin
Lake Malawi a Eddie Stoilow. I samotné hřiště Albatross
prošlo několika úpravami.
„Oproti loňsku se prodlouží jamky 12 a 15. 5parová 12 se
protáhne o 30 metrů, postavili jsme nové odpaliště. To platí
také o 4parové 15. Ta bude delší o 15 metrů. Celková délka
hřiště se zvýší na 6872 metrů. Albatross Golf Resort se stane
jedním z nejdelších hřišť na European Tour,“ říká Stanislav
Lisner, generální manažer Albatross Golf Resortu.
Úpravami prošly první dvě jamky. Na jedničce šlo o přidání
fervejového bunkru v dopadové zóně drivů hraných z nejvzdálenějších odpališť a dvojka je ztížená bunkrem napravo
v dopadové zóně první rány.
Pro loňské účastníky samozřejmě nebude žádným překva-

Jamie Donaldson
Nico Geyger
pením, že co se týká hodnocení loňského ročníku, D+D
REAL Czech Masters bylo zařazeno mezi deset nejlepších
turnajů sezóny. Albatross se dokonce dostal mezi pět nejlépe připravených hřišť.

Mezi novými partnery je společnost VISA
„Visa se snaží být vždy u akce, které jsou určitým způsobem
unikátní, a na kterých se setkávají zajímaví lidé napříč celou
společností. Takovou akcí je i D+D REAL Czech Masters, na
níž mimochodem každý účastník či divák může platit kartou přímo na turnaji a zároveň může získat zajímavé ceny
od asociace VISA Europe.
Naším dlouhodobým cílem je nadále rozšiřovat možnosti
placení kartou, což se nám daří. Platební terminály přijímající karty Visa mají již desetitisíce obchodníků a to číslo
neustále roste. V současnosti je v Evropě vydáno více než
500 milionů karet Visa, z hlediska České republiky se počet
tuzemských karet Visa blíží hranici pěti milionů karet. A to
je teprve začátek naší nové cesty, kde hlavní roli hraje inovace, jednoduchost a bezpečnost placení, ať již u obchodníků či na internetu,“ vysvětluje Františe Jungr, manažer pro
regionální rozvoj Visa Europe.

DB Schenker zajistí logistiku pro golfový
turnaj D+D REAL Czech Masters 2015
Logistická společnost DB Schenker bude i letos oficiálním
logistickým partnerem golfového turnaje D+D REAL Czech
Masters. Společnost v rámci spolupráce mimo jiné přepraví

Fahrbring

od European Tour score karty, birdie karty a 12 000 golfových míčků z Anglie. Společnost DB Schenker podpořila
turnaj jako oficiální logistický partner. Na starost bude mít
veškerou logistiku kolem turnaje, jako je přeprava stanů, zábran, zařízení nebo transport materiálů od dalších
sponzorů. Společnost se logisticky podílí také na D+D REAL
Czech Challenge v květnu na Kunětické hoře a D+D REAL
Slovakia Challenge v červenci na Penati Golf Resortu.

Novák

10 Čechů získá hrací kartu na D+D REAL
Slovakia Challenge
Minimálně 10 českých hráčů si zahraje 2. ročník D+D REAL
Slovakia Challenge od 9. do 12. července v Penati Golf Resortu. Odměny se zvýšily o 5 tisíc Euro na 165 tisíc. European Challenge Tour schválila evropskou raritu. Na 15. jamce
se bude hrát 6par dlouhý 716 metrů. Pro zachování paru
72 se zkrátí pro turnaj 5par 11 na 4par. Obhájcem titulu je
Skot Andrew McArthur.

Švéd

4. ročník D+D REAL Czech Challenge vyhrál

Na konci května získal Jens Fahrbring druhý titul v kariéře
na sérii Challenge Tour a šek v hodnotě 27 200 Euro. V resortu Kunětická Hora udělal během čtyř dnů jen tři chyby.
Vyhrál s celkovým skóre
-17 (66, 70, 67, 68).
„Hrálo se mi skvěle. Od prvního dne jsem cítil, že by to
mohlo vyjít. Hřiště znám dobře, startoval jsem tady potřetí.
Dneska mě diváci doprovázeli od první jamky, byla výborná
atmosféra,“ popsal své pocity Fahrbring.
Vyhrál o jednu ránu před Angličanem Rossem McGowanem, třetí byl Skot Andrew McArthur.
Z 16 českých hráčů prošel cutem jediný. Amatér Michal Pospíšil, studující univerzitu ve Spojených státech, skončil při
své premiéře na Challenge Tour 63.
„Byla to naprostá paráda. Dát cut hned při svém prvním
startu na Challenge Tour beru jako velký osobní úspěch.
Víkend se sice nepovedl úplně tak, jak bych si přál, ale i to
je další zkušenost,“ zhodnotil turnaj Pospíšil, který dohrál
celkově v paru (71, 70, 75,72).
Pospíšil dostal od promotéra turnaje Petra Dědka hrací
kartu na další turnaj Challenge Tour. Na začátku červnu
startoval na Swiss Challenge v Lucernu.

