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Josef Klír: „řekl jsem si, že nechci bojovat“
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Netradiční design spojený s Moderní kuchyní v centru Prahy
•

Nekuřácká designová restaurace
s kapacitou 130 osob

•

Fantastické „nudle“ z celého světa od italských, čínských, thajských přes
německé, švýcarské po mongolské

•

Domácí i mezinárodní kuchyně

•

Každé pondělí nová týdenní nabídka

•

Business Lunch

•

Letní terasa

•

WiFi v celé restauraci zdarma

•

3 konferenční místnosti s kapacitou
200 osob

•

Možnost pořádání tiskových
konferencí, firemních jednání,
večírků či rodinných oslav

•

Jedinečná atmosféra

Restaurant Café Bar Noodles (Hotel Yasmin), Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1
www.noodles.cz, info@hotel-yasmin.cz, tel: +420 234 100 110, +420 234 100 879

Design 4* Superior hotel Yasmin se nachází v samém centru Prahy nedaleko
Václavského náměstí a nabízí svým hostům jedinečnou atmosféru a prvotřídní servis.

• 184 designových pokojů
• 11 apartmá a Yasmin Suite

• 3 multifunkční konferenční místnosti
s kapacitou 200 osob

• Restaurant Café Bar Noodles

• Fitness centrum a sauna zdarma

• WiFi v celém hotelu zdarma

• Concierge

• Room service

• Podzemní parkování

Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, 110 00 Praha 1
www.hotel-yasmin.cz, info@hotel-yasmin.cz
tel: +420 234 100 100, fax: +420 234 100 125

4PM SHOPS:
OC Chodov, Praha
OC Metropole Zličín, Praha
Letiště Praha - Ruzyně, terminál 1
OC Futurum, Hradec Králové
www.4pm.cz
Zlatnictví a hodinářství Altman
Václavské náměstí 28, Praha
Hodinářství - Vladimír Sklář
Lidická 19, České Budějovice

www.jacobjensen.cz
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Na Hřebenkách 3204/1b

150 00

Praha 5

www.kuchynskestudionolte.cz

kuchynenolte@gmail.com

+420 608 14 14 10

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Archiv Marie Brožové
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Tak se mi dostaly do rukou zajímavý žebříček “nejšťastnějších povolání” tedy povolání, která člověka skutečně činí šťastným. Žebříčku, který vypracovali vědci
z chicagské university, vévodí profese duchovního, která je prý šťastná především
proto, že se tito lidé nemusí zabývat světskými malichernostmi. Druhé místo obsadili
hasiči, které činí šťastnými možnost pomáhat druhým. Velmi podobné pocity zažívají
i fyzioterapeuti, jejichž povolání se umístilo na třetím místě. Čtvrtou příčku okupují
autoři, jimž nikdo nemůže upřít volnost tvorby. Za šťastnou profesi jsou považováni
i speciální pedagogové na pátém a učitelé na šestém místě. Svobodu, kterou poskytuje
umělecká tvorba, ocenili respondenti výzkumu sedmým místem. Jen o stupínek níže
se umístili psychologové, které podobně jako další profese činí šťastnými možnost
pomáhat. A musím uznat, že tento žebříček má něco do sebe. Mně osobně mé povolání, které by se dalo nazvat autorské, a které v žebříčku obsadilo čtvrté místo, činí
šťastnou a to mimo jiné díky tomu, že se mohu setkávat se spoustou zajímavých lidí.
Co se týče čerstvého podzimního čísla magazínu Ice, který právě držíte v ruce, velmi
inspirativní pro mě bylo setkání s módním návrhářem Josefem Klírem v jeho atelieru na Vinohradské ulici. Tolik krásy, vkusu a elegance na jednom místě se hned tak
nevidí. Show tohoto umělce bývají módní událostí roku a jedna taková se chystá i na
letošní podzim. Příjemnou hodinu a půl jsem strávila i s frontmanem skupiny Support Lesbiens Kryštofem Michalem, spisovatelkou Terezou Boučkovou, zakladatelem
a majitelem Centra Foto Škoda, Milanem Škodou, nebo sochařem Alešem Veselým.
Povídání se všemi těmito významnými lidmy najdete právě na stránkách podzimního
vydání magazínu Ice, ale nejenom to. Budeme i cestovat – vydáme se do italských
Benátek, českého Tábora a do New Yorku. Poradíme vám, jak si zařídit obývací pokoj, jak jej zateplit, jakou si vybrat kuchyň, projedeme se v Jaguáru, nakoukneme do
těch nejluxusnějších světových hotelů… No, rozhodně
toho není málo.
Takže, příjemný podzim a neméně příjemné počteníčko.

Jana Abelson Tržilová
šéfredaktorka

Speed

ARIES, centrum estetické stomatologie, s.r.o.
Nabízí tyto stomatologické služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

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

ARIES - Velký Třebešov 118 CZ - 552 02
Tel.: (CZ) 491 453 272 Fax: (CZ) 491 451 936 Mobil: 602 405 988, 736 533 615
www.ariesceramic.com
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Profil
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Sony Music

Britney
Spears
Jako na horské dráze
Není snad rozporuplnější osobnosti ve světovém showbyznysu než je BRITNEY SPEARS.
Třicetiletá zpěvačka už prošla během svého života tolika proměnami jako málokterá
z nás. Horskou dráhu připomíná její život soukromý i profesní.

Barva, která ji například obarvila z blond na brunetu, prý
byla vyrobena ze zeleniny. Útěchu nejednou hledala v náručí alkoholu a mnoha mužných utěšovatelů. Zatímco o její
syny Seana Prestona a Jaydena Jamese se starala chůva,
ona se muchlovala se svým jorkšírem Londonem. Toho si
pořídila za více než 60 tisíc dolarů ve značkovém obchodě
s domácími mazlíčky. Že by vše zmíněné způsobila sláva?
Osud Britney Spears je v mnoha ohledech spíše smutný, tak
jako osudy jiných hvězd.

osm, tak jí kněz místního babtistického kostela doporučil
na konkurz do Mickey Mouse Clubu, ve kterém působila
v letech 1993 – 94. Zde se potkala s dalšími začínajícími
hvězdičkami, jako byli Justin Timberlake, Joshua Chasez,
Keri Russell, Christina Aguilera nebo Ryan Gosling. A tehdy
si velmi mladé Britney všiml agent z New Yorku. Následující
tři roky budoucí úspěšná zpěvačka strávila na newyorské
taneční škole a hrála v několika televizních nekomerčních
reklamách.

Talentované dítě

1998 – 2000 začátek pěvecké kariéry

Britney se narodila 2. prosince 1981 v městě McComb ve
státě Mississippi staviteli Jamesu Parnell Spearsovi a učitelce
Lynne Irene Bridges jako prostřední ze tří dětí. O tři roky
před Britney přišel na svět její starší bratr Brian, který dnes
působí jako jeden z jejích manažerů a o deset let později
přišla na svět její sestra Jamie Lynn. Britney byla vynikající
gymnastka, na svém kontě má vítězství v několika dětských
soutěžích. Působila v místní taneční Revue, a když ji bylo
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Debutovým singlem Britney byl song s názvem “Baby
One More Time”, který se začal objevovat v rozhlasových
stanicích a na MTV v roce 1998. Videoklip, ve kterém je
Britney ještě hnědovlasá a tančí a zpívá ve školní uniformě,
slavil úspěchy po celém světě. Vrcholky hitparád okupoval
nejen ve Spojených státech, ale i v Austrálii a Velké Británii.
Album dostalo stejný název jako singl a například v Kanadě a USA byla na špici nepřetržitě šest týdnů. Britney se
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Profil
tak během jednoho roku stala nejúspěšnějším teenegerem
v historii. Tohoto alba se celosvětově prodalo 28 milionu
kusů, Britney za něj dostala mnoho ocenění a byla zvolena největší celebritou světa. V prosinci obdržela čtyři ceny
Billboard Music Award, dále potom ceny American Music
Award a v neposlední řadě v únoru 2000 obdržela 2 nominace včetně nominace Objev roku. Nebylo tedy překvapením, když se mladičká zpěvačka objevila na titulní stránce
časopisu Roling Stones. Její snímky, kde se prezentovala
jako Lolita, vzbudily velké pozdvižení. Měla na nich totiž
mnohem větší prsa než na jiných snímcích, čímž se začalo
spekulovat, zda ve svých 17 letech podstoupila plastickou
operaci. Spekulace nakonec sama Britney potvrdila.
Po dokončení úspěšného turné s názvem Crazy 2K Tour vydala Spears druhou desku s názvem Oops!… I Did It Again,
která se ihned dostala na první místa hitparád téměř všech
zemí. Jen během prvního týdne se v Americe tohoto alba
prodalo více než 1.3 milionu kopií a stalo se tak nejrychleji
prodávaným albem všech dob. Během roku 2000 se v Americe prodalo celkem 10 milionu kusů, ve Velké Británii
900.000 nosičů a v Německu 1.2 milionu kusů. Alba Oops!…
Celosvětově se alba prodalo přes 24 milionu kusů. Toho se
Britney rozhodla využít a pustila se dle slov mnoha kritiků
až unáhleně brzy i na pole literární. Svou první
knihu u nás vydanou pod názvem Ze srdce do
srdce vydala v roce 2000. Následovalo několik
cen MTV Award a Britney jakoby začala více
a více odhazovat zábrany. Její vystoupení,
která absolvovala jen spoře oděna, každopádně vzbudily divoké diskuse. Opět byla
nominována na cenu Grammy, ale nominaci
v některý z blyštivých gramofonků proměnit
nedokázala.

Britney a bulvár

Britney Spears samozřejmě vždy byla a je vděčným terčem
bulvárních médií. V roce 2001 přivodilo jedno texaské rádio
fanouškům šok, když pustilo do éteru zprávu, že Britney
Spears měla společně se svým přítelem Justinem Timberlakem autonehodu, při které zpěvačka zahynula, ve skutečnosti byli oba naživu. Podobný kousek se povedl i televizní
stanici CNN, která v říjnu 2001 opět přinesla zprávy o její
smrti, tentokrát při leteckém neštěstí. Čtyřletý vztah Spears
a Timberlakea každopádně skončil v březnu 2002. Rozchod
byl velmi medializován a Britney byla velmi často obviňována z údajné nevěry. Spekulace vznikly, když Timberlake
vydal píseň Cry Me a River, kde připouštěl nevěru partnerky. Nakonec Timberlake také objasnil tajemství kolem Britney. Ta tvrdila, že chce zůstat panna až do svatební noci,
Justin ale přiznal, že souložili i během trvání jejich vztahu.
Nakonec i Britney musela s pravdou ven. „Byly to dva roky
vztahu, byla jsem si jista, že je to ON, ten pravý, ale mýlila
jsem se.“

Restaurace a Grammy

V červnu 2002 otevřela Britney v New Yorku restauraci
s názvem NYLA, ale pro neúspěch ji po roce zavřela. Me-

2001- 2003

Na začátku roku 2001 vydělala Britney 8
milionu dolarů za kampaň pro firmu Pepsi,
vydala svou druhou knihu s názvem Matřin
dar a vystoupila na MTV Video Music Awards
omotaná hroznýšem, čímž na sebe svalila
vlnu kritiky od organizace PETA. V listopadu
vydala své třetí album nazvané jednoduše
Britney. Album opět debutovalo na prvních
příčkách amerických i kanadských hitparád,
během prvního týdne se ho prodalo více než
746,000 kopií. Toto album ji vyneslo jedno
prvenství jaké ještě žádnému interpretovi před ní - všechna její tři alba vždy debutovala na prvním místě. Ačkoli se
v USA prodalo více než 4 miliony kusů, byl to veliký propad
oproti prvním dvěma albům. Toto album je vůbec první,
na kterém se Britney podílela jak autorsky tak producentsky, celosvětově se alba Britney prodalo 15 milionů kusů.
V únoru 2002 pak přišel do kin první film s Britney nazvaný Croassroads, který v prvním víkendu filmové hitparády
dosáhl na číslo dvě, posléze ale strmě padal dolů. Ve filmu
se objevily písně z alba „Britney“. Film byl nakonec kritiky roznesen na kopytech a za tento film obdržela Britney
dokonce cenu Razzie Award pro nejhorší herečku společně s Madonnou. Film také získal cenu Razzie pro nejhorší
píseň k filmu, kterou obstarala jak jinak než Britney a song
se jmenoval I Not a Girl, Not Yet a Woman.
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zitím mnoho kritiků spekulovalo nad tím, že její hudební
vliv ve světě rapidně poklesl, přesto byla za album Britney
nominována na cenu Grammy. A za rok 2003 byla vyhlášena časopisem Forbes celebritou roku. Na hudební scénu se
vrátila po dlouhé době až v srpnu roku 2003 při udělování
cen MTV Video Music Awards, kde vystupovala společně
se svým idolem Madonnou, Christinou Aguilerou a Missy
Elliot. Společně s Aguilerou zazpívala Madonnin známý
hit Like a Virgin a nakonec se s popovou královnou vášnivě políbila. Tento polibek rozvířil hladinu showbussinesu.
V listopadu 2003 vydala Britney své čtvrté studiové album
nazvané In The Zone. S albem ji pomáhal po dlouhé době
opět Max Martin, ale produkovali jej takové persony jako
je Moby nebo R. Kelly. Britney si celé album (13 písní)
napsala poprvé sama. Toto album se opět ihned dostalo
na první místo amerického albového žebříčku, čímž znovu
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přepsala hudební dějiny – všechna alba na prvním místě.
V prvním týdnu In The Zone se jej prodalo celkem 609 000
kopií. Ve Spojených státech se prodalo tohoto alba více než
3 miliony kusů. Po dlouhé době měla Britney i single v Top
10 amerického hudebního žebříčku, a to se songem Toxic,
za který Britney obdržela i svou první cenu Grammy. Alba
In The Zone se po celém světě prodalo více než 10 milionů
kusů.

Britney se vdává

3. ledna 2004 se Britney provdala za svého kamaráda z dětství Jasona Allana Alexandera. Svatba se konala v malé
kapli v Las Vegas, Britney měla na sobě džíny a baseballovou čepici. Na příkaz rodiny a manažera bylo manželství 5.
ledna anulováno. Celkem trvalo 55 hodin. V žádosti o anulování uváděla Britney Spears, že si neuvědomovala vážnost
situace a že šlo pouze o žert, který přesáhl své meze, že
s Jasonem nemá žádné společné záliby, a že si neumí představit, že by s ním sdílela domácnost a měla někdy děti.
Nakonec řekla v jednom televizním pořadu památnou větu:
„Upřímně, jen jsem chtěla vědět, jaké je to být vdaná“. To
hovoří za vše. Alespoň její třetí singl z desky In The Zone
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s názvem Everytime byl úspěšný. Po vydání této skladby se
vydala Britney na celosvětové turné s názvem „The Onyx
Hotel Tour“, které vidělo více než 600 000 fanoušků a vydělala 34 milionů dolarů. Turné se uskutečnilo v Severní
Americe a také v Evropě, kde ho kvůli poranění kolene při
natáčení svého dalšího klipu, nedokončila. Na obrátkách
ale začal nabírat alespoň její soukromý život. V červenci
2004, tři měsíce poté, co se seznámili v jednom hollywoodském klubu, oznámila Britney svůj vztah s tanečníkem Kevinem Federlinem. Nesetkala se ale s pochopením, jelikož
Federline byl ženatý s herečkou Shar Jacksonovou a měl
s ní dvě děti. Přesto se Britney s Kevinem v noci 18. září
2004 před 27 hosty, kteří sledovali uzavírání jejich svazku
nikoli v kostele, ale v hollywoodském studiu, vzali.

2004 - 2006 přerušení kariéry
a rodina
Roku 2004 Britney oznámila přerušení hudební kariéry za
účelem založit rodinu. Ihned po uzavření manželství s Federlinem řekla časopisu People: „Chci být mladá maminka,
příští rok mi bude 23 a už chci být matkou“. Průmysl s ná-

Art

lepkou „Britney“ ale fungoval dál. V září 2004 vydala Britney svůj první parfém „Curious“. Po jednom roce prodeje si
Britney vydělala 100 milionů dolarů a vyneslo jí to nálepku
nejlépe prodávaného parfému.
Následovala Britneyina první hitová kolekce s názvem Greatest Hits: My Prerogative, kterou zpěvačka vydala koncem
roku 2004. Album debutovalo na čtvrtém místě amerického
albového žebříčku, v prvním týdnu se ho v USA prodalo 255
000 a ve Velké Británii 115 000 kusů, čímž převýšila prodeje
podobných kolekcí takových zpěvaček jako je Madonna,
Shania Twain nebo Whitney Houston. Na celém světě se
nakonec prodalo přes 8 milionů kusů. Za zmínku určitě stojí
i reality show Britney & Kevin: Chaotic, kterou Britney se
svým manželem Kevinem natočili během jara 2005. Reality show však kritici nemilosrdně setřeli a ani sledovanost
nebyla taková, jaká se očekávala.

a musela jsme být neustále pod dozorem“. Navzdory její
dychtivosti mít dítě přiznala dalšímu časopisu ELLE. „Chystám se na císařský řez, nevím proč, ale asi proto, že se
hrozně bojím bolesti“: 14. září 2005 se Britney a Kevinovi
narodil syn Sean Preston. Od narození prvního dítěte se
toho v její hudební kariéře moc nestalo. Její nakladatelství
vydalo remixové album nazvané“ B in the Mix“ a v únoru
roku 2006 vydala nový parfém nazvaný „In Control“. Své
druhé těhotenství oznámila Britney v květnu 2006. A veřejně promluvila o spekulacích o jejím brzkém rozpadu
manželství. Druhý syn, který dostal jméno Jayden James, se
jí narodil 12. září 2006. Neuplynuly ani dva měsíce a Britney
místo radostného užívání si mateřství požádala o rozvod se
svým manželem Kevinem Federlinem. Jako důvod uvedla
nepřekonatelné povahové rozdíly. Oba její synové byli svěřeni do její péče.

Britney čeká miminko

2007 - 2008 nové comebackové
album

Těhotenství oznámila Britney přes svého tiskového mluvčího v dubnu 2005, v době kdy už byla kvůli zdravotním
problémům hospitalizována v nemocnici na pozorování.
Později se svěřila časopisu People: „ Trochu jsem krvácela

31. 8. 2007 vyšel zatím jen do rádií nový singl s názvem
Gimme More, který produkoval Danja Handz, pravá ruka
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Timbalanda. Song se ani ne za 24 hodin dostal do oficiální
hitparády Mediabase, hitparády nejhranějších songů v USA,
jako novinka se dostal na 80. místo a za pár dní se ohříval
už na 30. místě. Ve Švédské oficiální Singles Chart dokonce
debutoval na 3. místě a v Autrálii na 1. místě. Hudební kanál MTV oznámil oficiálně, že Britney Spears otevře letošní
MTV Video Music Awards 2007 dne 9. 9. 2007 vystoupením
s novým single Gimme More. Vystoupení ale skončilo katastrofou. Britney se na pódiu objevila evidentně zdrogovaná
a nestrefila se do playbacku. Poté následovalo Britneyino černé období v podobě vyholené hlavy, hospitalizace
v léčebně, divokých party, Britneyino zbavení svéprávnosti
a svěření dětí do péče otce. Páté Britneyino studiové album
Blackout vyšlo v říjnu 2007, ale díky zvýšeným problémům
se kromě zmiňovaného skandálního vystoupení na MTV Video Music Awards 2007 nedočkalo žádné propagace. Singl
Piece Of Me ale patří k těm úspěšnějším, videoklip k němu
každopádně patří k těm nejdražším v historii hudební
videografie.

2008 - 2009 triumfální comeback

Jamie Spears, Britneyin otec, se zřejmě už nemohl dívat,
jak se jeho dcera ničí, a tak za ní přijel do Los Angeles, čímž
začalo její zotavování a návrat na scénu. Britney Spears
se začala měnit doslova před očima a málokdo věřil svým
očím. Britney se dala do pořádku během několika měsíců. Své udělali odpočinek a její nový přítel Jason Trawick.
V roce 2008 začala Britney Spears pracovat na opravdovém
comebacku. Začala natáčet své 6. studiové album Circus.
Pilotním singlem se stala píseň Womanizer, která dobyla
mnoho světových hitparád (USA, Kanada, Francie, Světová hitparáda atd.), k němu natočila samozřejmě i klip,
ve kterém ukázala svou novou vypracovanou postavu
a skvělou formu. Natáčení alba a celý návrat na scénu byl
dokonce natáčen 30 dní televizí MTV, která z toho vytvořila
dokument pod názvem „Britney: For The Record“, který
později vyšel i na DVD. Britney se zároveň připravovala i na
propagaci alba a na chystané světové turné „The Circus
Starring: Britney Spears“. Propagace probíhala na podzim
a v zimě 2008/09. Britney vystoupila v několika TV show po
celém světě (například v X Factoru ve Velké Británii, v Hey!
Hey! Hey! v Japonsku, v GMA v USA atd.), nafotila několik
photoshootů pro magazíny, natočila rozhovory, vydala svůj
nový parfém Circus Fantasy a stala se tváří módní značky
Candie’s.

Světové turné

Aby úspěchů nebylo málo, tak na MTV Video Music Awards
2008 získala 3 ceny (včetně té hlavní) za svůj videoklip Piece
Of Me z předchozí desky Blackout. V březnu 2009 začalo
světové turné The Circus v New Orleans v USA. Původně
bylo oznámeno něco přes 30 koncertů v USA a přibližně 6
koncertů v anglickém Londýně. Později se ale přidaly nové
koncerty jak v USA, ve Velké Británii, tak i ve zbytku Evropy
a dokonce i v Austrálii a původních asi 40 koncertů se
rozrostlo na 97 a turné se tak stalo největším turné Britney
Spears. Téměř každý koncert byl vyprodaný a toto turné
se zařadilo mezi top 3 nejvýdělečnějších turné roku 2009.
Britney si vydělala více než 130 miliónů dollarů a prestižním magazínem Forbes byla zařazena mezi nejbohatší
a nejvlivnější lidi na světě. V průběhu turné získala Britney
několik ocenění (Teen Choice Awards, NRJ Awards, Virgin
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Media Music Awards) a také nominaci na cenu Grammy
se singlem Womanizer. Alba Circus se prodalo více než 4,5
miliónů kusů a Britney tak potvrdila svou pozici popové
princezny na hudebním Olympu. Ke konci roku se rozhodla
vydat kompilaci největších hitů pod názvem The Singles
Collection. Důvod vydání byla oslava 10 let od vydání jejího
debutového alba …Baby One More Time. Na albu se nachází jedna nová píseň, která se jmenuje 3 a produkoval ji
Max Martin (…Baby One More Time, Crazy,…). Singl dosáhl
1. místa v americké hitparádě, v Kanadě a skvěle si vedl
i v jiných zemích.

2010 natáčení nového alba

V roce 2010 si Britney Spears užívá krátkou pauzu, ale každopádně nezaostává. Nafotila novou kampaň pro módní
značku Candie’s, objevila se na předávání cen Grammy
2010, na premiéře filmu Toy Story 3. Ke konci května se stala nejsledovanější osobou na sociální síti Twitter a jako dík
svým fanouškům jim odpověděla na otázky, které ji právě
na této síti celý den pokládali. Na jaře 2010 nafotila další
kampaň pro Candie’s, kterou s nimi dokonce sama navrhla.
Natočila i reklamu. Nafotila i další photoshoot pro časopis
Cosmo a photoshoot se známým japonským umělcem Takashi Murakami. Kromě toho všeho pracovala i na svém 7.
studiovém albu, které vyšlo koncem března roku 2011.
Britney take nafotila exkluzivní shoot pro magazín „ V „
s fotografem Mario Testinem. Magazínu také poskytla
exkluzivní rozhovor.

Britney Spears:
“Já jsem slavná?”
Jak jsi si jako dítě představovala, že budeš
slavná?
Když jsem byla malá, o slávě jsem nikdy nepřemýšlela.
Chtěla jsem být hlavně na jevišti.

Myslíš si, že jsi byla předurčena k tomu stát
se hvězdou?
Pokud ne, tak bůh má rozhodně podivný smysl pro humor.

Sleduješ astrologii?
Málo, líbí se mi věřit, že je ve světě trochu magie, ale také
jsem přesvědčena, že bychom si měli vybrat vlastní cestu.

Kde sis poprvé uvědomila, že jsi slavná?
Já jsem slavná?

Definuj „Femme Fatale“
Žena, která je sexy a silná, nebezpečná a záhadná, chladná
a sebejistá.

Pokud tvoje album „Circus“ představovalo
Comeback, co představuje „Femme Fatale“?
Myslím, že Femme Fatale mluví samo za sebe. Pracovala
jsem na tom opravdu tvrdě, nahráváním jsem strávila téměř
dva roky. Myslím si, že to je nejlepší album, jaké jsem, kdy
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natočila. Raději ale za sebe nechám mluvit hudbu.

Jakým směrem se deska vydává?
Chtěla jsem udělat divokou taneční desku, jejíž
písničky vás zkrátka vymrští ze židlí. Myslím si, že
to je má nejzralejší deska.

Uvažovala bys o tomto novém albu
o revoluci nebo evoluci?
Je to trochu obojí. Na tomto albu jsou písně, které
nezní jako nic jiného a jsou zcela revoluční, ale
také jsem přesvědčena, že tohle album vyjadřuje,
kde jsem dnes jako žena.

Jaká je tvoje oblíbená píseň na albu
a proč?
Mám opravdu ráda „On The Rocks“, protože zní
odlišně od všeho, co jsem kdy slyšela. Je to prostě
skvělá a jedinečná skladba.

Co jsi v poslední době poslouchala
na Ipodu?
Miluji Black Eyed Peas. Vždycky mi zlepší náladu.
Dále miluji WooHoo od Christiny Aguilery ,“Paper
Planes“ od MIA a nemohu přestat poslouchat „
We No Speak Americano“ od Yollanda.

Máš za sebou několik vzestupů
a pádů. Jaké je tajemství tvého úspěchu?
Naučila jsem se vždy zůstat věrná sama sobě a netrápit se tím, co o mě říkají ostatní. To je důležité
a dost dlouho mi trvalo, než jsem se to naučila.

Co ti dělá radost?
Mí kluci.

Z čeho jsi smutná?
Když jsou lidé krutí k ostatním.

Každý tvůj krok je monitorován tiskem. Jak ses s tím naučila žít?
Snažím se tomu nevěnovat pozornost. Je ale pravda, že jsem z toho unavená.

Co tě motivuje k tomu, co děláš?
Ráda dělám novou hudbu, ráda koncertuji a to
nejdůležitější, je, že své fanoušky miluji! Jsem velmi šťastná, že mám jejich podporu. Vedou mě.

Pokud bys zítra od všeho odešla,
jaká by byla první věc, kterou bys udělala?
Byla bych na plný úvazek maminka, která by byla
v pohodě.

Co si přeješ, aby o tobě lidé dnes
věděli?
Že „B!tch“ je zpět a lepší než kdykoliv předtím!

Kde se vidíš za 10 let?
Tady!
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Já a Britney Spears

Fenomén Britney Spears mě vždycky přitahoval. Záměrně píšu fenomén, ne její hudba. Její první klip, ve kterém v mini školní uniformě
tancuje na školní chodbě, se mi z paměti ale dodnes nevymazal. Pak
bylo dlouho nic a až před několika lety její úlety v podobě oholené
hlavy. Jinak nic. A přitom se jedná o jednu z komerčně nejúspěšnějších zpěvaček všech dob. Co o tom vypovídá? Zřejmě jen to, že na
vlně komerce nejedu. Masy na ní ale jednou, což dokazují nejenom
čísla z prodejů jejích alb. To mi ale k napsání článku o této zpěvačce,
která se opět vrací na výsluní popularity, nestačilo. Poslechla jsem si
tedy její poslední desku Feme Fatalle a přečetla snad všechny rozhovory, které zpěvačka kdy poskytla. Výsledek? Uznávám, že Britney je
pěveckým talentem i profesionálkou, album je plné taneční muziky,
taneční kluby mají na nějakou dobu o pecky postaráno. Z rozhovorů
s Britney Spears jsem ale trošku rozpačitá. Nemohu se ubránit dojmu,
že tato komerčně bezesporu úspěšná zpěvačka slušně řečeno moc
inteligence nepobrala. Odpovědi na otázky typu, kdy si uvědomila, že je slavná, v podobě otázky: “já jsem slavná?” nebo komentář
jejího 55 hodin trvajícího manželství: “Chtěla jsem si jen vyzkoušet,
jaké to je být vdaná” mně v tom jen utvrzují. Nabízí se mi srovnání
Britney Spears s jednou také populární a dnes spíše skomírající českou zpěvačkou s iniciály I. B. Také velmi komerčně úspěšná, za dob
totalitních tedy určitě, ale jakmile promluvila a natož na veřejnosti…
větu si dokončete sami. Je všeobecně známé, že komerční úspěch
s inteligencí ruku v ruce jít nemusí. A proč taky. Na posluchače přece
neútočí vtipnými bonmoty ale hudbou. Hudbou, kterou masy milují.
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Zdraví a krása
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz

Muži
a hormony

Deprivace, podrážděnost, vzrušení. Poznáváte se, milé dámy? Přiznejme si, že máme
tendenci svádět výkyvy našich nálad na změny hladiny hormonů. Co ale naše drahé
polovičky? Jak jsou na tom ony?

Výkyvy nálad, hysterické scény, přehnaně emotivní reakce. To vše bývá obvykle přisuzováno nám ženám. I když se
takovému škatulkování snažíme vyhýbat, jsou momenty,
kdy pro ně máme alespoň skvělou omluvu. Za náhlé změny
našeho chování nemůžeme jen my samy. Je tu totiž matka
příroda, na jejíž volání pohotově reagujeme. Těhotenství,
mateřství, premenstruační syndrom, menopauza... Hladiny
hormonů v našem se těle nekontrolovatelně mění a naše
osobnost získává zcela nový charakter. Můžeme být úzkostlivé, silně emotivní, v depresi a nikdo nám to vyčítat nebude. Za všechno přece mohou hormony. Ať už za hormonálními změnami vidíme okoukané klišé nebo ženskou zbraň,
jedno je jisté: už v tom nejsme samy. Podle série studií,
které byly provedeny po celém světě, to totiž nejsou pouze
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ženy, komu hormony občas zamíchají kartami. Také mužská
osobnost může projít nečekanou transformací.

Organismus “stojí” na hormonech

“Každý živočich včetně žížaly má několik regulačních
systémů - člověk jich má víc, žížala míň,” zasvěcuje mě do
“hormonální problematiky” psycholog Jan Gruber, Ph.D.
ze společnosti Tres consulting. Na hormonech je podle něj
založený celý lidský organismus. Vraťme se ale na začátek a objasněme si, co to hormony vůbec jsou. Na serveru
wikipedie.org nacházím následující definici: “Hormony jsou
sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných organismů
jako chemický posel od jedné buňky (nebo skupiny buněk)
pro jiné. Jsou produkovány v tělech všech mnohobuněč-
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ných včetně rostlin, ve kterých mohou řídit průběh a vzájemnou koordinaci reakcí v organismu.” Potud teorie a jak
vypadá praxe? “Hormony jsou vlastně jakousi šťávičkou,
která se vylije do oběhu a postupně působí na jednotlivé
segmenty buněk, popřípadě je tlumí,” vysvětluje mi
Jan Gruber. “Účinky některých hormonů jsou velmi
rychlé – adrenalin po leknutí působí okamžitě,
jiné jsou dlouhodobé – testosteron se startuje
několik let a sekundární pohlavní znaky
vytváří až v dospívání (patrné jsou ale už
v řádu týdnů).” Hormony nás tedy ovlivňují razantně a v neposlední řadě stojí
i za našimi náhlými změnami chování.
“Vědci nedávno provedli zajímavý
pokus – lidem s tím, že se jedná
o vitamin B, aplikovali injekci
adrenalinu, posadili je do
čekárny, poslali za nimi
figuranta a sledovali
jejich reakce. Člověk
nadopovaný
adrenalinem
toto setkání
následně
popisoval
ve smyslu, že ho
dotyčný figurant něčím
rozčiloval, nebo
že to byla sexy holka.
A člověk, který dostal jen placebo, dotyčného ani nezaregistroval. Tato šťáva tedy
zostřuje naše vnímání a my následně nějak
reagujeme,” vysvětluje psycholog.

Testosteron, hormon
agresivního chování
Změny nálady a chování spojené s výkyvy
samčího hormonu, který je obecně spojován
s agresivním chováním, vykazují i některá zvířata. Vědci z Univerzity v Edinburgu studovali chování několika beranů. Ukázalo se, že ti
mají na podzim vysokou hladinu testosteronu související s obdobím říje, která klesá až
během zimy, kdy ovce nevykazují žádnou
touhu po sexu. Zvířata by tak teoreticky
měla v období lásky mít větší sklon k agresivnímu chování. Získané výsledky však jdou
proti dosavadnímu všeobecnému povědomí. Ve skutečnosti se totiž berani napadali
spíše v zimě. Podle doktora Lincolna vzniklo množství konfliktů právě v souvislosti
s hladinou testosteronu. V zimě byla zvířata nervóznější, nespolečenská a napadala se
z nepochopitelných důvodů. Následně byl
stejný syndrom sledován na konci rozmnožovacího období u jelenů, ovcí, sobů a indických slonů. Není ale srovnání mužského
chování s chováním zvířat trochu unáhlené? Vedoucí provedené studie sám uznává

28 | Ice

Podzim 2011

slabost důkazů pro možnou spojitost. Nicméně několik
dalších studií dokazuje, že hladina testosteronu má vliv i na
mužskou psychiku. Muži trpící nedostatečnou produkcí testosteronu se stávají nevrlými a deprimovanými. Tento stav
trvá do té doby, než se u nich nastaví hormonální substituční terapie. V květnu 2000 vědci z Harvardu porovnali
hladiny testosteronu u mužů, kteří byli HIV pozitivní a u kterých se zároveň projevil v souvislosti
s tímto onemocněním razantní úbytek váhy.
Tato studie, přestože byla omezena na určitý
typ populace, zjistila, že u mužů s nízkou
hladinu testosteronu, byl pravděpodobnější výskyt deprese. A konečně,
u mužů v depresi, kteří dostávali
injekce testosteronu, bylo zjištěno razantní zlepšení jejich
nálady. Jsou to ale spíše
poruchy nálady než přímo deprese, co souvisí
s hladinou testosteronu. Nedávná studie
zjistila, že muži
s poruchou nálad
mají nižší hladinu testosteronu
než ti, které
postihla velká
deprese nebo negativní myšlení.