Hole in one

Stephen Gallacher
Paul Lawrie

Zajímavostí turnaje byl hole in one na 17. jamce s délkou
205 metrů. Trefil se Maďar Roland Hahn.
„Byl to můj první hole in one na turnaji. Dříve se mi povedl
jen v tréninku,“ prohlásil vzápětí nejlepší maďarský golfista.
Pro Hahna měla šťastná trefa i smolnou pointu. Na 17.
jamce byla sice vypsaná odměna automobil Mercedes-Benz
CLA 220 CDI v hodnotě 1,1, milionu Kč, ale platila pouze
v případě esa zahraného ve víkendových kolech. Luxusní
auto tak nezískal. Hahnův caddy tuhle skutečnost komentoval slovy: „Nevadí, dáme si vodku.“
Už se stává tradicí, že na turnajích D+D REAL padají hole in
one. Na stejné jamce dal eso v roce 2013 Ital Nicolo Ravano a vyhrál nové auto. Loni zahrál hole in one na 8. jamce
Lukáš Tintěra a dostal hodinky v hodnotě 1 milion Kč.

Jamie Donaldson
vítěz D+D REAL Czech Masters 2014

Text: Josef Darebný, foto: Schutterstock.com

Show me the way
to the next
whiskey bar

Mám to potěšení dát si vámi dnes drink, milí čtenáři. Chodíte rádi do baru? Pokud
ano, mějte oči na stopkách a třeba z toho čtení nějaká inspirace vzejde. Rozhovory nad sklenkou v kruhu přátel nezastaví nic. Nezastavila je prohibice ve Spojených
státech, Finsku, Norsku ani na Islandu. Pranic nezmohlo puritánství a předpisy zakazující ženám vstup do barů. To bylo v Austrálii, Kanadě. Bary se vyvíjely. Staré dobré
hospůdky po Britském a Irském vzoru jsou stále populární.

Ve Spojených státech vznikl trend sport barů. V Kanadě bývaly ve vzdálených koloniích na severu bary pro zlatokopy
v drsných srubech. V Itálii se bary podobají spíše kavárnám,
ve Španělsku jsou ulice lemované nejrůznějšími nočními
podniky a rušno bývá celou noc. Dnes je mix zábavy a pití
tak široký, že se jej na tak malém prostoru neodvážím zmapovat. Považujte prosím tento text za jakousi kapku v moři.
Odjakživa byla místa, kde se setkávali lidé, aby si odpočinuli při konverzaci a pobavili se. Ve staré Arábii se pila káva.
V Evropě medovina, potom pivo, whisky a víno i káva. Rum
v Karibiku, Arak v Indii. Chutě se množily a množit budou!
Bary mohou být decentní stylové prostory. Mohou být
dubem vykládaná, tichá místa, kde rozhovor dvou starých
přátel u partie šachu podkresluje blues, country, rock, jazz.
Bary jsou také divoké, mají tu pódium a na něm kapela
pouští do okolních těl funk, disco, electro, house, soul, rnb,
hip – hop, dub step a techno není všechno. Tomu všemu
vládne barman a arzenál chutí za jeho zády (and someti-
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mes a bunch of strippers on the stage). Povíme si teď něco
o tom, jaké drinky patří mezi ty základní, od kterých se
odvozují další a taky co si pořídit do svého domácího baru.

Rum je tu pro chvíle nerušeného
požitku.

Destilát z melasy nebo šťávy z cukrové třtiny. Réunion,
Austrálie, Indie a hlavně Karibik. Existují tři základní druhy:
světlý (ten má široké využití v přípravě koktejlů), zlatý
a tmavý jsou rumy, které zráním v dubových sudech získávají své zbarvení. Začneme zvolna od nápojů, které mají co
nabídnout až k těm nejvytříbenějším.

Old Brigand Black Label
Výborný rum z palíren na Barbadosu, který na to, jak málo
stojí, svou chutí příjemně překvapí. Lehce ostrý, když ho

pijete samotný (sipper) a ideální v kombinaci s ledem. Drink
snadno vykouzlíte přidáním zázvorového piva, limetky
a ledem. Nádherná sytá hnědá barva doprovází příjemný
dojem z dobře vyvážené chuti tohoto nápoje.

Mount Gay 1703 Old Cask Rum
Jsme stále na Barbadosu, domovině dobrého rumu. Mount
Gay, původně Mount Gilboa, je nejstarší z místních palíren
a zároveň nejstarší fungující palírna na amerických kontinentech. Jméno Gay se dostalo do názvu roku 1801 na
počest ředitele palírny. Jeho celé jméno bylo sir John Gay
Alleyne a letopočet zahájení provozu v názvu nápoje připomíná, s jak dlouhou tradicí máme tu čest.
Nápoj samotný je ještě bohatší na chutě, než jeho mladší
kolegové. Mount Gay XO chutná podobně, jen není tak výrazný. Za to je podstatně levnější. Old Cask se nechává zrát
od 10 do 30 let. Aromatický, ne příliš sladký rum se svěžestí
pomeranče trochu nepříjemně překvapí hořkostí a i když

se jedná o jeden z kvalitnějších rumů, tak si člověk klade
otázku, zda není cena 80 dolarů vyšponovaná až příliš.

Ron Abuelo Centuria Rum
Vynikající „aged“ rum z Panamy, který předchozího kandidáta poráží na poli cen. Ovšem, to není tak důležité, hlavní
je komplexní a zemitá chuť na patře, která dlouho doznívá
v nose podmanivými tóny vanilky. Je v něm cítit trochu
alkohol, tak jej po otevření chvíli nechte dýchat. Tohle
musíte mít! A pokud nekouříte doutníky, tak věřte, že brzy
začnete.

Ron Zacapa Straight from the Cask Special
Edition Rum
Spousta vůní bude atakovat váš nos po otevření láhve.
Pomerančová kůra, vanilka, dub. Více alkoholu a tmavší
barva v porovnání s normální edicí. Po chvíli je cítit melasa
a oříšky. Nápoj je hutný a na jazyku ucítíte kávu, banán,
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med, ořech a ke konci vanilku, přičemž celá tato delikátní
chuťová stopa zůstane v ústech s působivou intenzitou po
několik dlouhých vteřin. Dlouho zrající titán z Guatemaly!

Co by to bylo za bar bez koktejlů? (No, asi
by to byl taky bar).
Letem světem si teď připomeneme pár slavných drinků
a podíváme se na jejich alkoholické přísady.

Piña colada
V puerto Rico vládne spalující žár celý dlouhý den. Kromě
vedra tam taky kdysi vládli piráti. Za odměnu svým námořníkům míchal jistý velitel osvěžující rumový nápoj. Jmenoval se prý Roberto Cofresí a svůj recept si vzal do hrobu,
takže později vznikaly spory o prvenství mezi barmany.
Na úmorné vedro tedy platí svěží koupel a tato kombinace: světlý rum, ananasová a kokosová šťáva. Ozdobou je
ananasový plátek nebo třešeň. Název v překladu znamená doslova: tekutý ananas. Nápoj má úžasnou krémovou
konzistenci. Jaký rum použít pro přípravu tohoto koktejlu?
Zkuste Bielle Rhum Blanc. To je velmi silný bílý rum z kategorie takzvaných agricole rumů. Lehce voní po vanilce
a jeho chuť je výrazná a netypická. Sáhnout můžete také
po Etiqueta Blanca od značky Botran – tříletý rum z Guatemaly, v jehož intenzívní vůni zachytíte tóny vanilky a kouře.
Chuť je sladká a jemná, takže se do nápoje skvěle hodí.

Sex on the beach
Vodka, broskvová pálenka, pomerančový a brusinkový
džus. Tak zní oficiální složení podle International Bartender
Association. Když už si mícháte drink, tak ať je to dobrý
drink. Výtečná švédská vodka Absolut je nejoblíbenější
značkou trhu a nepochybně jí všichni velmi dobře znáte. Poprvé byla vyrobena v roce 1879 Larsem Olssonem
Smithem ve městě Åhus v oblasti Scania. Dnes jde o třetí
největší značku vyrábějící alkoholické nápoje po celém
světě. Při výběru broskvového likéru vám možná padne do
oka nápoj od značky Bols. Jejich likéry lze rozčlenit do vybraných kategorií na základě vstupních surovin a způsobu
výroby. Ovocné likéry (nazvané většinou podle převládajícího použitého ovoce), tzv. „krémy“ (o obsahu cukru min. 28
%), likéry jádrové (na bázi peckovin a jedlých jader), likéry
bylinné s přísadami vybraných druhů bylin a koření a takzvané „emulzní“ likéry.