Mají i muži
své dny?
“Zajímavý je i moment
v podobě triády – plešatost, chlupatost a paranoia. Je možno vysledovat,
že občas mužům vypadají
vlasy, ochlupatí se jim
hrudník, narostou jim vousy
a začnou být vztahovační.
Tito muži trpí právě vyšší
produkcí testosteronu. Nižší
hladina se zase projevuje
menší průrazností. Organismus je naladěný na nějakou
optimální hladinu, a když se
tato rovnováha naruší, tak se
něco stane. Typickým příkladem je hormon štítné žlázy.
To je v podstatě plyn, který
v autě přidáte, nebo uberete.
Když máte nedostatek plynu
ve štítné žláze, jste spaví
a pasivní. Když vám zase
přebývá, jste těkaví a neudržíte pozornost. A když selže testosteron, nevyvinou
se třeba sekundární pohlavní znaky. U sexuálních
deviantů se provádí kastrace,
čímž se utlumí pohlavní pud,”

Zdraví a krása
dodává Jan Gruber. “To, že by ale tento hormon byl jednou
nahoře a jednou dole, je hloupost. Hladina tohoto hormonu příliš nekolísá a na náladu má v porovnání s hormonálním cyklem u žen mnohem menší vliv. Tvrzení, že i muži
mají své dny je tedy velmi nadnesené. U žen je kolísání
hormonů během premenstruační tenze nebo těhotenství
rozhodně markantnější. Stejně nadnesené je tvrzení, že
muž je otrokem svého testosteronu. Hormony, pokud je jejich hladina správná, jsou způsobem regulace, který pomáhá dosahovat cílů. Psychiku ale ovlivňuje určitě,” vysvětluje
odborník. Na rozdíl od premenstruačního syndromu souvisejícího s ženským menstruačním cyklem jsou hormonální
výkyvy u mužů vázané spíše na traumatické zážitky, jako je
například úmrtí blízké osoby, rozvod či závažné onemocnění. David Abbott, americký specialista na hormony v rozhovoru pro New Scientist 4 říká: „Účinek testosteronu byl dříve ignorován. Když začíná být muž mrzutý a podrážděný,
vysvětlují vědci toto jeho chování spíše na úrovni deprese.
Už ale neuvažují nad tím, že by tato změna chování mohla
být způsobena poklesem hladiny testosteronu.“

Stres a hormony - znepřátelení
sourozenci
“Zásadní spojitost je ale mezi stresem a hormony. Pokud
nastane stresová reakce, spustí se přímo kaskáda hormonů
a zde jde o to nastavit tělo tak, aby dokázalo reagovat –
bojem, nebo útěkem. Problém je, když se člověk nastartuje,
ale nemůže se vybít. V člověku se pak startuje hormonální
reakce, jejímž následkem bývají žaludeční vředy.” Hormony tedy na nás mají zásadní vliv. Kromě negativních vlastností se však tento typicky mužský hormon může chlubit
ještě jedním přívlastkem. Je to hormon libida. A jak uvádí
vedoucí zmíněné studie, sociální psycholog Pranjal Mehta,
mužům v žilách koluje až šestkrát více testosteronu než
jejich něžnějším polovičkám. A takové množství se už přece
musí v něčem projevit. Psycholog Mehta například odhalil,
že testosteron dokáže mozek snadno přepnout na autopilota. V takovém případě jsou muži schopni pozorovat svůj
„úlovek“ bez jakékoli sebekontroly. Znáte to - otevřená
pusa, vyvalené oči, skelný pohled. Jako neviditelný virus
vyřadí testosteron z provozu veškeré kontrolní mechanismy
a v tu ránu se muž stává otrokem svého vlastního těla.
Tento záludný hormon se tak může snadno dosadit jako
synonymum za všechny nenáviděné mužské vlastnosti. Jakmile totiž pozorovaná žena zmizí z lovcova zorného pole,
přestane pro něj existovat a on na ni velmi rychle zapomene. Ať žije hormonální romantika.

Těhotní muži

Asi nejzajímavější zjištění přináší nedávná americká studie
s názvem Evoluce a lidské chování. Podle tohoto výzkumu
prochází muž mnoha hormonálními přeměnami zejména
v době těhotenství své partnerky. Nastávajícím tatínkům se
totiž v tomto období údajně snižuje hladina testosteronu
a naopak množství prolaktinu, hormonu, který u žen ovlivňuje například menstruační cyklus, se výrazně zvyšuje. Tato
reakce potom zásadním způsobem podporuje takzvané
rodičovské chování. Nastávajícím tatínkům se mění hodnotové žebříčky i přístup k životu. Z původního macho-samce,
divokého lovce žen, se stává rozněžněný táta, který se na
svého potomka těší stejně euforicky jako jeho partnerka.

I v tomto případě však platí základní freudovská poučka:
„Za vším hledej ženu!“ Podle doktora Louanna Brizendineho, profesora klinické psychologie na kalifornské univerzitě, totiž za tímto hormonálním procesem stojí ženské
feromony, které se na muže „přenášejí“ z jejich partnerek.
A my dobře víme, co takové (ženské) biologické zbraně
dokážou.

Sáňkování místo piva

Hladina testosteronu navíc u tatínků zůstává na nižší úrovni i v době samotného rodičovství. Role otce tak mužům
vnáší do života zcela novou perspektivu a spolu s ní se
mění i jejich touhy a potřeby. To, co muži prožívají, by se
dalo přirovnat k mateřské lásce. Podle zmíněné studie je
tak otec v životě dítěte téměř nepostradatelný. Ačkoli se
typicky „otcovská výchova“ výrazně liší od přístupu maminek, na vývoj potomka má velmi pozitivní vliv. Muži vyměňují pivo a krásné ženy za převleky kovbojů, bunkry pod
stolem či nebezpečné sáňkování. Díky hormonální přeměně
otců se tak dětem dostává maximální lásky a pozornosti.
Hormonální procesy v tělech našich mužů dokážou napsat dojemné příběhy. Podle studie, která byla provedena
v americkém San Franciscu, naše silnější polovičky snášejí
samotu mnohem hůře než my ženy. Mužům samotářům se
totiž v těle nastavují takové hladiny hormonů, jež vyvolávají úzkost a stres. Naopak muži, kteří žijí v trvalých svazcích,
jsou údajně mnohem zdravější, šťastnější a žijí déle. Jsme
to tedy my, jejich věrné přítelkyně, milenky či manželky, na
kom závisí jejich životní pohoda. A nejen to. Přítomnost
ženy má pro muže rozhodující vliv i na to, co je pro něj nejdůležitější: jeho „nástroj plodnosti“. Podle zmíněné studie
tak muži, kteří se pyšní vážným vztahem, mohou vykazovat
lepší schopnost reprodukce než ti, jež se dlouhodobým
svazkům vyhýbají.
Ačkoli za mnoho hormonálních přeměn našich partnerů si
můžeme my samy (ať už v podobě invaze ženských feromonů nebo her s testosteronem), přišly jsme o doposud
exkluzivní alibi. Naše divadelní výstupy, vodopády výčitek či
krokodýlí slzy již nemáme za co skrýt. Naše výsada v podobě hormonálních zmatků, nad kterými nemáme žádnou
kontrolu, již ztrácí svou původní výjimečnost. I muži mají
své dny a někdy i měsíce či roky. A tak, i když nám pánové
odepřeli to výsadní právo mít někdy špatnou náladu, jedno
zůstává jisté. Když se mužům zblázní hormony, je to většinou a hlavně kvůli nám.

“Děláme věci, které děláme z řady různých důvodů. Určitě mezi ně patří hormonální hladina v našem organismu. Ta
z nás může činit lidi vášnivé, někdy mrzuté, někdy chladné, se stabilní, nebo naopak proměnlivou náladou. Pokud máme
sami se sebou problém a chceme se změnit,
můžeme to učinit i s pomocí změny hladiny hormonů. Pokud jsme se sebou v souladu, je lepší brát to tak, že hormonální
regulace je prostě součástí naší osobnosti a že k nám prostě patří.”
Psycholog Mgr. Jan Gruber
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Chcete mít krásná prsa?

Zkuste přenos tuku…

Mnoho žen trápí společný problém. S přibývajícícm věkem se jim spodní partie zvětšují a prsa povadají. Přemýšlejí, zda se odhodlat podstoupit liposukci, či si našetřit na
plastiku prsou. Co takhle vyřešit oba problémy jednou metodou? Metodou, která
se jmenuje transfer tuku do prsou.
Výhodou tohoto zákroku je zeštíhlení linií, odkud chceme dostat
tuk a zároveň použití živé tukové
tkáně pro zvětšení a tvarování
prsou. Na jakém principu metoda
funguje? Na podobném jako klasická liposukce, kterou, mimochodem,
Top Esthetic centrum estetické a oční
medicíny s.r.o. Praha, které bychom
vám rádi v tom čísle představili,
samozřejmě pro své klienty také
nabízí. Při této, výše zmíněné
metodě, tedy lékař postupuje stejně jako při liposukci, ovšem odsátý tuk
(nejvhodnější oblastí je,
břicho, hýždě, či zadní
stehna – doplňte si
sami, co vás trápí…)
shromažďuje do
transferového
lipokolektoru,
odkud ihned
distribuuje
živou tukovou
tkáň do žádaných
oblastí v prsou. Tukové buňky se naváží
na stávající tukovou tkáň v prsou a dále
normálně prosperují.
K přenosu se používá přístroj BodyJet a jako potenciální pacienty vás
jistě bude zajímat, že stačí pouze
drobné vpichy kanyly, které nezanechávají stopy a díky tomu

nevznikají žádné jizvy.
Při tomto zákroku se vždy část tuku vstřebá, množství
vstřebaného tuku je individuální a proto se nejčastěji tento
zákrok provádí ve dvou etapách v rozmezí 2-3 měsíců, tak
aby lékař mohl zaručit zvětšení, vytvarování a následné
udržení objemu prsou. Na rozdíl od klasické augmentace
prsou silikonovými implantáty, klientka nedostává do těla
žádné cizorodé syntetické materiály, ale vlastní tukovou
tkáň, takže po několika měsících nelze rozpoznat, že byla
prsa zvětšena. Celá operace trvá cca 4 hodiny a probíhá
pouze v lokálním znecitlivění. Opadá tedy také riziko a zátěž pro organismus celkovou anestesii.
Proces hojení je překvapivě rychlý. Samozřejmě by měla
být odběrová místa jeden týden ošetřena nepřetržitě elastickým prádlem nebo kompresním pásem, v druhém týdnu
je možné prádlo na noc odkládat. Není nutná ani pracovní
neschopnost, po týdnu lze začít provozovat lehčí sporty, 24
hodin po výkonu lze operované oblasti šetrně sprchovat.

Hlavní výhody této metody:
•
•
•
•

minimálně invazivní postup
výkon prováděn pouze v místním znecitlivění
šetrná a rychlá metoda
okamžité, přirozeně působící a trvalé výsledky (trvalý
autologní tukový implantát)
• zvětšení prsou bez jizev a použití implantátů a bez
narkózy
Ženy a dívky, splňte si svůj sen! Klinika Top Esthetic centrum estetické a oční medicíny s.r.o. Praha přináší revoluční
metodu tvarování postavy Fat transfer. Nechte si bezbolestně přenést tuk z vámi vybraných problémových partií do
prsou a dosáhněte tak toho, co jste si vždy přály. Dva sny
splněné v jednom zákroku a navíc bez bolesti a následných
jizev!
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Bydlení
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz

Místo, kde se opravdu žije
Zařizujeme obývací pokoj
Obývací pokoj je místem, ve kterém trávíme nejvíce času, místem, kde se opravdu žije.
Slouží pro posezení s přáteli, schází se v něm rodina, hrají si děti a v neposlední řadě
zde můžeme mít i pracovní zákoutí.
Obývací pokoj je ale také odrazem naší osobnosti a vypovídá o našem životním stylu, vkusu a zájmech. A jak ho tedy
zařídit, abychom díky němu pociťovali opravdovou radost
z bydlení? V první řadě bychom vše zmíněné měli vzít v potaz. Skloubit jeho praktické využití i reprezentativní úlohu.

Zařizujeme obývací pokoj

Zařizujete obývací pokoj a chcete, aby to byla místnost
vskutku reprezentativní, ale zároveň i útulná a praktická? Pak vám v první řadě poradíme, abyste se obrátili na
odborníky. Odborně navrhnuté obývací pokoje dodržují
jednotný styl v rámci celého bytového prostoru, disponují
vhodnou kombinací barev a praktickým nábytkem na míru.
Na vás pak zůstane obývací pokoj pouze doplnit vhodnými
doplňky podle vkusu a takzvaně ho zabydlet. Pokud jste si
ale jisti v kramflecí a domníváte se, že disponujete dostatečným množstvím estetického cítění, nebudeme vás od
vlastní iniciativy odrazovat. Pokud dodržíte několik základních pravidel, může z vašeho pera vzniknout naprosto
jedinečný prostor. Takže, směle do toho.

Uspořádání nábytku

Před samotným začátkem zařizování obývacího pokoje si
musíte položit a samozřejmě zodpovědět několik otázek:
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•
•

Jakým způsobem organizovat provoz v bytě?
Jak rozestavit nábytek, aby co nejlépe plnil požadované funkce?
• Kolik nábytku je vůbec zapotřebí?
• V jakém barevném ladění bude obývací pokoj koncipován?
Na paměti mějte, že při hledání odpovědí v první řadě
musíte vzít celkový ohled na obyvatele obývacího pokoje, respektive na ty, kteří v něm budou trávit čas. Musíte
vědět, jaké má kdo nároky, potřeby a čemu dává který člen
přednost. Hned vzápětí by měla následovat známá poučka
„méně je někdy více“.

Rozmisťujeme nábytek

Při úvahách o rozmístění dalšího nábytku musíte zcela
logicky vycházet z předpokládaného provozu, jaký je pro
danou místnost určen. Dosti časté prohřešky proti dobrému
provozu a tedy i dobré funkci bytu způsobuje nevhodně
umístěný nábytek např. u oken a tím ztěžující jejich čištění
a větrání místnosti. Nábytek špatně umístěný v prostoru
může dokonce způsobit naše zranění. Jelikož obývací pokoj
plní většinou také shromažďovací funkci, je třeba dbát na
dostatečný prostor např. pro malé děti, přemíra nábytku
tuto funkci zcela jistě znesnadní. Stejně tak je obývací po-
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koj i místem našich domácích prací a uskutečňování koníčků, což může vyvolat nemalé nároky na vybavení.

Vybíráme sedací soupravu

Nejdůležitější spučástí obývacího pokoje je bezpochyby
sedací souprava. Mnohdy je ozdobou celé místnosti a často vůbec prvním kusem nábytku, který si do obývacího
pokoje pořizujete. Podle nové sedací soupravy následně
zařizujeme zbytek místnosti. Nákup sedačky si tedy žádá
větší pozornost, stejně jako například nákup nového auta
nebo domácího spotřebiče. V první řadě byste si měli
určit, jaký zvolíte styl – zda-li klasický nebo dle posledních
trendů. Klasický tvar je mnohem universálnější, neokouká
se a bude doménou vašeho pokoje na dlouhé časy. Protože
sedací soupravu vybíráme většinou na delší dobu, doporučujeme zvolit odolnější a kvalitní potahový materiál.
Ideálním řešením jsou kožené sedací soupravy.
Pokud ale s oblibou sledujete poslední módní trendy v bydlení a přestavování obývacího pokoje berete spíše jako
hobby než nutnost, nebojte sáhnout po moderní sedací
soupravě. Designéři moderních sedacích souprav nesledují
jenom vývoj ve tvaru výrobku, ale mimo jiné také trendy
v módních barevných odstínech. Při výběru takové sedací
soupravy je vhodné zvolit tu správnou trendy barvu, která
pomáhá vyniknout křivkám moderního nábytku. Vězte ale,
že moderní sedací soupravu nekupujete na deset let, proto
se nebojte zvolit neobvyklý tvar a odvážnou barvu. Pořiďte
si svůj originál, který bude obdivovat nejen vaše rodina, ale
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i přátelé.

Kožené sedací soupravy nebo v látce?

Čím ale sedačka poutá pozornost, je potah. I ten výrazně
ovlivňuje výslednou cenu, která může být u stejného druhu
sedačky výrazně odlišná právě v závislosti na použitém
potahovém materiálu. Zásadním parametrem při výběru je
samozřejmě cena. Kožené sedací soupravy jsou vzhledem
k použitému přírodnímu materiálu - kůže výrazně dražší.
Tento rozdíl vyvažuje kvalita potahového materiálu kůže,
která zaručuje odolnost, nenáročnost na údržbu a dlouhou
životnost. Kožená sedací souprava je v každém případě
investicí do budoucnosti. Látka, jako potahový materiál
u sedacích souprav, zase představuje širokou škálu barevných odstínů nebo různé vzory, které je vhodné kombinovat například na dekorační nebo opěrové polštáře. Látky se
liší nejen barevně, ale také svojí strukturou. Potahová látka
je proti kůži náročnější na údržbu. Její kvalitu zjistíte díky
parametru opotřebení, který je uváděn v cyklech. Hodnota
otěrnosti kvalitní potahové látky se pohybuje mezi 30000 50000 cyklech.

Rozkládací sedací soupravy nebo nerozkládací?

Většina sedacích souprav nabízí funkci rozkládní na spaní.
Tu ocení zejména ti, u kterých často přespávají návštěvy.
Lámete si hlavu kam uložit polštáře a přikrývky? Návrháři
rozkládacích sedacích souprav pamatují také na úložný
prostor. Ten je u rohových rozkládacích sedacích souprav
běžně součástí kratšího dílu, buď jako výklop nebo zásuv-
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ka. Zvláštní kategorií u rozkládacích sedacích souprav jsou
„rozkládací sedací soupravy pro trvalé spaní“. Konstrukce
rozkládání je většinou řešena jako „belgické lůžko“. Jedná
se o kovovou kostrukci, která je ukryta uvnitř sedačky. Na
kovovém rámu jsou z pravidla předpružené dřevěné lamely
a matrace v celku, která zaručí kvalitnější ležení. Celá
manipulace s belgickým lůžkem je velice jednoduchá. Tento
typ sedací soupravy je určen především pro ty, kteří nemají
ložnici a spí v obývacím pokoji na rozkládací sedací soupravě.

Kam umístit sedací soupravu?

Pokud vybíráte novou sedací soupravu, musíte vědět, kde
bude v místnosti situována. Je-li prostor vaší místnosti menší, je nejpraktičtějším řešením její umístění ke stěně. Pokud
si s prostorem hlavu lámat nemusíte, nabízí se řešení umístit svou sedací soupravu do prostoru. Jedná se o jedinečný
trik, kterým můžete „rozbít“ prostor místnosti a oddělit
prostor pro odpočinek.

Jakou vybrat barvu potahu?

Nabídka barevných odstínů potahových materiálů je u každé sedací soupravy pestrá a kupující často váhá s výběrem
toho správného odstínu. I ten ale má svá pravidla:
• do menších pokojů volte spíše světlejší odstíny
• sedací soupravy v tmavých barvách se hodí do prostornějších místností
• červená sedací souprava se hodí více do kanceláře nebo
haly, doma se brzy okouká

Vybíráme televizor

Do obývacího pokoje patří samozřejmě i televizor. U obrazovek trávíme stále více volného času, a tak není divu, že se
snažíme, aby její sledování bylo co nejpříjemnější. V první
řadě ale musíme vybrat ten správný přístroj. A podle jakých
kritérií ho vybrat?

Plazma, LCD, nebo LED LCD?

Marketingová masáž prodejců je obrovská. Levných televizorů jsou plné supermarkety a poštovní schránky přetékají
letáky s výhodnými nabídkami. Když se zeptáte prodavače,
co je lepší, dostanete odpověď pokaždé jinou. Jakou technologii tedy zvolit? Zásadní rozdíl mezi plazmovým a LCD
televizorem spočívá ve způsobu, jakým je produkováno
světlo. Když pomineme technické detaily, tak plazmové televizory používají aktivní způsob, kdy každý bod obrazovky
je samostatným zdrojem světla, a tak plazma nepotřebuje
žádné podsvětlení. Naopak vrstva z tekutých krystalů LCD
televizoru žádné světlo nevydává; to má na starosti světelný zdroj, kterým je panel podsvětlen. Tím je dáno omezení
této technologie, neboť bez podsvětlení neuvidíte žádný
obraz. Každý bod lze samostatně řídit, ale regulace jasu je
závislá právě na podsvětlení. Detailně vysvětlit rozdíly mezi
zmíněnými typy televizorů by ale vydalo na celý knižní
manuál. Vezmeme-li v potaz budoucnost, určitě se co do
kvality a dokonalosti vyplatí spíše investovat do LED LCD.
Je pravda, že její ceny jsou kvůli vyšším výrobním nákladům
o něco vyšší než u klasických LCD, ale rozdíly nejsou až tak
závratné a technické parametry hovoří za vše. LED LCD mají
Ice Podzim 2011 |
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užší panel, vyšší životnost, nižší spotřebu energie, jasnější
obraz, dvakrát širší barevné spektrum, dokonalé zobrazení
černé i bílé a mimo jiné si dokážou poradit se zobrazováním akčních a sportovních scén bez újmy na kvalitě obrazu.
Jestliže tedy hledáme televizi například do hlavní společenské místnosti domácnosti, kterou obývací pokoj bezpochyby je, je LED LCD tou nejlepší volbou. Ať již vyberete
plazmu nebo LCD, vybírat byste měli podle násdledujících
kritérií:

Velikost televizoru

Klíčová je velikost uhlopříčky. Pro komfortní sledování
musíme brát ohled i na vzdálenost, z níž budeme televizi sledovat. Vhodnou velikost úhlopříčky získáme, když
vzdálenost, kde budeme uvelebeni, vydělíme dvěma a půl
až třemi. Klasické LCD televize jsou k dostání už od miniúhlopříček kolem 12 cm. LED LCD jsou momentálně nabízeny
v úhlopříčkách od 80 cm. Úhlopříčka 80 cm je nejčastější
volbou, ale pochopitelně jsou k dostání i televize větší,
např. s úhlopříčkou 140 cm.

HD, nebo Full HD?

Protože musíme počítat s tím, že budoucnost přinese plné
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vysílání v HD a běžnou součástí životů se časem stanou
vedle klasických DVD i BluRay disky, rozhodně se vyplatí
upřednostnit Full HD.

Tuner

S budoucností souvisí i otázka stran tuneru. V době, kdy se
loučíme s analogovým vysíláním, vybíráme televize s digitálním tunerem, případně televize, které mají analogový
i digitální tuner.

Pozorovací úhel

Při výběru věnujme pozornost i této maličkosti. Ne všichni
členové domácnosti nebo návštěvy mohou sedět při společném sledování televize čelně k ní. Minimální pozorovací
úhel by měl být kolem 176˚.

Odezva

Pokud chceme eliminovat riziko rozmazaných scén a duchů
při svižných momentech sledovaného programu, musí být
odezva maximálně 8 ms.

Kontrast

Ideální je tzv. dynamický kontrast.

Jas

I tato hodnota je důležitá. Při nízkém jasu může v někte-

Bydlení
s malými dětmi. Obrazovku můžeme zavěsit na stěnu či na
speciální stropní držáky. S ohledem na bezpečnost i celkový estetický dojem jsou kabely k přístroji vedeny v lištách.
Udávaná nosnost těchto držáků zpravidla bývá od 12 do
30 kg, přičemž každý výrobek by měl být až dvojnásobně
předimenzován. Nejlevnější držáky, které můžete pořídit
již okolo pěti stovek, jsou tzv. fixní. Jejich nevýhodou je
nemožnost nastavení sklonu obrazovky. O něco dražší,
avšak z tohoto důvodu mnohem praktičtější jsou držáky
s náklonem, jenž zpravidla dosahuje 15-20 stupňů. Některé z nich navíc umožňují i mírné natoční o 10-20 stupňů.
Největší flexibilitu zajišťují polohovatelné držáky, které jsou
vybaveny kloubem, umožňujícícm otočení televize až o 180
stupňů. Ty můžete pořídit v cenové relaci od dvou do deseti
tisíc korun. Pro zvýšení pohodlí můžete obrazovku natočit
do vámi požadovaného úhlu dálkovým ovladačem, přičemž
držák automaticky detekuje její vypnutí a vrátí ji zpět do
výchozí pozice rovnoběžně se stěnou.

Praktický stojan pro všechno

Moderní domácnost bývá zpravidla vedle televize vybavena
i celou řadou audio techniky, a tak se velké popularitě těší
stojany, na které je možno umístit i další příslušenství. Jejich nosnost je proto mnohem vyšší než u nástěnných držáků a pohybuje se od 30 do 70 kg. Většina stojanů umožňuje
i natočení obrazovky, některé jsou navíc pro snažší manipulaci vybaveny kolečky. Cena stojanů se odvíjí od nosnosti
a přidaných poliček, počítejte však s tím, že jeho pořízení
vás vyjde na 7-11 tisíc korun.   

Domácí kino

Co se týče domácího sterea, případně domácího kina,
zásadou pro kvalitní poslech je vytvoření rovnostranného
trojúhelníků, jehož vrcholy tvoří reproduktory a posluchač.
V případě domácího kina a nově nastupujících prostorových reprodukcí zvuku by měly zdroje zvuku tvořit rovnostranný obrazec a posluchač by měl být v jeho středu. Ne
vždy nám návrh obývacího pokoje dovoluje tyto pravidla
striktně dodržovat, měli bychom se jim však blížit co nejvíce
nám to je umožněno.

Barvy
rých situacích nastat problém se sledováním. Stačí ostré
slunce, nebo nevhodně nasvícená obrazovka a neuvidíme
na obrazovce skoro nic.

Kam televizor umístit

A pokud řešíte otázku, kam s ní, nabízí se vám více řešení,
než je klasický televizní stolek. Velmi moderním a především místu úsporným řešením jsou speciální stojany a držáky, které vedle atraktivního designu splňují i veškeré naše
požadavky na praktičnost a pohodlí. Předem si ale musíte
uvědomit několik základních parametrů, které budou výběr toho nejvhodnějšího stojanu či držáku ovlivňovat. Mezi
ně patří zejména velikost a hmotnost vašeho přístroje, vaše
představy o jeho umístění a v neposlední řadě i požadavky
na různou polohovatelnost obrazovky. Na našem trhu mají
v současné době největší zastoupení výrobky od různých
společností společností, přičemž jejich ceny se pohybují od
několika stovek až po desetitisíce.   

Televize namísto obrazu

Nespornou výhodou závěsného systému je úspora prostoru v pokoji, což mu dodává na vzdušnosti a lehkosti,
ale ze zcela pochopitelných důvodů jej ocení také rodiny

Další neméně důležitou věcí při zařizování obývacího pokoje jsou barvy. Musíte si ujasnit, do jakých barevných tónů
místnost budete ladit. Barvy totiž mají schopnosti prostor
značně vylepšit, oživit a zároveň i zútulnit. Jednotlivé části
obývacího pokoje můžeme odlišit pomocí barev podle
jejich využití, ale zároveň musí vytvořit harmonický obývací
celek.

Schopnosti barev v interiéru obývacího
pokoje

Bílá je základní a neutrální barva, vhodná pro každou kombinaci.
Červená vzbuzuje agresivitu, opticky zmenšuje prostor. Má
však i pozitivní schopnosti: povzbuzuje, je odvážná, inspirativní, vytváří útulné prostředí.
Fialová je symbolem pro reprezentativní obývací pokoje,
její světlejší odstíny působí čerstvě a svěže.
Modrá barva asociuje oblohu a moře, proto působí vzdušně. Opticky však zmenšuje prostor a její tmavší odstíny
působí studeně.
Oranžová je velmi oblíbenou barvou pro obývací pokoje.
Působí vesele, optimisticky a přispívá k dobré náladě.
Zelená je barva naděje, harmonie a růstu, působí uklidňujíIce Podzim 2011 |
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cím dojmem.
Žlutá je barvou slunce, proto osvěžuje a zlepšuje náladu.

Barva součástí celkového řešení
Barevný projekt interiéru je nedílnou součástí celkového
řešení, proto není vhodné při návrhu vycházet pouze z estetických kritérií. Z hlediska psychofyziologického působení
barev bychom měli v pokoji preferovat spíše teplejší škálu
barev, tzn. odstíny žlutých, okrových, oranžových a červenohnědých barev. Z hlediska celku by však tyto odstíny
měly být mírněny neutrálními nebo chladnějšími barvami.
Dnes už možná příliš konzervativní zásadou barevného
komponování každého interiéru je známá věta: Čím brilantnější a ohnivější barva, tím menší plochu by měla zaujímat. Tuto všeobecně známou zásadu čas od času vyvrací
extravagantní designéři, kteří dovedou křiklavými módními
výsřelky vcelku zajímavě poznamenat design interiéru, na
druhou stranu tento postup si těžko dovedeme představit
v případě běžné čtyřčlenné rodiny. Nutné je tedy podotknout, že barevné řešení obývacího pokoje je především
záležitostí vkusu jednotlivců, ale je užitečné předem pečlivě
promyslet jak náš návrh bude působit na všechny uživatele
pokoje a učinit náležité kompromisy.

Osvětlení obývacího pokoje

Obývací pokoj nemůže být bez vhodného nasvícení dokonalý a nenávratně pryč jsou doby, kdy k osvětlení pokoje
stačil jeden středový lustr. Já osobně takovéto centrální
osvětlení přímo nenávidím, upřednostňuji spíš klasické
lampy, které místnost dokáží obohatit nádechem intimity.
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Opět ale záleží na činnosti, kterou v daný okamžik budete v pokoji provádět. Správné osvětlení je zkrátka velmi
důležité jak pro práci tak i odpočinek a zábavu. Naopak nevhodně zvolené osvětlení člověka utlumuje a snižuje jeho
pracovní výkonnost.

Vybíráme svítidla

Při výběru osvětlení pro váš obývací pokoj je proto důležité skloubit nejen designové či estetické požadavky, ale
zároveň i světelné parametry osvětlení. Většina obývacích
pokojů bývá osvětlována denním i umělým světlem. Oba
dva druhy osvětlění vytvářejí v daném prostoru světelná
pole, které nám umožňují zrakový vjem. Kvalita denního
světla je proměnlivá a neovlivnitelná. Umělé světlo má ve
srovnání s denním světlem nedostatky především v kvalitě
a intenzitě, má však i několik nezanedbatelných výhod.
Umělé světlo můžeme kromě náhrady denního světla
chápat jako samostatný funkční i výtvarný prvek interiéru
s následujícími přednostmi: Umělé světlo je ovladatelné
ve všech parametrech a můžeme jej použít na libovolném
místě. Nejdůležitějšími parametry jsou intenzita osvětlení a jas. Mezi nejpoužívanější zdroje světla patří klasické
reflektorové žárovky, lineární zářivky a halogenová svítidla.
Vzhledem k individualitě lidského vkusu nelze jednoznačně
doporučit jediný typ zdrojů světla, často bývá využívána
kombinace žárovek a zářivek ve formě lustru resp. bodových světel. Velice oblíbené a poměrně kvalitní zdroje
světla jsou také tzv. úsporné zářivky, jejichž hlavní výhoda
spočívá v nízké spotřebě energie, při zachování dostatečné
intenzity. Vhodná volba svítidel a barev tak dokáže opravdové zázraky.

Art
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Seriál
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv firem

Kuchyně,

středobod bytu
Situace, kdy se parta mužů baví v hospodě nad nemístnými vtipy typu: „Co udělá
muž, když má jeho žena narozeniny? Povolí řetěz do obýváku,“ bohužel ze světa
zřejmě nikdy nezmizí. Pomalu, ale jistě
se ovšem vytrácí význam vtipu, neboť
kuchyně jsou čím dál častěji součástí
obývacích pokojů. A nejenom díky tomu
se doslova stávají středobodem bytu či
domu.

Spojení kuchyně s obývákem, to je trend, který se dnes
vrací, vždyť v sednici se vždycky sedělo u pece, vařilo a povídalo. Samozřejmě základem je dobrý bar, kde se sedí.

jování kuchyně a obývacího pokoje, což dává významný
prostor ke komunikaci členů rodiny. Během přípravy jídla si
tak můžete v klidu povídat, aniž byste museli zvyšovat hlas.

Nejen pro ženy

Pozor, vybíráme!

Dobu, kdy žena v uzavřené místnosti zvané kuchyně
automaticky trávila půl dne přípravou jídla pro muže,
který domů přinášel výplatu, již dávno odvál čas. Přesto se
najdou pohodlní muži, kteří by se do těchto historických
dob rádi vrátili. Nejsou schopni akceptovat fakt, že muž
stojící u kuchyňské linky v košili s vyhrnutými rukávy a svírající v ruce pánev je pro velkou část ženské populace sexy.
Indikátorem může být frekvence pořadů s muži coby kuchařskými odborníky. Kuchyně jsou tedy tepajícím srdcem
domova, do něhož dávno nemají přístup jen zástupkyně
něžného pohlaví. Naopak, současným trendem je propo-
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Výběr té správné kuchyně ale není nic jednoduchého. Předně je důležité si uvědomit, zda bude kuchyně skutečně součástí obývacího pokoje. Pokud ano, celkový prostor by měl
působit komplexně, harmonicky, a to jak po stránce funkční, tak po stránce estetické. Jednoduše řečeno, vše by mělo
do sebe zapadat. Vycházet bychom měli z tvaru místnosti
a brát v úvahu počet oken a dveří. Se vším by vám mělo
poradit kuchyňské studio, které jistě pro představu nabídne
nejen sestavenou kuchyňskou linku jako takovou, ale i její
3D vizualizaci přizpůsobenou vašemu bytu či domu. Samozřejmostí jsou tištěné katalogy.

Art

Velkou pozornost je třeba věnovat vestavěným spotřebičům. Nepostačí jen fakt, že má mikrovlnná trouba originální design. Měl by nás zajímat i stupeň hlučnosti a spotřeba
energie.

Kuchyně pro basketbalistu?

Pokud jste párem s velkým výškovým rozdílem, měli byste
uspořádání kuchyně věnovat zvýšenou pozornost. Katastrofou může být nová kuchyně, kde žena při krájení cibule
brečí nikoliv pro vlastnosti cibule, nýbrž proto, že celou
dobu musí stát na špičkách, zatímco její muž se při mytí
nádobí hrbí jako Quasimodo. Nezapomínejte ani na to, zda
jste levák či pravák. Kvůli kuchyňské lince se přece nebudete přeučovat. Přemýšlejte rovněž nad tím, jestli skutečně
využijete všechny spotřebiče, které jsou v nabídce. Že má
sousedka nejnovější mega super myčku z USA ještě neIce Podzim 2011 |
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znamená, že ji musíte mít taky. Úložný prostor by měl být
praktický a zároveň odpovídající počtu členů vaší rodiny.
Kuchyně z lamina, kuchyně z dýhy, kuchyně z masivu či
žuly? Ve všech to žije jak přes den, v čase snídaní, obědů
a večeří, tak v noci, kdy si jdete tajně na vaši oblíbenou
zmrzlinu.

Požadavky na kuchyň

Jak by tedy taková moderní kuchyně měla vypadat? Předně by měla být v příjemné barvě. Je všeobecně známo, že
teplé odstíny linky i nábytku vytvářejí domácí atmosféru.
Kuchyň by také měla splňovat takzvané ergonomické
požadavky, což znamená, že by měla být postavená tak,
aby dotyčný, který v ní bude působit, měl všechno po ruce.
Aby měla svou logiku od chvíle, kdy přinesete nákup. Ten
postavíte na odstavnou plochu, vybalíte ho, co je potřeba umýt, dáte do dřezu, co vyhodit, do odpadků. Žádné
zbytečné kroky a účelný prostor pro přípravu surovin. Maso
opláchneme v dřezu, nakrájíme na velkém prkénku, dva
kroky a jste u sporáku. A co by v kuchyni rozhodně nemělo
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chybět? Určitě kvalitní dvoudřez, kvalitní baterie se sprchou a drtičem odpadků.

Indukční vaření

Na dosah hlavní přípravny jídla by mělo být koření a další ingredience, účelnost mají skříňky a šuplíky na náčiní
i otočný karusel na hrnce či pánve se zabudovaným prkénkem. Talíře a hrnky pak doporučujeme umístit do skříněk
nad kuchyňským stolem, kde byste měli mít k dispozici
i další suroviny, od mouky přes těstoviny po rýži. Samozřejmostí je pak dobré osvětlení a výkonná klimatizace. Řada
moderních nožů, vidliček, naběraček i obracečů v moderních kuchyních visí podél zdi kuchyně, což je praktické
i pěkné pro oko. Velmi praktický je i sporák s plynovými
hořáky se dvěma elektrickými troubami. V poslední době se
dostává do popředí i takzvané indukční vaření. Je rychlejší
a pracuje na bázi elektromagnetického vlnění. Sporák zůstane studený a rozpálí se jen hrnec. Když na plotnu něco
kápne, nepřipálí se to.

Art
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Rozhovor
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Archiv zpěváka

Kryštof Michal
podporuje lesby

Inteligentní a s dobře promyšlenými argumenty. Tak bych popsala bezmála dvouhodinové povídání s frontmanem skupiny Support Lesbiens, KRYŠTOFEM MICHALEM.
Původně jsem si s ním chtěla povídat víceméně o hudbě
a jeho novém albu, které se na trhu objevilo v září. Více
než samotná teorie mě ale zajímaly její kořeny, z čeho
a odkud se tady tento talentový muzikant zpívající anglicky
jako rodilý mluvčí vzal. Tam jsme se ale nějak zasekli a já
s otevřenou pusou poslouchala vyprávění o dětství mladého začínajícího nadějného sportovce následované revoltou
a volnomyšlenkářstvím dospívajícího adolescenta bojujícího
proti všemu a proti všem a raketovým úspěchem talentovaného muzikanta. Dopodrobna jsme probrali Kryštofův
dosavadní velmi pestrý život včetně jeho bohaté drogové
minulosti a na samotnou muziku moc času nezbylo. Hudba se ale stejně má poslouchat, ne o ní mluvit. A co jsem
během bezmála dvouhodinového povídání s Kryštofem
zjistila? Řekla bych, že Kryštof se nechává unést náhodami.
Náhodami, které ho ovšem vždycky vynesou až na vrchol
oboru, ke kterému ho daná náhoda přivane. Především to
ale je člověk s pevnými názory a odhodláním jít hlavou proti zdi. S proudem ho zkrátka jít asi nikdy neuvidíte. A takových je mezi námi poskrovnu.