Cosmopolitan
K Johnu Caineovi do San Francisca na Cosmopolitan. Vodka, triple sec, brusinkový džus a čerstvá šťáva z limetky. Madona tento drink opravdu proslavila. Barman Dale DeGroff,
který jí nápoj připravoval, ale říká, že není autorem. Recept
prý zkopíroval z knihy The Craft Of The Cocktail a přidal
Cointreau. Drink má tedy svůj počátek někde ve 30. letech
minulého století.
Vodka vznikla v Polsku nebo Rusku. Záznamy mluví spíše
ve prospěch první země, v jejímž jazyce „wodka“ znamená „málo vody“. V ruštině existuje zase výraz „vodka“ ve
významu „rozvadiť“ tedy rozředit. Nebudeme soudit, od
toho tu máme třeba orgány EU. Ty, například, stanovily,
že jakákoliv vodka, která není vyrobena z obilí či brambor
musí mít název použité suroviny ve svém názvu. Já fandím
Finladii, která se vyrábí ze šestiřadého ječmene zrajícího
během krátkého arktického léta.
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Následující drinky jsou naprostým základem (velká 6), kterým jsou tak určeny základní kategorie koktejlů.

Daiquiri
Rum, citrus, limetkový džus a cukrový sirup. Nápoj vznikl na
Kubě během Španělsko - americké války, díky jistému důlnímu inženýrovi Jenningu Coxovi. Ten jej později představil
v New Yorku a nemohl mít lepší podmínky pro úspěch.
Ceny whisky a vodky, ze kterých se míchaly ostatní koktejly,
šly nahoru, zatímco cena rumu šla dolů, díky snaze napravit
kubánsko-americké vztahy pochroumané nedávnou válkou. Nápoj se stal oblíbeným zejména u mužů. Oblíbil si ho
Ernest Hemingway, tehdejší idol mužnosti a jak se pověst
šířila, drink u pánů stoupal v oblibě. Koktejly jsou spíše
dámskou záležitostí, ale jsou výjimky jako Bloody Marry

či právě Daiquiri. Do tohoto nápoje zkuste přimíchat rum
od značky Havana Club, konkrétně Havana Añejo Blanco.
To je u nás asi nejznámější rum, který mají všude a není
problém ho sehnat, když vás přepadne chuť na koktejl.
Tuto dnes mezinárodně uznávanou značku kubánského
rumu založil v roce 1878 José Arechabala. Po kubánské
revoluci v roce 1959 byla společnost kubánskou vládou znárodněna. Rodina Arechabalových emigrovala do Španělska a poté do Spojených států. Od roku 1994 je tento
známý rum vyráběn pod hlavičkou společnosti Havana Club
International, což je joint venture, kterou vlastní stejným
dílem kubánský stát a francouzská firma vyrábějící alkoholické nápoje Pernod Richard.
Firmu Bacardi založil Fucando Bacardí v Santiagu de
Cuba v roce 1862. Logem se stal netopýr, který prý žil

v podkroví první palírny. Během Kubánské války za nezávislost a po okupaci Kuby USA se stal rum Bacardi základem
pro koktejly Cuba Libre a Daiquiri. Začátkem 20. století
společnost expandovala do USA a Španělska, ale přišla prohibice a tak nezbylo než přestěhovat palírny do Portorika
a Mexico City. Společnost byla velmi úspěšná i mimo Kubu
a její úspěchy jako třeba budova Bacardi ve stylu Art Deco
v Havaně začala být trnem v oku sílící komunistické sebrance, která majetek rodiny Bacardi znárodnila, jakmile se chopila moci. Rodina Bacardi odmítla nabízenou kompenzaci
a pokračovala ve výrobě rumu v Portoriku.