V některém z vašich předchízejících rozhovorů jsem se dočetla, že jako malý jste chtěl být
Ježíškem. Je to pravda?

Chtěl. Líbila se mi představa udělat tolika lidem radost. Přiznávám ale, že v tom byly i zcela zištné důvody. Chtěl jsem
nadělovat kamarádům, ale i sobě.
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tou?

Chtěl jste být zpěvákem, slavným kytaris-

Ani si neuvědomuju, že bych tuto myšlenku v sobě coby
dítěti dokázal formulovat. Hudbu jsem ale miloval od velmi
raného věku, takže je jasný, že jsem se i viděl v pozici zpěváků kapel, které jsem poslouchal.

Byla tam nějaká jména, která vám utkvěla
v paměti?

Hodinu a půl bych vám mohl vyjmenovávat své naposlouchané kapely. Jako dítěti mi ale v hlavně utkvěly spíše
jednoduché a melodické věci. První, které jsem zaznamenal, byli asi Beatles. Pak přišli Pink Floydi, Vlasy, Jesus Christ
Superstar, ti mě asi ovlivnili nejvíc.

dítě?

To všechno jste poslouchal už jako malé

To bylo zásluhou mých rodičů, kteří hráli v divadle Na
tahu, což byl amatérský komunisty poměrně perzekuovaný
soubor, který vedl Andrej Krob, který měl baráček hned
vedle Václava Havla. A rodiče za ním (i se mnou) o víkendech občas jezdili. V té době mi bylo deset let, pamatuju si,
jak mě v noci vedli temným lesem – tam se jezdilo pouze
v noci. A během dne, kdy zkoušeli, mě posadili do křesla
v domečku Václava Havla a celý večer mi na videu pouštěli
Vlasy a Jesus Christ Superstar. To pro mě byl životní zážitek
a díky tomu tuto hudbu dodneška miluju. Jinak mé hudební vzdělání má na svědomí můj otec. Hudba, kterou doma
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poslouchal, byla v obrovským záběru a já to všechno už
v patnácti měl naposlouchaný.

Tomu ale předcházelo objevování vašeho
sportovního vkusu. Profesionálně jste se věnoval
dokonce několika sportům...

Odmalička jsem lyžoval, a to po vzoru mého táty a babičky,
která byla mistryní republiky z poválečných let. Od 10 do
17 let jsem byl členem lyřařského oddílu, se kterým jsem
jezdil republiku a jiné závody. A ještě před tím jsem závodně střílel ze vzduchové pušky, V 11 letech jsem byl třetí na
republice. A na základní škole jsem k tomu přidal baseball
- to jsme byli taky mistři republiky.

To jste byl multitalentovaný sportovec.
Přitom vás ale rodiče vyhodili z domu. Co jste
provedl?

Myslím, že jsem ukradl nějaký peníze. To bylo složitý období. Do mých 17 let mě rodiče
podporovali, což jsem bral
naprosto automaticky.
Ale štvalo mě, že mi táta
nikdy nedal ani 2 koruny
na zmrzlinu. On takový
nebyl. Zatímco někteří mí
spolužáci dostávali výrazné kapesné a do školy si
nosili coca colu v plechu,
což za komunismu bylo
něco nevídaného, já nic
takového nedostával.
A dost těžce jsem to nesl.
Neuvědomoval jsem si, že
za to, co do mě táta cpal,
bych těch plechovek mohl
mít tisíce. Tuto vnitřní
křivdu jsem v sobě nějakou dobu dusil, ale jednoho dne jsem si řekl, že to,
co je doma, se počítá, a že
když si vezmu nějakou
korunu, tak to nikomu nemůže vadit. A ono to prošlo. Tak
jsem si vzal víc. A když se to ukázalo jako neúnosný, tak
mi rodiče z minuty na minutu vzali klíč od bytu se slovy, že
když jsem takový frajer, tak mám jít a mám se starat sám
o sebe. Ale nebyly v tom jen ty peníze. V tý době jsem seknul se sportem, se školou, bylo toho víc.

Stal se z vás revoltér s touhou bojovat proti
všemu a všem?

Částečně. Je třeba si uvědomit, že v roce 89 mi bylo 15 let,
byl jsem ve druhým ročníku na střední škole a revoluce mě
zasáhla v tom nejhorším životním okamžiku. Ano, byla za
tím duševní revolta. Byl jsem ve věku, kdy jsem si ne zcela
uvědomoval, co se děje. V patnácti člověk nemá zcela ujasněný geopolitický povědomí. Ale byli jsme dost starý na to,
abychom věděli, o co jde, a že jdeme na demonstraci proti
režimu. V pátek 17. listopadu jsem tam byl a se mnou i pár
mých spolužáků, došli jsme až na Národní třídu a vytrvali
až do konce. Zbiti jsme sice nebyli, ale pochroumaní na duši
ano.

Zmínil jste, že jste odešel ze školy. Proč?

Protože mě to nebavilo. Naprosto rozumově jsem si uvědomil, že není nic, co by mi tato škola mohla do života dát.
Snad ten papír o jejím absolvování, kterým jsem ovšem
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pohrdal. Dodneška tento systém nechápu a přijde mi naprosto nesmyslný. Je spousta lidí, kteří mají maturitu, ale na
vysoký nemají co dělat. A je spousta lidí, kteří nemají maturitu a na vysoký by zazářili, protože to prostě jsou chytrý
lidi, čímž nepoukazuju na sebe. Já ale vůbec nevěděl, na
jakou školu jít, takže pro mě to nebyl fatální problém.

Proč jste coby nadějný sportovec nezvolil
třeba nějakou sportovní školu?

Ano, jednou z možností bylo jít do vrcholovýho střediska,
i rodiče byli ochotni mě v tomto ohledu podporovat, já
se toho ale bál. Měl jsem pocit, že tohle je moc velký risk,
a že nejsem zas takový fenomén. Bylo mi jasný, že když do
toho půjdu, tak to bude buď anebo. A do toho rizika jsem
jít nechtěl. A přiznávám, že v té době pro mě byl velmi
důležitý společenský život. Zkrátka jsem nechtěl být jen na
horách. Tak jsem šel na gympl, který se nakonec stal mou
tryznou. Nikdy jsem nebyl
dobrý student, který by
se rád učil. A po revoluci
pro mě škola začala být
podružnou záležitostí, ve
svých filosofických úvahách jsem se začal zabývat
jinými věcmi a dospěl jsem
k názoru, že to, co se naučím ve čtvrtém ročníku, ve
svém životě absolutně nevyužiju. Považoval jsem to
za nesmyslný dryl. Přestal
jsem tedy do školy chodit
a v pololetí jsem, protože
jsem nebyl klasifikován,
propadnul. A se sportem
to šlo taky z kopce, protože dvě sezony za sebou
nebyl žádný sníh. Praštil
jsem zkrátka se vším.

To byla razantní
změna. Co jste dělal?

Zkoušel jsem to na jiných školách. Napůl jsem bojoval,
napůl jsem dokazoval, že na to mám, napůl jsem přesvědčoval, že to nepotřebuju. Nakonec jsem začal pařit, chlastat
a fetovat. Feťáci a drogy tu tehdy oficiálně neexistovali
a právě proto tu bujela silná undergroundová komunita.
Vezměte si, že Čechy byli po Holandsku druhou huličskou
mocností.

Vy jste ale nekouřil jen marihuanu, že?

Přiznávám, že mám za sebou dost velkou drogovou minulost zahrnující i tvrdé drogy. Měl jsem ale to štěstí, že jsem
se dostal do stadia, kdy mě jednoduše přestaly bavit.

Co si pod tím mám představit?

Že si vezmete něco, po čem je vám tak blbě, že už po tom
nikdy nesáhnete. To byl případ heroinu. Nejvíc mě ale
vyškolil celotýdenní pervnitinový tah, což fungovalo tak, že
přišla parta kamarádů, přinesla se hromada pervitinu a ta
se celý týden šňupala. Týden jsem nespal a vůbec jsem si
užíval spoustu dalších nepříjemných vedlejších účinků a po
týdnu jsem byl naprosto zničený. A tehdy mi došlo, že to
nemám zapotřebí. Dokázal jsem zhodnotit, že to, co mě
to stojí psychicky a fyzicky, je na příliš krátkou dobu. Tvrdé
drogy jsem proto nasypal do jednoho pytle, který jsem s vědomím, že to mám vyřešený, zavřel. Už se toho bát nemu-
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sím. A stejně jsem ze svého života vytěsnil tvrdý alkohol.

Také na základě rozumové úvahy?

Přesně tak. Zeptal jsem se, proč ho piju. Občas to není
špatný, ale poznat tu hranici, kdy to začíná být nepříjemný,
neumím, a proto to budu dělat velmi málo. Neříkám, že
jsem svý dítě nezapil, ale jinak se ho nedotknu, protože
mi prostě nechutná. Jediná droga, kterou teď užívám, je
marihuana.

Proč ji užíváte?

Protože mi neubližuje. Ať si říká kdo chce, co chce, alkohol
ubližuje víc než marihuana. Kdybych za svůj život zkonzumoval tolik alkoholu, kolik marihuany, tak bych tady už asi
nebyl. Nebo bych byl totální troska. Proto veřejně bojuju
proti týto alkoholový koncepci, protože alkohol zabíjí
v mnohem větším množství. Všichni to víme a všichni před
tím strkáme hlavu do písku jenom proto, že to je legální
droga.

Proč je tedy podle vás marihuana stále ilegální drogou? I mnozí lidé se jí bojí...

Tomu se říká davová psychóza. Lékaři přitom apelují na zákonodárce, aby změnili zákon, protože léčebný účinky marihuany jsou nesporný, v mnoha ohledech lepší, než mnoha
jiných psychofarmak. A bez vedlejších účinků. Marihuana
zabírá u alzheimera, parkinsona, lidem s rakovinou vrací
chuť k jídlu. Má 84 letá babička ji užívá proti bolestem páteře. Doufám tedy, že politici už brzy pochopí, že marihuana je naprosto zástupná věc, kterou si všichni berou na paškál, protože se proti ní tak jednoduše bojuje. Místo toho,
aby bojovali proti tomu, co životy mladým lidem skutečně
ničí, což jsou tvrdé drogy, se kterými ale marihuana nemá
naprosto nic společnýho. Tvářit
se, že když nebude marihuana, tak ti mladí nebudou mít
z čeho přestupovat na tvrdé
drogy, je něco tak naivního, že
tito lidé by měli jít do nějakého kurzu „prozření z naivity“.
A to říkám jako člověk s velkou drogovou minulostí.

Jak byste tedy na
základě svých zkušeností
odpověděl na otázku, jak
je možné, že někdo do
drogové závislosti spadne a druhý nikoliv?

Na to neexistuje jedna odpověď, není v tom žádný klíč.
Neexistuje žádná predispozice,
na základě který by se dalo
říct, že tento člověk skončí
a umře a ten druhý to ustojí,
drogy nechá bejt a zbaví se
jich. Je to naprosto individuální, většinou rozhodují
shody okolností a náhod, je
to daný prostředím, ve kterým se člověk pohybuje, jeho
rodinným zázemím a mnoha
dalšími okolnostmi. Já měl
štěstí v tom, že ty partičky lidí,
se kterými jsem drogy bral, pro
mě většinou nebyly srdcařské
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party, nikdy to nebyli mí nejbližší kamarádi a já se k nim
nemusel uchylovat jako ke svým nejbližším.

Tohle je téma na samostatný rozhovor, my
se ale musíme dostat i k muzice. Řekněte mi, kdy
jste se ve vašem pestrém životě vůbec dostal
k hudbě na profesionální úrovni?

Během mého alkoholového a drogového období jsem začal
fungovat v několika klubech. Zpočátku jako konzument
a po nějaké době jsem v nich začal dělat dýdžeje. A jedno
ráno se v klubu Futurum objevil zpěvák kapely Plexis, Petr
Hošek a se slovy, že jde z Roxy, kde hrála nějaká kapela,
která shání zpěváka, se mě zeptal, jestli bych to nechtěl
zkusit. Řekl, že všechno, co si pouštím, si zpívám v originále, a že bych to měl zkusit. Je pravda, že škála hudby, kterou jsem v tý době poslouchal, byla obrovská, a že většinu
textů jsem se učil nazpamět a zpíval si je. Dostal jsem číslo,
na které jsem zavolal, a tak vznikli Support Lesbiens.

Tak to bylo hodně rychlé, asi jako všechno
ve vašem životě...

Je pravda, že ty naše začátky byly dost rychlý. Blbli jsme ve
zkušebně, někdo nás slyšel a hned řekl, že máme uspořádat koncert. Hráli jsme jen šest písniček, protože víc jsme
jich prostě neměli. Nakonec jsme je pro velký úspěch hráli
dvakrát.

Kdo přišel s názvem Support Lesbiens –
„Podporuj lesby“?

Ten název vzniknul opět díky revoltě. Protože jsem zpíval
anglicky, bylo jasný, že musíme mit anglický název. Ve zkušebně na bicích byla nálepka – Fight against nazi and skinheads, stop gay bushing, support lesbians. Protože to byla
doba sociálního hnutí straight
edge a mimo jiné jsme chtěli
bojovat proti devalvaci menšin,
řekli jsme si, že to bude Support Lesbiens.

Přiznávám, že když
jsem vás poprvé slyšela,
měla jsem za to, že jste
Brit a Support Lesbiens je
britská kapela. Kde jste
se naučil tak dobře anglicky?

Za svou angličtinu vděčím své
učitelce za základní školy. Mí
rodiče ve své liberalitě udělali
několik významných věcí, mezi
které patří i to, že mě přihlásili
do základní školy, na které se
učila angličtina od pátý třídy.
A na angličtinu jsem dostal
učitelku, díky které jsem, kdo
jsem, protože angličtina je pro
můj život základní element.
Angličtinu umím díky ní. Vyšel
jsem ze základní školy a nebál
jsem se mluvit. Angličanům
jsem rozuměl víc než mí spolužáci.

Mnoho českých
zpěváků se bojí zpívat
anglicky kvůli přízvuku,
kvůli tomu, že text je
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třeba i procítit, což v angličtině prostě neumí. Vy
s tím problém evidentně nemáte, nikdy jste nežil
v anglicky mluvící zemi?
Ne. Ale od šesti let jsem poslouchal a zpíval si písničky
Bealtes, a to i přesto, že jsem nevěděl, co zpívám. A asi
mám i hudební sluch. Pamatuju si i na okamžik, kdy jsem se
rozhodnul opustit českou verzi angličtiny a začal s Britama
mluvit britskou angličtinou. Nejdřív tam byli pocity trapnosti, každej cizinec ale ocení, když se ten druhý se snaží.

Kapela byla hned od začátku velmi úspěšná.
Vydali jste dokonce dvě desky. Proč jste se pak
rozešli?

Připravovali jsme třetí desku, ale firma ji nevzala. Stále
jsme jezdili a koncertovali, ale protože to nemělo další
směřování, tak jsme se přirozeně rozpustili. Nebylo to ale
ve zlým. Kapela přestala fungovat, já odjel do Špindlu, kde
jsem strávil celou zimu jako lyžařský instruktor a zase jsem
nevěděl, co dál. Tak jsem šel k filmu. Dělal jsem posledního
pomocníka, vynášel jsem odpadky a nosil kafe, čehož jsem
měl brzy plný zuby. Oslovil jsem tak lidi z produkce a řízením osudu jsem se dostal do jedné z největších reklamních produkcí. Po roce jsem toho nechal a po dalších třech
týdnech mi volal David Ondříček, jestli se nechci stát jeho
prvním asistentem. Od té doby jsem do 99ho dělal prvního
asistenta režie. Dělal jsem Samotáře, nějaké reklamy a jednou v noci jsem si ve zkušebně zkusil naučit klip na naší
nikdy nevydanou písničku. Tak jsem natočil své první video,
svůj režijní debut. Odnesl jsem to do střižny, kde někdo
z Warner Music pracoval na videu nějakýmu svýmu interpretovi a to moje video se mu tak zalíbilo, že mi zavolal,
jestli bych v muzice nechtěl něco dělat. Obvolal jsem tedy
kluky a oživil Support Lesbiens.

Od té doby vám vyšlo dalších 5 desek, v nejbližší době vyjde celkově osmá. Jáká bude?

Nelze to postavit tak, že bude jiná, pořád jsme Support
Lesbiens, určitě ale bude velmi různorodá, takže si každý
přijde na své. Určitě nezapadne. Obal alba i video se, myslím, velmi podařily, i název je slušně provokativní. Provokovali jsme každým albem, tohle ale bude něco extra. Jsem
zvědavý, jak to přijmou posluchači.

Kryštofe, vůbec jsme se ještě nedostali k rodině a dětem. Jste dvojnásobný tatínek. Jak jste
se v životě popral s touto možná vaší nejdůležitější rolí?

Je pravda, že po narození mého druhého dítěte, dcery Elsy
nastal snad nejzásadnější zlom v mém životě. Ženský říkají,
že rozdíl mezi dvěma dětma a jedním je mnohem větší než
mezi jedním dítětem a žádným. Je to samozřejmě trochu
přitažený za vlasy, ale něco na tom je. Až po jejím narození
jsme s manželkou zjistili, že je všechno ještě náročnější, než
když jsme měli jen Eliáše. Najednou jsme měli mnohem míň
času a prakticky všechnu svoji pozornost začali věnovat dětem, ale věnujeme jim ji moc rádi. Děti jsou totiž nesmírná
deviza jakýhokoli vztahu. To, jak na nich ovšem partnerské
vztahy potom stojí, ostatně dokazuje i fakt, že řada se jich
láme v momentě, kdy děti dospějou a opustí domov. Partneři pak zjišťují, že posledních dvacet let se jejich soužití točilo prakticky jen kolem dětí, a najednou jim dochází, že už
nemají vlastně žádný společný zájem. Osobně si ale myslím,
že takhle by to určitě fungovat nemělo a hodlám poctivě
pracovat na tom, abychom s Klárou takhle neskončili.

Kryštof Michal

Narodil se 15. 2. 1974 a až do sedmnácti se aktivně věnoval sportu. Studoval
Gymnázium Jana Nerudy, ale pak přišel
rok 1989 a jeho volnomyšlenkářství bylo
silnější než vůle dokončit studia. V roce
1992 spoluzaložil hudební kapelu Support
Lesbiens, s níž má na kontě 7 studiových
alb, dvě výběrovky, soundtrack k filmu
Máj a dva Anděly. V roce 1996 se kapela
rozpadla a z Kryštofa se načas stal instruktor lyžování. O rok později začíná
jeho filmová kariéra. Po ročním studiu
(praxi) filmové postprodukce se dostává
na filmový plac jako 1. asistent režie. Než
se v roce 2000 dá kapela opět dohromady, má za sebou Samotáře Davida Ondříčka a zhruba 300 reklam s nejrůznějšími
světovými režiséry. Aktuálně nemá na
film moc času, ale s filmaři, především
s Tomášem Mašínem, stále udržuje úzké
pracovní vztahy. S manželkou Klárou má
syna Eliáše a dceru Elsu.
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Česká story
po americku
České oděvní firmy, které ustály situaci ve
světové konkurenci a nepřeválcovala je
asijská komunita, byste dokázali spočítat
na prstech jedné ruky. Firem, které odolaly ekonomické krizi posledních let i krizi
v českém oděvním průmyslu, je opravdu
jen hrstka... Jednou z nich je česká rodinná firma KAMA spol. s r.o., přední výrobce pletených sportovních čepic, čelenek,
kukel, šál, rukavic a svetrů.
Prvopočátky české rodinné firmy Kama, jejíž specializací je
pletařská výroba sportovních čepic, svetrů s norskými vzory
a dalších výrobků jako čelenky, kukly, masky, šály a rukavice, se datují do doby těsně před revolucí, kdy o cokoliv
barevného včetně čepic byla nouze. Pohled na výrobky
sériové velkovýroby východního bloku byl velmi smutný
a smutně v nich vyhlížely i hlavičky malých dětí. Mladá maminka Mahulena Pertlová ovšem chtěla veselé děti s veselými čepičkami, které ovšem na tehdejším trhu hledala marně. Tak jednoho večera sedla za starý pletací stroj a upletla
jim je sama. Z krásné barevné čepice byly nadšené nejen
její děti, stejně krásnou čepici pro své děti chtěly i Mahuleniny kamarádky, čímž se jí naskytla jedinečná příležitost
si k mateřské přivydělat. Ve svém bytě v Praze 7 na Letné
pletla čepice, které druhý den tramvají vezla na pražské
Výstaviště a tam je prodávala. Bez masivního finančního
zázemí, cílené reklamy a promyšleného marketingového
plánu. O to více ji úspěch, který během následujících tří let
následoval, překvapil.

KA (Kateřina)-MA (Mahulena)

Zpočátku Mahulena stíhala plést i prodávat sama, když ale
prodej začal rapidně narůstat, zapojila do svého podnikání
i sestru Kateřinu. Sestry spojily svá jména a firma KA-MA
byla na světě. Vlastní společnost ale Mahulena s Kateřinou,
ke kterým se záhy připojili i jejich manželé, založily v roce
1990. To už si však s domácí výrobou nevystačili. Aby firma
udržela krok s narůstající konkurencí, bylo zapotřebí ji
posunout o stupeň výš a patřičně ji zprofesionalizovat. Podnikavá čtveřice si na leasing pořídila profesionální pletací,
šicí a žehlící techniku, což se záhy ukázalo jako krok správ-
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ným směrem. Prodeje se zněkolikanásobily, design i kvalita
snesly srovnání se světovou konkurencí, značka začala slavit
úspěchy i za hranicemi republiky. Prakticky z nuly se Mahuleně a její rodině podařilo vybudovat ryze českou prosperující firmu, která se směle může postavit na stejnou úroveň
jako světové sportovní módní giganty. V současné době
značka s jednadvacetiletou zkušeností v oboru a původním
designem zásobuje několik stovek tuzemských prodejen
a vyváží do 24 států světa, z její malé továrny ročně vzejde
na čtvrt milionu čepic a deset tisíc svetrů. V duchu podtitulu FASHION & FUNCTION se KAMA koncentruje na stálé
propojování módy s využíváním funkčních materiálů - od
roku 1996 je na základě licence od W. L. Gore & Associates
GmbH jediným pletařským výrobcem v ČR zpracovávajícím
pod vlastní značkou membránové materiály WINDSTOPPER® a Gore-Tex®. KAMA pravidelně sponzoruje reprezentační týmy, školy, expedice a závody - V roce 2006 byla
Kama dodavatelem svetrů a čepic pro českou výpravu na
ZOH v Turíně, Spolupracuje s dobročinnými a charitativními
organizacemi Naděje, Fond ohrožených dětí a Humanistické centrum Dialog, o.s.
Když si zkrátka pořídíte jakýkoliv výrobek značky Kama,
můžete si být jisti, že si pořizujete výrobek kvalitní, který
ani toho nejnáročnějšího sportovce nenechá ve štychu.
Vždyť důkazy kvality najdete třeba i na fotografiích Kateřiny Neumannové či Lukáše Bauera ve svetru značky KAMA.
Neposledním faktem svědčícím o kontinuitě ve vývoji je
zapojení dcery Kláry a syna Adama, kteří reprezentují již
druhou generaci zakladatelky firmy paní Mahuleny Pertlové. Nedávno se KAMA účastnila největšího outdoorového
veletrhu na americkém kontinentu a zdá se, že i náročný
trh USA a Kanady bude mít o české výrobky zájem.
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Mít
vlastní

a módy, je to jakási neverbální vizitka, prostřednictvím které vysíláme
informace o sobě vůči okolnímu
světu. Mít vlastní styl znamená umět
vystihnout a zvýraznit svou osobnost,
docílit harmonie celkového vzhledu,
využít svých předností, respektovat
svou typologii a cítit se v oblečení
tak dobře, aby naše osobnost měla
možnost navenek zářit. V průběhu individuální konzultace stylu
jsem schopna klientce vybrat pro ni
nejvhodnější styl oblékání, poradit
vhodné kombinace oděvních součástí s ohledem na případné korekce
postavy a poradit, jak postupovat při
optimalizaci šatníku. Pro proměnu
svého vzhledu a tím změnu image,
mohou klientky využít i zvýhodněné
programy, které naše Image studio
3003 nabízí. Najdete je na www.
hbmoda.cz
Módní návrhářku Helenu BePokud se rozhodnu změnit svou imadrnovou vám nemusíme před- ge, co mohu očekávat?
stavovat. Je na stránkách na- Image je pro každého člověka
jeho nejdůležitějším komunikačním
šeho magazínu pravidelným
nástrojem, protože o nás mnohé už
hostem. Pojďme se teď na ni
na první pohled říká. Jinými slovy řepodívat v její roli módního
čeno, vaše image za vás komunikuje
ještě než vy sami promluvíte. Pokud
poradce…
se s někým setkáte, dojem, který si
o vás druhá osoba vytvoří během
V pořadu Mladší o pár let jsi oblékala ženy první schůzky, se pouze ze 7% skládá
a muže, kteří prošli proměnou. Jak se ti ta z obsahu toho říkáte, naproti tomu
nejvíce působí váš vzhled, oblečení,
práce líbila?
a to jak se tváříte, pohybujete, jak se
Oblékat člověka je pro mě vždy úžasná
práce. Je to, jako když máte nepopsaný list cítíte a tedy to, co vyzařujete. Image
papíru a začínáte kreslit. Každý člověk je
určuje nejen to jak vidíte sami sebe,
jiný, je individualitou, osobností, jedinečale i to, jak se na vás dívá vaše okolí.
ným originálem, a proto je pro mě vždy
Image člověka je jeho velkým spojentato práce výzvou, při které mohu tvořit.
cem a má obrovskou moc a vliv. Proto
Vybírám jednotlivé kousky oblečení od
když začnete měnit svou image,
různých značek a podle osobnosti človězačnete měnit i svůj život.
Co všechno je součástí image?
ka, jeho dispozic a typologie pak skládám
Součástí image není jen to, jak vypajednotlivé součásti oděvu jako mozaiku
tak, aby byl celek harmonický a korespon- dáme, ale i to, jak se cítíme. Proto se
image rozděluje na vnitřní a vnější.
doval s danou osobností. Je to taková
Vnitřní image, to jsou naše myšlenzvláštní alchymie barev, vzorů, materiálů,
ky, pocity, vášně, ambice, zkrátka
velikostí a doplňků, ze které vytvářím
nový „obraz“. Pořad „Mladší o pár let“ byl naše já. Vnější image pak zahrnuje
vedle vzhledu i vztahy, komunikaci,
jedinečný tím, že proměny, které vytvořil
zdraví, domov a zaměstnání. Image
tým specialistů kliniky GHC, byly opravdu
odráží náš životní styl a to jak žijeme,
neuvěřitelné, takže závěrečná proměna
provedená týmem ,který vytvářel účes
prostřednictvím své image ukazujeme své vnější a vnitřní kvality. Pokud
,make-upu a oblečení, byla pro mě takochceme začít se změnou, je v dobrém
vou třešinkou na už nádherném dortu.
slova smyslu nejvyšší čas, protože nás
Ty ale nepracuješ jen jako imageporadčeká spousta práce.
ce pro televizi. Poradenství poskytuješ
Svým klientkám nabízíš nejen šaty,
i svým klientkám ve studiu. Jak vypadá
taková individuální konzultace stylu s He- ale nově i různé typy seminářů.
Pro ženy, které by chtěly změnit svou
lenou Bedrnovou?
image, vytvořit si svůj osobní styl,
Osobní styl je kombinace vlastního vkusu

styl
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rády by se naučily správně kombinovat oblečení a doplňky a chtěly by si
vytvořit funkční a stylový šatník, pro
ty nabízíme seminář IMAGE A STYL.
Dalším seminářem, který je momentálně v nabídce je RESTART. Ten zahrnuje skvělé rady, když se rozhodnete
k zásadním změnám v životě. Anebo
seminář MAGIE ODĚVU zaměřený na
správný výběr a kombinování oděvních součástí s ohledem na různé
typy postav. V tomto semináři se
kromě jiného dozvíte, jak své nedostatky můžete skvěle kamuflovat,
nebo dokonce proměnit v přednosti,
anebo třeba jak zvolit správný oděv,
pro různé příležitosti. Na semináře se
případné zájemkyně mohou objednat na www.hbmoda.cz . Až do konce letošního roku jsou semináře díky
sponzorství za zvýhodněné ceny.
Souvisí nějak styl s pocitem štěstí?
Styl je o harmonii. Je to harmonie
vytvořená za pomoci jednotlivých
oděvů a doplňků v souladu s podstatou člověka, jeho energií, duší, typologií, životním stylem. Skvělý styl nám
sice sám o sobě štěstí nezaručí, pokud
se v něm ale budeme cítit dobře,
může nám být velkým pomocníkem
na cestě, kterou jsme si zvolili.
Co tě napadne, když se řekne: krásné
šaty?
Že krásné šaty jsou uměleckým dílem, kterému žena svou jedinečností,
půvabem, osobností a vyzařováním
propůjčuje originální vyjádření. Ne
model, ale magie ženy vytváří atmosféru, probouzí emoce a zanechává
neopakovatelný dojem.
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Bydlení
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, zdroj: Plzeňská teplárenská – pltep.cz, nazeleno.cz, dumabyt.

Teplo
domova
Teplo domova můžeme vnímat jako abstraktní pojem, tedy prostředí, ve kterém
se cítíme dobře a v bezpečí. Stejně dobře
lze ovšem teplo domova chápat i doslova, protože dobře je nám tam, kde je teplo.

Co se volby způsobu vytápění v domě týče, na prvním místě
u většiny z nás bývá efektivita, jednoduše řečeno chceme
co nejvíc tepla za co nejmíň peněz. Pojďme si tedy současné nejznámější způsoby vytápění porovnat. Vyznat se ve
spoustě informací poskytovaných prodejci paliv a kotlů nebývá totiž vždy jednoduché. Zvláště pak u nově zaváděných
paliv a kotlů se uvádí spousta nepravd ohledně nákladů
na vytápění a také návratnosti investice, kterou si přechod
k jinému zdroji tepla vyžádá.

Jaké vytápění je nejefektivnější?

Na trhu se po roce 1989 začala objevovat spousta alternativních typů vytápění budov, ať už pro novostavby nebo
i pro stávající budovy. Omezme nyní námi zkoumaný trh
pouze na rodinné domy s tepelnou ztrátou Qc = 15 kW
a celkovou roční potřebou tepla na vytápění Qr = 60 GJ/rok
(16,7 MWh/rok). Tyto údaje odpovídají průměrnému rodinnému domu umístěnému v České republice. Tímto omezením jsme fakticky vyřadili ze zkoumaných variant vytápění
vzduchotechnikou s rekuperací, protože investiční náklady
na tuto variantu vytápění se pohybují ve výši statisíců a nelze obecně určit náklady na provoz v otopném období bez
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bližšího specifikování typu budovy a jeho měrné potřeby
tepla, počtu osob apod. Vzduchotechnika se navíc používá
převážně pro „větší“ budovy, jako jsou například úřady,
školy, kancelářské budovy a nebo hypermarkety. Budeme
srovnávat pouze takové zdroje tepelné energie, které jsou
navzájem vyměnitelné připojením na již instalovanou otopnou soustavu bez jakýchkoliv dalších investic do ní. Tímto
opět omezíme zkoumaný trh o kondenzační kotle, které
jsou vhodné především na nízkoteplotní vytápění a s tím
spojené zvětšení plochy otopných těles ve vytápěných

místnostech. Po všech těchto omezeních se tedy zaměříme
na tyto zdroje tepla: kotel na zemní plyn, vytápění elektřinou, tepelné čerpadlo vzduch – voda, centrální zásobování
teplem a biomasa (pelety).

Kotel na zemní plyn

Zemní plyn je jedním z nejrozšířenějších zdrojů tepla pro
vytápění a přípravu teplé vody. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, bezobslužný a tichý provoz, nenáročná
údržba a možnost napojení do téměř jakéhokoliv otopné-

ho systému. Nevýhodou však je závislost ČR na dodávkách
plynu ze zahraničí. Tuto závislost se však snaží přenosové
soustavy eliminovat stavbou nových zásobníků. Pro představu cena kotle na zemní plyn se pohybuje okolo 25 000
Kč.

Vytápění elektřinou

Vytápění budov a obytných domů elektřinou byl velice
populární v době silné státní podpory pro instalaci elektrických kotlů. Silná mediální kampaň v posledních pěti letech
Ice Podzim 2011 |
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úspěšně utvrdila veřejnost, že elektrické vytápění a zejména potom tzv. „přímotopy“ jsou zavrženíhodným, velmi
drahým a do budoucna neperspektivním způsobem vytápění. Soustavné zdůrazňování zvyšování cen elektřiny a taktní
mlčení o vývoji cen ostatních energií vyvolalo klamný názor
společnosti na tento typ vytápění. Dodavatele elektrické
energie pro srovnání volím ČEZ s tarifem D26d, jistič nad
3x25 A do 3x32 A. Pořizovací cena kotle je přibližně 15 000
Kč.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo odebírá větší část energie pro vytápění a přípravu teplé vody z okolního prostředí a přibližně
jednu třetinu svého výkonu, v závislosti na topném faktoru, spotřebovává ve formě elektrické energie pro pohon
kompresoru. Lze jej tedy z hlediska ekonomického považovat za úsporný zdroj. Ekonomickým hlediskem je myšleno snížení potřeby energie a tím i nákladů za odebranou
elektřinu. Výhodou tepelného čerpadla jsou nízké provozní
náklady, bezobslužný provoz a minimální nároky na údržbu. Problémem jsou bezesporu vysoké pořizovací náklady
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a podle druhu primárního zdroje požadavky na zábor
venkovního prostředí. V našem případě budeme uvažovat
instalaci vzduchových výměníku na vnější stranu budovy
a tedy zanedbatelnou investici v porovnání na pořizovací
náklady tepelného čerpadla. Dodavatele elektrické energie volím ČEZ s tarifem D56d, jistič nad 3x16 A do 3x20 A.
Investice do tepelného čerpadla o výkonu přibližně 15 kW
je přibližně 210.000,- Kč.

Centrální zásobování teplem

Centrální zásobování teplem je v současné době velmi často
skloňovaným obratem především v českých médiích společně s plánovaným zdaněním tepla dodávaného velkými
teplárnami „někde za městem“. Současná cena tepla se
pohybuje okolo 350 Kč/GJ a již nyní spousta spotřebitelů
chystá instalaci vlastních zdrojů tepla. Výhodou je naprosto
bezobslužný provoz bez jakýchkoliv požadavků na vlastní
zařízení a tedy bez vysokých investice za kotel. Jedinou investicí majitele nemovitosti je do předávací stanice, ovšem
ani toto není nutností, protože většina teplárenských společností nabízí možnost instalace jimi vlastněné předávací

Bydlení
stanice. Tato cena se pak promítne do vyšší prodejní ceny
tepla, a to je přibližně 500 Kč/GJ.

Biomasa (pelety)

Energetické využití biomasy je v současnosti jediné odvětví,
v němž celosvětově přibývá pracovních míst. Biomasa je
jediný dlouhodobě udržitelný zdroj energie pro vytápění
staveb vzhledem k její „nevyčerpatelnosti“. Kvalita a cena
pelet používaných k výrobě tepla do značné míry určuje
i náklady na vytápění. Obecně platí, že levnější pelety jsou
vyráběny ze slámy a podobných rostlin s nižší výhřevností
a tedy je potřeba paliva podstatně vyšší než u kvalitních pelet z tvrdého dřeva. Standardní kotel na vysoce kvalitní pelety s výhřevností přibližně shodnou s hnědým uhlím v kotli na pelety stojí 95 000 Kč.
Nejvýhodnější je vytápění tepelným čerpadlem a peletami
Druh
paliva

Spalovací
zařízení,
účinnost

Cena
tepla Kč/
kWh

Spotřeba
paliva /
rok

Náklady
na vytápění

Zemní
plyn

Běžný kotel,
89 %

1,69

1980 m3

28 224 Kč

Elektřina

S akumul.
nádrží, 93%

2,33

17921
kWh

38 896 Kč

TČ

TF: 3

1,04

5556 kWh 17 408 Kč

CZT

98%

1,84

61 GJ

30 612 Kč

Pelety

Kotel na pelety, 85 %

1,08

3816 kg

17 933 Kč

a naopak nejdražší je vytápění elektřinou. Pokud bychom
chtěli porovnat celkové náklady na vytápění jednotlivými
palivy, museli bychom do ročních nákladů na vytápění zahrnout i pořizovací cenu jednotlivých zdrojů a tu po diskontování rozpočítat do životnosti daného zdroje.