Manhattan
Vhodný jako aperitiv a jednoznačně nejznámější whisky
koktejl. Směs Whisky nebo Bourbonu, sladkého vermutu
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a střiku bitteru s ledem. Samozřejmě, jako ozdoba
se používá kompotovaná třešeň. Podle nejrozšířenější verze o vzniku nápoje se poprvé podával
v roce 1874 v newyorském Manhattan Clubu na
oslavě zvolení Samuela J. Tildena za guvernéra státu
New York.
Tentokrát si vyberu whisky a neodpustím si pár informací. Jazykový rozdíl mezi whisky a whiskey jak
známo tkví v zemi původu. Skoti, Kanaďané a Japonci
používají název „whisky“. Zatímco Irským destilátům
Bushmills, Jameson, Tullamore Dew nebo americkým
výrobkům jako je bouron, rye či známé Tennessee
whiskey Jack Daniel´s, patří právě přídomek „whiskey“. Podstatnější jsou ovšem suroviny a i způsob výroby. Jedinečnost Skotské single malt jako je Glenfiddich, Highland Park, Balvenie, Maccalan, Glenn Turner
whisky spočívá v použití místních vodních zdrojů
a slad z ječmene se suší kouřem z rašeliny, která
vytváří typický chuťový profil kvalitní Skotské. Věděli
jste, že Littlemill je nejstarší oficiálně založená palírna
ve Skotsku (1772, neof. 1750)? Zajeďte se přesvědčit
na vlastní oči.
Bourboun jako je například Jim Beam se nevyrábí
z ječmenného sladu, ale z kukuřice. Dřív se používal
k výrobě whisky i oves a to zejména na obou ostrovech starého kontinentu. Oves je ale značně lepkavý
a tak neustále hrozilo ucpání a následný výbuch kotlů
v palírně. Jako poslední prý od používání ovsa odstoupila Irská palírna Midleton v roce 1975.

Jack Rose
Applejack (silný jablečný likér - USA), grenadine (šťáva z pomela), citronová nebo limetková šťáva. Drink
byl populární ve 20. a 30. letech. Měl ho rád i John
Steinbeck nebo Ernest Hemingway. Na popularitě ale
nápoj později ztratil. Možná i kvůli spojení se kauzou
vraha jménem Jack Rose.

Martini
Gin, vermut, oliva nebo citronová spirálka. Jeden z nejznámějších koktejlů na světě. Suché Martini obsahuje suchý
vermut a z původního poměru džinu a vermutu 2:1 se postupně norma dostala až 50:1 či 100:1 na konci 20. století.
„Dirty Martini“ obsahuje šťávu z oliv. V Dokonalém Martini
je obsah sladkého a suchého vermutu stejný.
Gin se zrodil v Holandsku. Holandský profesor Franciscus
Sylvius se snažil najít lék na ledvinové kameny. Tak vznikl
destilát z obilného kvasu, který se dochucuje borůvkami
a který si tolik oblíbili Angličané. Londýnský Dry Gin Beefeater je známý pro svou chuť s tóny jalovce. Pouze tato
značka pochází přímo z Londýna. Receptura pochází již
z roku 1820. Je tolik ingrediencí, které se Ginu přidávají:
citronová nebo pomerančová kůra, angelika, puškvorec,
kmín, anýz kardamom atd. Každá značka má svoje složení a postup výroby. Za ochutnání určitě stojí gin Bombay
Sapphire, jenž je jednou z nejoblíbenějších značek nebo
prémiový a dokonale vypiplaný Martin Miller.

Old Fashioned
Cukr rozpuštěný ve vodě. Potom se přidá bitter, whisky
nebo brandy a plátek citrusu. Tento koktejl nese své jméno
plným právem, protože patří mezi nestarší koktejly - spatřil
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světlo světa v 80. letech 19. století v pánském klubu v Louisville (Kentucky). Byla po něm pojmenována i široká sklenice (old fashioned neboli tumbler, nesprávně nazývaná jako
sklenice na whisky).

Sidecar
Skládá se z koňaku, Cointreau a citronového džusu. Ozdobou je plátek pomeranče. V knize Davida A. Embury,
The Fine Art of Mixing Drinks publikované již v roce 1948
se uvádí, že koktejl jako první ochutnal americký kapitán.
Drink byl nejspíš pojmenován podle postranního vozíku, na
kterém byl kapitán do baru přivezen.
Koňak, který byl před chvílí zmíněn, je nejslavnějším zástupcem ze skupiny fortifikovaných vín. Brandy, portské
nebo koňak jsou směsí vinné pálenky a vína. Koňak, jehož
hrozny musí pocházet z okolí města Cognac v západní
Francii, je povoleno vyrábět jen z bílých odrůd Ugni Blanc,
Folle Blanche nebo Colombard. Hrozny z tohoto regionu se
mohou při výrobě míchat. Musí zrát v dubových sudech nejméně dva roky od konce destilační sezóny, tj. od 1. dubna
následujícího roku po sklizni. Pokud jsou hrozny přímo
z oblasti Grande Champagne a zároveň odrůdy Ugni Blanc,
objeví se na láhvi etiketa s názvem Première cru du Cognac.