Další možnosti vytápění
Podlahové vytápění

Pokud stavíte rodinný dům, je na místě zvážit i další alternativní možnosti vytápění, jako je například vytápění
podlahové. To patří mezi velkoplošné vytápěcí soustavy
a je to způsob vytápění, kdy se teplo do vytápěné místnosti dostává z podlahy. Systém podlahového vytápění má
obdobně jako jiné vytápěcí soustavy dvě základní části:
zdroj vytápění a topnou část. Topná část je zabudovaná do
podlahy a zabetonovaná v případě sálavých systémů nebo
je uložena do plechových van v případě konvekčních systémů. Zdrojem vytápění mohou být podle typu podlahového
vytápění nejrůznější zařízení: kotel na plyn, elektrokotel,
solární panely, tepelné čerpadlo nebo kombinace těchto
zdrojů. Díky možnosti využít obnovitelné zdroje energie pro podlahové vytápění lze na tyto systémy uplatnit
dotace, např. z programu Zelená úsporám. U elektrického
podlahového vytápění je zdrojem elektřina a systém má
rozvaděč s pojistkami. Sálavé podlahové vytápění se poměrně často stává součástí vytápěcího systému rodinných
domů, v bytech je typické vytápění koupelen, prostoru

u kuchyňské linky apod. Oblibu si podlahové vytápění
získalo díky dobrým parametrům ve třech základních charakteristikách vytápěcích systémů: předávání tepla (sálavý
způsob), teplota topné vody (nízkoteplotní systém) a velikost otopné plochy (velkoplošný systém). Menší zastoupení
má v domácnostech konvekční podlahové vytápění.

Druhy podlahového vytápění

Podle způsobu předávání tepla rozlišujeme sálavé (teplovodní, elektrické) nebo konvekční (teplovzdušné) podlahové systémy. Teplovodní podlahové vytápění patří mezi nízkoteplotní systémy s teplotou 38/35 °C (topná voda/vratná
voda). Tloušťka betonové vrstvy při zabudování elektrického systému určuje, zda jde o přímotopné nebo akumulační
podlahové vytápění. O přímotopné podlahové vytápění se
jedná v případě, že topnou část kryje malá vrstva betonu.
Pokud je topná část kryta velkou vrstvou betonu, teplo se
akumuluje a jde o akumulační podlahové vytápění.

Sálavé podlahové vytápění

U sálavého podlahového vytápění se předává teplo do
místnosti sáláním z topné části zabudované do podlahy.
Do podlahy jsou zabudovány buď trubky, ve kterých obíhá
teplá voda (teplovodní vytápění), nebo elektrické kabely,
popř. rohože (elektrické vytápění). Zdrojem energie pro
teplovodní systém může být: plyn (plynový kotel), tuhá paliva (kotle na tuhá paliva, včetně biomasy), elektřina (elektrokotel, tepelné čerpadlo + energie prostředí), sluneční
energie (solární kolektory). Rozvod a instalace elektrického
podlahového vytápění je snadnější než u zabudování teplovodních rozvodů. Topné kabely jsou buď samostatné, nebo
tvoří rohože či fólie. Rohože se mohou pokládat přímo pod
podlahovou krytinu (přímotopný systém), kdy je topný náběh ve srovnání s teplovodním vytápěním okamžitý, teplo
v místnosti ale nevydrží dlouho. Efektivněji lze elektrickou
energii využít při akumulaci tepla po zabudování systému
pod vrstvu betonu (10 cm i více).

Konvekční podlahové vytápění

U konvekčního podlahového vytápění se teplo do místnosti
předává prouděním (konvekcí). V podlaze jsou zabudovány
podlahové konvektory (bez ventilátoru nebo s ventilátorem), které nejsou zabetonovány, ale ukládají se do tzv.
vany (zpravidla plechová nádoba). Podlahové konvektory
se umisťují na okraje podlahové plochy (nejčastěji v místě
oken), ale je možné je podle dispozic interiéru umístit do
prostoru. Konvekční podlahové vytápění nebylo běžné
v obytných místnostech, postupně si ale získává své příznivce.

Výhody podlahového vytápění

Mezi hlavní výhody sálavého podlahového vytápění (převažující typ) patří: rovnoměrné výškové rozložení teploty
vzduchu v místnosti a bezprašný provoz. V případě sálavého podlahového vytápění je teplota v místnosti rozložena
nejrovnoměrněji. Umožňuje to zejména snížit teplotu
v místnosti o jeden až dva stupně, což vede k úspoře energie. Při provozu teplovzdušných systémů dochází k proudění vzduchu a víření prachu. Sálavé podlahové vytápění
tento problém eliminuje. Z hlediska úspory energie je hlavní předností teplovodního podlahového vytápění výrazně
nižší teplota vody. Elektrický systém má také své výhody
– snadno se instaluje a běžná je i samoinstalace. Obecně je
výhodou pro podlahové vytápění to, že nenarušuje interiér.
Podlahové vytápění nezabírá místo a není viditelné (výjimku tvoří mřížka konvektoru). Podlahové vytápění je vhodné
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zejména do místností nepravidelného tvaru, do částí podlahové plochy (např. prostor u kuchyňské linky) a pro velké
místnosti (možno kombinovat s jiným typem vytápění).

Nevýhody podlahového vytápění

Sálavé podlahové vytápění je kryto vrstvou betonu, z čehož vyplývá hlavní nevýhoda těchto systémů - nemožnost
přístupu k topné části. Dále k nevýhodám patří nutnost
tepelné izolace a omezení výběru podlahové krytiny.
Nejvhodnější jsou místnosti s dlažbou nebo nízký koberec,
zcela nevhodná jsou linolea a veškeré materiály z PVC nebo
pryže. Pro teplovodní podlahové vytápění platí, že náklady
na pořízení jsou v porovnání s ostatními typy nejvyšší, což
je ale kompenzováno úsporným provozem.

Stěnové vytápění – obdoba podlahového
vytápění

Stěnové vytápění je v principu stejným typem vytápěcí
soustavy jako sálavé podlahové systémy. Sálavé teplo se
dostává do místnosti z velkých ploch (stěn) a rychle a efektivně vyhřívá místnost. Kromě rodinných a průmyslových
prostorů je tento typ vytápění vhodný tam, kde je potřeba
zabránit rosení stěn (např. koupelny nebo bazény).

Vytápění krbem

Není samozřejmě nad teplo z klasického krbu. Pokud jde
o pohodu, tu posezení u planoucího ohně nebo krbu zajistí
téměř zaručeně. Potěšující je, že trendem současné doby
je spojit takové příjemné posezení s nezanedbatelným
užitkem efektivního vytápění. Ohniště dnešních krbů toho
totiž umí a nabízí mnohem více, než jsme byli z minulosti zvyklí. Živý oheň samozřejmě nadále potěší plamenem
a vytopí místnost, v níž je umístěn, jeho potenciál ale plně
využijí teprve další moderní technologie.
Pomocí teplovzdušných rozvodů lze od krbu ohřívat celý
dům a pomocí tepelného výměníku dokonce i vodu. Ostatně použijeme-li zmíněný tepelný výměník, můžeme pomocí polínek v krbu vytápět dům i klasickým teplovodním
rozvodem pro radiátory nebo v podlaze. Takové řešení je
ale technologicky náročnější a vyžaduje také méně běžnou
krbovou vložku či krbová kamna.

Kouzla teplého vzduchu

V první řadě je třeba připustit, že chceme-li krb používat
jako základní zdroj vytápění obytných prostor, jde o problém poměrně složitý. Příliš si ho nezjednodušíme ani
tím, že rovnou uznáme, že není v našich silách celou zimu
pravidelně přikládat a udržovat oheň, a jako primární
zvolíme jiný zdroj tepla, přičemž krb ponecháme jen jako
alternativní doplněk. I tak totiž musíme řešit rozvod tepla
tak, jako bychom ani jinou možnost vytápění neměli. Nejužívanějším systémem vytápění krbem je rozhodně rozvod teplého vzduchu. Velkou výhodou je, že teplo máme
prakticky hned. Teplý vzduch „přímo“ od krbu je navíc jako
topné médium subjektivně nejpříjemnější. I když lze takový
systém instalovat svépomocí, z více důvodů se to pochopitelně nedoporučuje. Tím hlavním je otázka bezpečnosti.
Je třeba brát v úvahu, že teplota horkého vzduchu vystupujícího od rozehřáté krbové vložky přesahuje hodnotu
300˚C. To je již zápalná teplota snadno hořlavých materiálů,
například dřeva! Odborný projekt navíc dokáže již předem
odhadnout, nakolik a za jakých podmínek vám teplovzdušný systém bude schopen zajistit tepelnou pohodu v požadovaných místnostech. Projekt musí také samozřejmě
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respektovat všechny odpovídající technické a bezpečnostní
normy. Nejjednodušším a nejméně zranitelným systémem
rozvodu teplého vzduchu je rozvod vzduchu samotíží.
Princip je založen na využití základní fyzikální zákonitosti,
jíž je tendence teplého vzduchu stoupat vzhůru. Zpravidla
je třeba přivádět čistý vzduch zvenčí trubkou, která ústí
pod krbovou vložkou. Objem tohoto venkovního vzduchu lze manuálně regulovat vsazenou klapkou. Krbovou
sestavu tvoří krbová vložka s dvoupláštěm, který má čtyři
otvory. Do nich se napojí flexibilní hliníkové trubky určené
k rozvodu teplého vzduchu. Ten pak samočinně (samotíží)
na principu vytváření podtlaku stoupá vzhůru. Kvůli lepšímu nebo vůbec nějakému tlaku je třeba dodržovat vždy
alespoň mírné stoupání trubky rozvádějící teplý vzduch.
Distribuci tepla lze regulovat různými druhy ventilů či
větracích mřížek, jejichž otevíráním a zavíráním regulujeme
množství přiváděného teplého vzduchu. Nevýhodou tohoto
systému může být nepříliš snadná regulace i víření vzduchu
s mikroprachem. Tento nedostatek řeší další možné systémy
rozvodu tepla.

Teplovodní systémy

Vedle teplovzdušných systémů vytápění se stále většímu
zájmu těší teplovodní systémy. Pro tyto účely se dají použít
nejenom krbové vložky, ale i cenově dostupnější krbová kamna, která se dodávají již s továrně montovanými
teplovodními výměníky. Teplovodní vložka, která umožňuje přitápění a vytápění vodním systémem i ohřev teplé
užitkové vody, je montována většinou v horní části ohniště
a voda je ohřívána horkými spalinami odcházejícími do
komína. Výměníky jsou svařeny z plechových výlisků nebo
z trubek a mohou být připojeny na otevřený nebo uzavřený teplovodní systém. Pracovat mohou v soustavě s nuceným oběhem vody nebo v soustavě samotížné. Na rozdíl od
horkovzdušných systémů je však připojení a provozování
teplovodního vytápění technicky náročnější, pořízení je
dražší a vyžaduje větší péči. Platí, že výkon otopné soustavy
by měl být přibližně roven jmenovitému výkonu výměníku, pro jehož instalaci platí stejné zásady jako pro kotel
ústředního vytápění rodinných domků. K tomu je samozřejmě třeba kvalifikovaný projekt. Tyto systémy totiž musí
být chráněny proti přetopení a dalším poruchám v oblasti
oběhu vody, které mohou mít vážné následky a poškodit
výměník, zdroj tepla i teplovodní soustavu. Proto musí
být podle zvoleného typu soustavy už v projektu zahrnuty
i ochranné prvky soustavy, které zajistí ochranu při přetopení, zaseknutí ventilů, vzniku přetlaku páry nebo třeba při
výpadku elektřiny a zastavení čerpadla, kdy hrozí destrukce
výměníku. Nebezpečím není teplota, ale narůstající tlak
v systému. Narůstající objem horké vody a páry kompenzuje povinná expanzní nádoba. Tak je celý systém chráněn
proti destrukci. Teplovodní vytápění je vhodnější spíše pro
rodinné domy než pro rekreační objekty. Má pomalejší
náběh, ale na druhou stranu je jeho výhodou větší tepelná
setrvačnost, možnost snadné regulace a menší prašnost.
Teplovodní soustavy, u nichž je zdrojem krb nebo krbová
kamna, jsou hodně závislé na způsobu přikládání. Teplotní výkyvy tak mohou být značné, což je uživatelsky dosti
nepříjemné. I když budeme přikládat často a pravidelně,
stejně nám v noci oheň vyhasne. Tento problém je možné
vyřešit tím, že krb či krbová kamna zároveň topí do akumulačního zásobníku.

Art
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Uvolnění a relaxace
=
wellness a koupelna
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Každý den začíná i končí v koupelně. Opravdová relaxace je
otázkou wellnessu, speciálních programů, či různého rozmazlování vodními paprsky. Maximálním cílem je nejenom
očista těla , ale i docílení perfektní pohody. Naším hlavním
úkolem je vás dokázat obklopit dokonalými produkty navrženými jen pro tento účel. Koupelna by měla být zařízena nejenom dokonale funkčně, perfektně ergonomicky
a designově.
V koupelně trávíme, aniž si to uvědomíme, velkou část
našeho dne. Abychom dokázali provést simulaci rozmístění
produktů, používáme počítačovou grafiku. To již je po několik let běžným standardem. I když nemůže nahradit potěšení sáhnout si na perfektní produkty firmy Dornbracht,
která vyrábí vodovodní armatury a zejména fantastické
sprchovací sestavy, které můžou být v té nejvyšší konfiguraci řízené počítačem. Očistná lázeň v těchto zařízeních je
naprosto rozmazlující. A o to jde. Koupelnový nábytek od
firmy Alape je dalším skvělým designovým prvkem, kde se
navíc kloubí design s perfektní funkčností. Vždy doporučujeme použít dokonalé vany, které mohou být vybavené

hydromasážními systémy a to již po desítky let nabízí například firma Jacuzzi, nebo chcete-li v ocelovém provedení firma
Kaldewei. Každá koupelna by měla mít zajímavé obklady
a dlažby. Dnešní trend je jednoznačně ve velkoformátovém
provedení, které již standardně nabízí většina renomovaných
výrobců.
Wellness je o dokonalém uvolnění, regeneraci sil, koncentraci energie… Pokud nám nestačí kvalitní sprchovací program
a vany, můžeme samozřejmě využít parní boxy, turecké lázně,
minibazény, sauny, prostě vše, kde se můžeme v dokonalé
symbióze vody, páry a tepla, naprosto uvolnit. To vše je svět
wellness.
V našem novém studiu vám nabízíme všechny nejnovější trendy prémiových německých výrobců. Samozřejmostí je kompletní servis od vámi vyslovené myšlenky, kterou změníme na
podobu grafického návrhu. Doplníme vizualizaci o kompletní
řešení veškerých médií, jejich rozmístění a návaznosti na další
profese. Naši pracovníci vám zajistí plný servis po technické
stránce, jsou schopni se podílet na realizaci a zajistit montáž.
Záruční a pozáruční servis je samozřejmostí.

AQUA PLUS BOHEMIA, s.r.o.
Okružní 1467, 26601 Beroun
Tel.: 311625626
Fax: 311 626 024
GSM: 603 599 777
Email: info@aqua-plus.cz
www.aqua-plus.cz
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Móda

Náramek DKNY,
sperky.cz

Zaměřeno na ženy
2380,-

S přicházejícím podzimem je na místě i obměna šatníku. Co by v něm nemělo
chybět? Samozřejmě stylové oblečení doplněné stylovými šperky.

F&F kožíšek
F&F rolák

540,-

2100,F&F podprsenka

270,-

F&F kalhotky

140,F&F kardigan

550,-

F&F punčochy

105,-

F&F kabelka

700,-

Bunda
WAT racing jacket
F&F Blue jeans

490,-
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9 495,-

váš pohled nesklouzne níž...

originální naušnice
ruční práce

Sport
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv Karolíny Erbanové

KAROLÍNA ERBANOVÁ:
„Na rychlobruslení se
mi nejvíc líbí ta rychlost.“

Není ji ani dvacet a už umí zatraceně dobře bruslit. Druhá nejlepší česká reprezentantka se od 4 do 9 let věnovala sjezdovému lyžování, od 9 do 13 let hrála lední hokej
a od 14 let se věnuje rychlobruslení, ve kterém už šlape na paty Martině Sáblíkové.
Představujeme vám talentovanou sportovkyni KAROLÍNU ERBANOVOU.
Od malička se věnujete zimním sportům.
Čím vám tak přirostly k srdci?

Museli vás rodiče do lyžování nutit, nebo
vás to skutečně bavilo?

Můj taťka sloužil v horské službě, čili lyže pro mě byly přirozeně jasnou první volbou.

Řekla bych to asi takhle: lyžování mě bavilo, když mi to šlo.
Takže nejkrušnější to bylo hlavně ze začátku, a myslím, že
především pro rodiče.

Máte ráda zimu?
Popravdě řečeno, zimu jako takovou zas tolik moc nemusím.

Letní sporty vás nikdy neoslovily?

Kdo vás trénoval?
Učil mě jezdit lyžařský instruktor ve Špindlerově Mlýně.

Měla jste vůbec nějaké dětství?

Letní sporty mě určitě také oslovily, ale spíše rekreačně.
Mám ráda třeba tenis anebo fotbal.

To si pište! Měla jsem krásné dětství a strašně ráda na něj
vzpomínám.

Sjezdovému lyžování jste se věnovala od
čtyř let. Kdo byl vaším hnacím motorem?

Od devíti jste se věnovala lednímu hokeji, se svým týmem jste prý zvítězila v krajském
přeboru. Jak jste se dostala k tomuto vyloženě
klučičímu sportu?