Ostrov Koh Lanta – Thajsko

Ostrov Koh Lanta omývá Andamanské moře , které je
absolutní zárukou velmi kvalitní dovolené, ne nadarmo se
Lanta přezdívá Sluneční ostrov. Navíc je větší část ostrova
národní park, proto každého okouzlí i nedotčená panenská
příroda.
Samotné Andamanské moře je rájem pro potápěče a díky
své teplotě kolem 28 C naláká každého.
Letištní spojení je ideální z mnoha evropských měst do
destinace Krabi , nebo si spojte dovolenou s návštěvou
Bangkoku odkud je spojení s Krabi každou hodinu. Z Krabi
na Lantu je to již kousek, je to kousek do ráje.

Zajistíme pro Vás komfortní servis při plánování dovolené
na Koh Lantě
•
•
•
•
•

pronájem privátních apartmánů a vil přímo na pláži
optimalizujeme letenky a transfery
služby česky hovořícího delegáta , profesionálních
instruktorů
zajištění výletů po okolních ostrovech, půjčovna aut,
komfortní servis.
Komunikujete s námi v České republice, kde máme
svoji základnu

Pro své klienty nabízíme investiční příležitost pro bezpečné
investování do nemovitostí v Thajsku , zajištění veškerých
právních služeb.
Kontakty:
Renata Kankrdlíková
tel: +420 775 300 938
email: info@hotel-thajsko.cz
www.nemovitosti-thajsko.cz
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Vítejte
v Karlových
Varech

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

„Vivat Caroli“

Kolonády s minerálními prameny,
obdivuhodné památky, zelené parky,
specifická atmosféra... To vše a ještě
mnohem více dělá z Karlových Varů
jedno z nejkrásnějších českých lázeňských měst. Nejslavnější lázeňské město
České republiky má určitě co nabídnout
a věřte, že to není jen věhlasný filmový
festival…

Lázně ale zažily vzestupy i pády. V 17. století čelily Karlovy
Vary útrapám spojených s třicetiletou válkou i živelným pohromám. Město se ale s následky katastrof rychle vyrovnalo
a mohlo pokračovat v lázeňském, architektonickém a kulturním rozvoji. Postupem času se lázně stávaly stále oblíbenějšími. Od 18. století se město začalo rozvíjet a jeho postavení
mezi ostatními evropskými lázněmi značně vzrostlo. Byly
zakládány první veřejné lázeňské budovy a stavby - počátkem
18. století byl postaven první veřejný lázeňský dům (Mlýnské
lázně) a také barokní kostel sv. Máří Magdalény - a začala se
sem jezdit léčit bohatá šlechta. Nejvýznamnějším karlovarským
pacientem 18. století byl bezesporu ruský car Petr Veliký. Město prosperovalo nejen díky zámožným lázeňským pacientům,
ale také díky příjmům z prodeje minerální vody a vřídelní soli.
S rozvojem lázní začaly vznikat nové společenské a účelové
stavby. Další, především secesní výstavba následovala v 2. polovině 19. století, kdy vznikly Mlýnská a Vřídelní kolonáda, Císařské lázně nebo budova dnešního divadla. Některé stavby byly
financovány a ze zisků z prodeje vřídelní soli nebo lázeňských
tax, jiné ze štědrých příspěvků zahraničních mecenášů. Není se
co divit, že Karlovy Vary byly stále častěji dějištěm významných
sešlostí.

Nejslavnější lázeňské město Evropy

Lázně navštěvovaly vědecké, politické a umělecké špičky 19.
století jako Beethoven, Franz Josef I., Dobrovský, Paganini,

Rozhovor

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

Karlovarské kolonády

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

Sadová kolonáda
Původně sloužila jako promenáda Blanenského pavilonu,
který byl v šedesátých letech 20. století zbourán. Kolonáda
však zůstala stát a v nedávné době byla kompletně zrekonstruována. Na kolonádě a kolem ní najdete 3 minerální
prameny.

Mlýnská kolonáda (1871 - 1881, Josef Zítek)
Původní Zítkova vize o vzhledu neorenesanční stavby se
podstatně lišila od její konečné podoby. Slavný architekt ji
původně zamýšlel jako dvoupodlažní a ještě honosnější. Po
svém dokončení nebyla kolonáda přijata s velkým nadšením. Prý neladila s charakterem lázeňského centra. Od roku
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1893, kdy byla prodloužena ke Skalnímu prameni, měří 132
m. Pod její střechou, kterou nese 124 korintských sloupů,
se nachází orchestřiště a pět minerálních pramenů. Její
prostory zdobí alegorické plastiky a sochy.

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

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

Vřídelní kolonáda (1969 - 1975,
prof. Votruba)
Gejzír horké minerální vody krylo od 16. století už mnoho
staveb: barokní budova, empírová kolonáda, litinová či
provizorní dřevěná kolonáda. Další a prozatím poslední
stavba obklopující vřídlo pochází z konce 60. let 20. století.
Pod podlahou kolonády se nalézá místo pro čerpání, rozvod a tepelnou regulaci vřídelní vody. Jsou zde i prostory
kde vřídlovcem „obrůstají“ karlovarské suvenýry. Ve staré
části vřídelního podzemí bude v blízké době znovu zpřístupněna exkursní trasa.

Rozhovor

Lázeňství a prameny

A kolonády by nebyly kolonádami bez léčivých pramenů,
které Karlovy Vary proslavily po celém světě. Ze 79 pramenů různé vydatnosti je 13 zachyceno a používá se k pitné
kúře. Místním teplým zřídlům prý lidé přisuzovali léčivou
moc už dávno před založením Karlových Varů. První historicky dochovaná léčba se uskutečnila na sklonku 14. století,
kdy Karel IV. koupal své nemocné nohy v minerální vodě
jednoho z pramenů. Od té doby až do 16. století se karlovarští lékaři drželi výhradně tohoto způsobu lázeňské léčby.
Podnět k zamyšlení nad využitím pramenité vody i k vnitřnímu užívání dal doktor Václav Payer v roce 1521. K dokonalosti dovedl tuto metodu ale až Dr. David Becher, který
se zároveň zasloužil o vyváženost lázeňských pitných kúr.

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

Karlovarská nej

Toto město má celou řadu dalších pozoruhodných nej.
O některých lidé vědí, o jiných už ale méně.

1. Nejvyšší hotel
Skutečnost, že v největším českém lázeňském městě stojí

desítky hotelů, asi nikoho nepřekvapí. Daleko zajímavější
je, že nejvyšším z nich je Thermal. Nad zemí se pyšní devatenácti patry, vysoký je pětašedesát metrů. Střecha hotelu,
který disponuje jedním z největších kongresových center
v západních Čechách, je dlouhá šedesát metrů.

2. Nejbizarnější socha
Nejbizarnější soškou ve městě plném soch, objektů, reliéfů a pamětních desek je andělíček s harfou na štítě domu
Zlatá harfa, který je součásti komplexu grandhotelu Pupp.
Málokdo si ho všimne, protože při procházce kolem domu
je soška odspodu vidět jen minimálně. Při pohledu přes
řeku z Nové Louky je zase soška malinká. Bizarnost nahého
andílka spočívá v tom, že jde o stvoření mužského pohlaví,
navíc s erekcí. Není zřejmé, kdo andělíčka takto dotvořil. S největší pravděpodobností se jedná o vtip štukatérů
z doby velkých oprav domu, téměř jistě z druhé poloviny
osmdesátých let.

3. Nejstudenější pramen
Město horkých pramenů, tak se Karlovým Varům poprávu
říká. Ne všechny místní prameny jsou však horké. Hadí pramen, který vytéká přímo z hadího chřtánu na Sadové kolonádě, je spíš vlažný. S teplotou necelých třicet stupňů je
nejstudenějším ze všech karlovarských pramenů. Návštěvníci města se s ním setkávají teprve od roku 2001. Takzvaný
Haďák obsahuje méně minerálů než ostatní prameny, ale
větší množství CO2.

4. Nejvíc matoucí hrob
Karlovy Vary mají ve svých kronikách mnoho slavných
návštěvníků. Wolfgang Amadeus Mozart mezi ně ovšem
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nepatří, ačkoli jeho hrob stojí na původním karlovarském
hřbitově vedle Ondřejské kaple. Ve skutečnosti je tady pochovaný jeho druhorozený syn, který se původně jmenoval
Franz Xaver. Na Wolfganga Amadea jej nechala přejmenovat matka, nejen kvůli jeho podobě se slavným otcem.
Franz Xaver byl také talentovaným hudebníkem, nikdy ovšem svým uměním nedosáhl na Wolfganga staršího. Mozartův syn přijel do Karlových Varů dvakrát. Poprvé roku 1835,
podruhé jako vážně nemocný o devět let později. Oslavil
tady své třiapadesáté narozeniny a po třech dnech zemřel.

5. Nejstrmější ulice
Kolmá nebo Vyšehradská? O tom, která z nich je strmější,
se přou i lidé, kteří jimi denně chodí. Obě leží kousek od
sebe - na Vyhlídce. Kolmá je delší než Vyšehradská, v zimě
ale kloužou obě stejně.

6. Nejužší dům
Čtyři metry a sedmaosmdesát centimetrů měří průčelí barokního domu Planety, který návštěvníci obdivují u morového sloupu naproti Vřídelní kolonádě. Nejužší karlovarský
dům pochází z roku 1672 a nad jeho vchodem se skví symboly sedmi nebeských těles. Majitel domu se podle karlovarských historiků mohl zabýval astrologií nebo alchymií.

7. Nejslavnější výběrové řízení
Takzvaná „Česká losovačka“ se stala jedním ze symbolů
korupce. K proslulému losování pod notářským dohledem,
kterým město vybíralo pětici finalistů z šestnácti zájemců
ucházejících se o výstavbu multifunkční haly, došlo v roce
2006. Záznam z losování zveřejnil opoziční zastupitel Jiří
Kotek v prosinci téhož roku na zastupitelstvu. Je na něm
vidět, jak vytažení posledního finalisty - sdružení firem Syner, Metrostav a Baustav (později vítěz řízení) - trvá oproti
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ostatním neobhajitelně dlouho. Záznam se posléze objevil
v Bonus TV, na serveru Youtube a také pořadu Jana Krause
Uvolněte se, prosím. Kraus neuvěřitelné dění pojmenoval
„Česká losovačka“.

Sportovní Karlovy Vary

Díky rozvoji lázeňství a turismu se v Karlových Varech
daří a vždy dařilo i sportu. Na konci 19. století zde vzniklo
dostihové závodiště V roce 1904 bylo na kraji města otevřeno první golfové hřiště v České republice a o rok později
i tenisový areal se 6 kurty. Kromě výše zmíněných nabízejí
Karlovy Vary mnoho dalších sportovních aktivit.

Golf
Už od roku 1904 si mohla lázeňská smetánka (jako první
v Čechách) zahrát golf. Nyní jsou v Karlových Varech tři hřiště a v jejich okolí dalších 7. Záleží jen na vás, které z nich si
zvolíte pro svůj trénink.

Tenis
O tom, že byl tenis u karlovarských obyvatel a pacientům
oblíben svědčí skutečnost, že už v roce 1905 byl postaven hotel Gejzír, ke kterému příslušelo 6 tenisových kurtů
a moderní zázemí. Sportoviště bylo postupně rozšiřováno.
Dnes tu najdete 2 kryté a 14 venkovních dvorců. Pronájem
tenisových kurtů nabízí také hotel Imperial.

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

Art

Hotel Penzion Petr
Hotel Penzion Petr se nachází v centru lázeňské zóny Karlových Varů
na břehu řeky Teplá, přímo naproti známé Mlýnské kolonádě s léčivými
prameny. Hotel Petr vám nabízí úžasnou relaxaci v centru nezapomenutelného města Karlovy Vary. Odpočinkem dýchající pokoje vám zpříjemní
pobyt v blízkosti všech lázeňských pramenů a poskytnou neobyčejný zážitek při vašem pobytu. Hosté si
Hotel Penzion Petr
můžou zpestřit volVřídelní ulice 86/15
nou chvíli při živé
Karlovy Vary 360 01
hře v nově otevřeném kasinu Cosmos
tel.: +420 353 230 114
Carlsbad.
+420 353 901 000
+420 775 660 022
e-mail: info@hotelpetr.com,
casino.cosmos@email.cz
www.hotel-petr.eu
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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 229 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.

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, fitInterhotel Central ****
ness, 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
info@interhotel-central.cz
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HEALTH SPA HOTEL DVOŘÁK ****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
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PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

Proč se rozhodnout pro předplatné?
Držíte v ruce druhé číslo devátého 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
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