Jak už jsem se zmínila, tím prvním a hlavním člověkem,
který mě k lyžování přivedl, byl můj táta.

Tak k hokeji jsem se dostala díky svému tělocvikáři, panu
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Aleši Sukovi. A ten mě vlastně posléze dostal i k rychlobruslení.

Hrála jste v dívčím týmu?
Měla jsem k tomu určitě nakročeno, nicméně než se tak
mohlo stát, zasáhlo bruslení.

Dalo by se říci, že až v rychlobruslení jste se
našla?
Neřekla bych asi úplně, že jsem se v něm našla. Občas se mi
zasteskne po kolektivním sportu, ale rychlobruslení mě moc
baví a mám šanci v něm něco dokázat. Je to teď pro mě
rozhodně číslo jedna.

Co se vám na tomto sportu líbí?
Líbí se mi asi hlavně ta rychlost.

Kdy se z koníčku stala profese?

Pro mě to od začátku byl závodní sport, takže to vlastně
vyloženě koníček jako moje hobby nikdy nebyl. Hned od
začátku jsem do toho šla po hlavě, naplno, ale zároveň mě
to bavilo a pořád baví.

V rychlobruslení doslova lámete rekordy. Co
to obnáší dostat se v tomto oboru na špičku?
Jednoznačně tvrdá dřina! Ale není to vše. Musíte mít trpělivost, disciplínu, dostat se v pravý čas na pravé místo, do
správného okruhu lidí. A samozřejmě potřebujete i špetku
štěstí.

Jak často trénujete?
Trénuji až tři krát denně.

Jak váš trénink vypadá?
Běh, kolo, brusle, posilovna, a taky speciálka na bruslení. Je
to pestré.
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Každý den vás bruslení baví?
Samozřejmě, že ne. Jsou dny, kdy se musím hodně nutit.
Ale právě tyto chvíle pak rozhodují o formě na závodech.

Co děláte, když se vám nechcete, ale i přesto musíte?
No prostě musím jít. Tady žádné jiné východisko není.

Ano, mám ráda řadu sportů, ale jak už jsem říkala, spíše
rekreačně. Pokud se ptáte na sporty, které děláme v rámci
tréninku, pak je to ještě kolo, běhání a posilovna.

Není být nejlepší strašně zavazující? Musí
být hodně těžké si tu úroveň udržet...
To nevím, já nejlepší nejsem, čili žádné svazující pocity
nemám.

Jak zvládáte tréninky a školní povinnosti?

Na co myslíte před důležitým závodem?

Není to jednoduché, dohromady to jde jen těžce. Ale jak
moje škola, tak trenér Petr Novák dělají maximum, aby to
bylo možné nějak skloubit.

Popravdě řečeno ani nevím. Vím jen, že jsem pořádně nervózní a asi pokaždé budu. Snažím se maximálně soustředit.

Máte nějaký oblíbený stadion, na který
dojíždíte?

Ano.

V Norsku v Hammaru, tam to mám ráda.

Máte nějaký vysněný stadion, na kterém
byste si chtěla zabruslit?
Asi ten u nás v České republice.

Je i vaše rodina sportovně založená?
Půl na půl. Táta více, mamka moc ne. Ale zase abych jí nekřivdila - ona pro mě je a bude vždy tou největší oporou, to
je její nejdůležitější sportovní zásluha.

Na jakých bruslích jezdíte?
Na bruslích značky Viking a nože jsou značky Maple.

Kdo vám je brousí?
Já sama.

Je správně nabroušení důležité?
Rozhodně! Čím rychlejší trať, tím více na nabroušení záleží.
Vždy je nutné, aby nože v zatáčce držely.

Bruslíte v létě na kolečkových bruslích?
Ano, trénujeme na nich. Je to součást letní přípravy.

Stejným stylem?
Je to dost rozdílné. Ačkoli spousta lidí by si mohla myslet,
že to je totéž, jsou tam velké rozdíly.

Ještě nějakým sportům se věnujete?
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Míváte trému?
Na co myslíte po závodě?
Po závodě přemýšlím o tom, kde byly chyby a na co se mám
zaměřit, aby příště nenastaly.

A na stupních vítězů?
Tak tam si to užívám…

Je úspěch drogou? Potřebujete ho ke svému
životu?
To ne. Je to odměna za odvedenou práci. Cíl, ke kterému
vzhlížím.

Čím byste chtěla být, kdyby to se sportem
nevyšlo?
To vážně nevím, nepřemýšlím teď o tom.

Žijete ve Vrchlabí. Neuvažujete o tom, že
byste se přestěhovala do Prahy?
Kdepak, to ne, vážně. Krkonoše mám moc ráda.

Jaká vlastnost je podle vás pro sport nejdůležitější?

Disciplína a ctižádostivost, možná trochu taková zabejčenost. A vůle.

Máte je?
To by měli možná říct jiní. Ale doufám, že z každé něco
mám.

Co je vaším snem? Máte nějakou metu?
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Mým snem je teď další olympiáda, ta v Rusku 2014.

Jak vypadá vaše životospráva?
Asi podobně, jako u každého sportovce. Rozumná večerka,
rozumné jídlo… To mi moc nejde. Zkrátka moje životospráva je asi trochu rozdílná proti lidem, kteří vrcholový
sport nedělají.

Dáte si občas třeba skleničku vína?
Občas ano. Mám ráda například bílé víno.

Můžete jíst, co chcete, nebo se přece jen
musíte brzdit?
Dá se říct, že v rámci možností můžu jíst cokoli. Ale hlavní
je uhlídat si váhu. A v době závodů musím jíst s rozumem.

Jak vypadá váš všední den?
Záleží, zda jsem na soustředění, nebo doma s rodinou.
Ale trénink mám vždy. Ve chvílích mezi ním se pak snažím
dohnat školu.

Karolína Erbanová je úřadující čtyřnásobnou juniorskou mistryní světa, když
v únoru 2011 zvítězila na šampionátu ve
Finsku ve čtyřboji a na tratích 500, 1000
a 1500 metrů. V říjnu 2009 se v závodě Světového poháru v rychlobruslení v Berlíně kvalifikovala na trati 1000m na ZOH ve
Vancouveru. O den později se kvalifikovala
na ZOH i na trati 1500m. O něco později se
kvalifikovala i na distanci 500m. Je držitelkou českého rekordu na distancích 1000m
a 500m. Na kontě má také vítězství ve stíhacím závodě v rámci světového poháru
2008/2009 v Erfurtu, kde český tým dosáhl
nového národního rekordu 3:05,32 minut,
kterým si dívky zajistily jistotu startu na
mistrovství světa 2009, kde české družstvo skončilo sedmé. Díky 1. místu z Erfurtu rovněž české trio (Karolína Erbanová,
Martina Sáblíková, Andrea Jirků) zvítězilo v konečném pořadí světového poháru
2008/2009 ve stíhacím závodě.
Více o Karolíně najdete na společných
oficiálních webových stránkách NOWIS
Teamu: http://www.martinasablikova.cz/
karolina-erbanova.
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Aleš Veselý:
“Nechci přírodu vylepšovat.”

ALEŠ VESELÝ patří mezi přední české sochaře. Dle svých slov mapuje terén. Své sochy
ozvučuje a naslouchá jim. Zvuky jsou pro něj stejně důležité jako forma, prostor,
hmota. Ony spoluvytvářejí prostor, formulují jeho zakřivení a proměny.

Setkání s Alešem Veselým v jeho atelieru ve Středoklukách, který proměnil v jednu velkou galerii, pro mě bylo
zážitkem. Jeho díla, většinou několikanásobně převyšující
lidskou velikost totiž nejsou pouhými sochami, ale díly sálajícími neskutečným množstvím energie. Aleš Veselý, sochař
z rodu stavitelů Stonehenge a držitel několika mezinárodních ocenění, má dle mého názoru dar oživovat neživou
hmotu. Čím větší úkol, tím víc tvořivé energie mu věnuje.
V realizaci svých uměleckých představ počítá s tunami materiálu i použitím těžké montážní i dopravní techniky. Jeho
monumenty rozličných tvarů stojí v Německu, Japonsku,
Nizozemsku i na Litvě a dalších místech. „Žiji tím, co není,
ale co by mohlo být,“ tvrdí o svých projektech.

Vaše díla bývají vysoká i přes deset metrů.
Co vás na velkých monumentech tak láká?
Víte, že ani nevím? Zkrátka ke mně patří velká dimenze,
která mně vždy připadala něčím samozřejmým, v čem jsem
se co nejpřirozeněji pohyboval a přemýšlel. Ono to ale pak
není tak náročné, jak to z vnějšího pohledu vypadá. Je to
jenom jiná dimenze, jiné přemýšlení a také jiné prostředky
a nástroje. U těchto věcí není ani problém je udělat, jako
spíše často překonat administrativně finanční zábrany. Zhotovit danou věc je pak oproti tomu jakási radostná, i když
ne snadná a i dost vyčerpávající “maličkost”.

Hodně vytváříte z kamene. Inspirujete se
v přírodě?
Asi tu vidíte hodně kamenů, kusů skal a balvanů, které jsou
buď součástí mých soch, nebo se tu povalují připravené
touto součástí se stát. Mají pro mne význam právě již svou
existencí a tím, co samy jsou, jaké stopy a svědectví v sobě
mají. Příroda mě přirozeně vzrušuje jako součást toho neu-
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věřitelného systému koloběhu univerza. Pak pochopíte, že
kámen v mých rukou nemůže být použit jako materiál, ale
může být zasazen do určitého kontextu, kde reprezentuje
zase a pouze sám sebe.

Kam na ty kameny chodíte?
Výjimečně mám některé i z lomu, ale většinou je někde
potkávám a nacházím. Hodně jsou to balvany a kameny, do
nichž pak nezasahuju, a které musím najít ve stavu, který
mě oslovuje. Tam nehraje roli samotný materiál, ony se stávají spíš mediem. Materiál je to, s čím se pracuje, medium je
to, skrz co se vyjadřujeme.

Dá se kámen modelovat?
Svůj postoj k tomu jsem se snažil vysvětlit. Že to jde a někteří to dělají, ale že pro mne je to TABU, je jiná věc. A to
z principu. Jsou věci, které jsou výsostné, stvořené vyšší
silou. My bychom se jich, nedosahujíce té velikosti, oné síly,
neměli hloupě dotýkat. Já totiž nemůžu a nechci přírodu
vylepšovat.

Ve vašich dílech jsou zakomponované i staré věci denní potřeby jako staré žehličky, stará
kola. Obcházíte i půdy a vetešnictví?
Je potřeba se vcítit do té doby, kdy moje věci tohoto typu
vznikaly. Byli jsme obklopeni entropií, opotřebením, chátráním a v myslích ještě reflexí prožité války. Pro mě bylo
tím nejpřirozenějším ty odhozené a odmítnuté věci, které
ale skrývaly tolik osobních historií a stop prožitých životů –
tyto věci prostě začlenit do mých objektů, přijmout je jako
základní materiál k mojí tehdejší výpovědi. Když jsem na
těchto svých věcech pracoval, všelijakých bizardních a neobvyklých, nepotřebných věcí se všude povalovala spousta
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a nebylo k tomu potřeba žádné zvláštní úsilí něco vzít do
ruky, ale samozřejmě s tím, že v tom momentě cítím co
s tím. Tehdy jsem nalézal, zvláště když jsem měl konkrétní
představu. A tento materiál v té době byl nejdostupnější.
Už tehdy jsem ale měl souběžně vize velkých věcí, jejichž
podoba časem vyzrávala.

Malíř sochařem
Bylo vaším dětským snem stát se sochařem?
Kdepak. Malířem možná, sochařem ale ne. To přišlo během
práce samo.

Co bylo tím zlomem, kdy se z malíře stal
sochař?
Když jsem do svých obrazů začal přidávat něco navíc, implantoval jsem do nich kusy železa, dřeva, textilu a staly se
do té míry hrbolatými, až začaly expandovat dopředu i dozadu a já zjistil, že se tomu musí dát možnost dívat se na to
ze všech stran. A od toho byl k sochařství jen krůček.

dílo?

Pamatujete si na své vůbec první sochařské

Já nemám rád pojmenování sochařské dílo. Já nemám ani
sochařské vzdělání. První dotyk se sochařstvím byl při první
hodině modelování ve škole. Je pravda, že už asi po hodině
práce mně profesor Hladík řekl: ”Pane kolego, nechcete
přestoupit na sochařství?” Mě ale tato kategorie nezajímala a také mojí koncepcí při prvních samostatných pracích
bylo zrušit hranice mezi malířstvím – tedy iluzí a sochařstvím - tedy hmatatelnou reprodukcí konkrétního. Mě zajímala myšlenka a jakýkoliv způsob jak ji vyjádřit. První věcí,
o které ale okolí začalo uvažovat ve smyslu, že by mohla
být nazývaná sochou, byla “Židle uzurpátor”, a to jedině
z toho důvodu, že byla vybraná na Bienále v Paříži a tam
byla oceněna. To byl moment, kdy zdejší tradicionalistické
okolí začalo uvažovat o tom, že by se má práce mohla zahrnout pod sochařství. Zajímavé na tom totiž je, že tato má
práce byla vyslána z Čech pod sekcí malířství. V Paříži byla
ale přeřazena a oceněna jako socha.
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Jaké úkoly vás nejvíce přitahují? Malé sochy, nebo ty obrovské technicky náročné?
Mou doménou jsou samozřejmě velké věci a ty malé jsou
vlastně jen přípravou pro ty velké.

Je nějaké sochařské dílo historie, které obdivujete?
Asi ten Leonardův pokus o jezdeckou sochu. Ale vy mně
stále vnucujete sochařství a ono mě vlastně jako takové
ani moc nezajímá. Mně jde o zhmotnění myšlenky, proto
potřebuji tu dimenzi i rozměr, kdy se můžu uvnitř pohybovat a měnit své prostorové vztahy vůči mému “výtvoru”.
Takže mám rád věci z dávných věků, z kultur, které měly
potřebu zhmotnit stav svých představ i svého vědění o světě, jeho původu i fungování. Opět ale záleží na tom, jak to
formulujete. Když se zeptáte na sochařské dílo, tak řeknu:
“A víte, že ani ne.”

Jak byste svou práci tedy definoval?
To právě nevím. Vyjadřuju se ve třech rozměrech.

“Žiju tím, co není, ale co by mohlo
být.”
Prý žijete tím, co není, ale co by mohlo
být…
Samozřejmě. Jakmile člověk uvažuje o velikých věcech, tak
je hlavou pořád napřed. Tato věta se ale dá vyložit dvojím
způsobem. Pokud to budu vztahovat k tomu, co dělám, tak
to je přirozené, protože to je o snech a vizích a cesta k nim
bývá velmi dlouhá. Člověk o tom dlouho přemýšlí, ale jakmile začne, stejně začíná od nuly.

Máte vaše práce spojené s konkrétními
místy?
Ne, což hodně lidí možná překvapí. Já vždycky uvažuju
o věci jako takové. Ona musí existovat a vypovídat sama
o sobě. Samozřejmě, když je nějaké místo dáno, tak se
do něj musím vžít, protože se stává součástí celé věci, ale
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z principu je pro mě důležitější věc sama o sobě.

Máte nějaký sen, vizi, co byste za svůj život
chtěl vytvořit?
Toho je ještě strašně moc. Představ mám spousty, jedna rodí
druhou a odkrývá cestu někam, kam jsem se chtěl třeba
dostat jindy jiným způsobem a někdy je ani nestačím zaznamenávat. Ono, kdybych zůstal jen u toho, co bych stačil
realizovat, bylo by to možná jiné. Ve chvíli, kdy člověk není
závislý jen sám na sobě, ale na okolnostech, tak potom
hromaděním neuskutečněných představ vznikají sny nejen
o těch věcech samých, ale i o situacích, které by způsobily,
že člověk může realizovat věci v podobě a v dimenzích,
jaké si představuje.

To je jako u hudebních skladatelů, kteří se
přou o to, jestli má smysl složit symfonii, kterou
nikdo nezahraje…
To určitě smysl má, protože napsané to už je a napsané je
reálné a jak a jestli je to možné zahrát je otázkou interpretace, ale ne otázkou existence té skladby. V mém případě
to ale je jiné. Kdybych udělal sebevíc nákresů, návodů
a modelů, tak tu věc nelze uskutečnit beze mne, protože
tam je další tajemství, které pouze odkrývám já během
procesu tvorby. To je spjato jenom se mnou jako s tvůrcem.
Jsou to věci, které si nechávám až na poslední a vrcholnou
fázi tvoření, na okamžik vlastního zrodu díla. Tady se tedy
nejedná o interpretaci. Hudební interpret to má předepsané v notové osnově, kterou ale v sochařství použít nelze.
Tady je třeba to udělat až do konce.

Píšete i básně…
Spíš takové “sochobásně”. Místo toho, abych si svou
představu nakreslil, si ji píšu, jako metafory a navozování
atmosféry a přibližování se pocitům, které by věc měla vyvolávat. Někdy tím mnohem jasněji vyjádřím podstatu věci.
Každý se dokáže vyjadřovat jinou vyjadřovací soustavou.
A pokud jde o vyjádření se, pak způsob se stává vedlejším.
Může proto jít o realizaci myšlenky pomocí slov. Slovo mi
může zprostředkovat něco, co je natolik křehké, že vyvolá
imaginaci.

Sochy coby koncentrovaná energie
Sochy vyzařují až neskutečnou energii, také
vám to tak připadá?
Samozřejmě. Ony to v podstatě nejsou sochy, ale koncentrovaná energie.

Na který z vašich výtvorů jste nejvíc pyšný?
To se tak nedá říct. Chvíli je favoritem ta, chvílí nějaká jiná.
Závisí to na té chvíli, na tom, o čem právě přemýšlíte a co je
tedy pro mne i z mé minulosti právě blízké. Člověk zažívá
střídavé pocity, jsou chvíle, kdy jsem nespokojený, jindy
mám třeba pocit, že se blížím k něčemu, co by mělo být
jádrem i podstatou toho hledaného. Když se ale něco povede, tak stejně se v hlavě rodí zárodek něčeho dalšího.

V hlavě vždycky máte přesnou představu,
jak by měl výsledek vypadat?

Je to zprvu jenom v mlze jakési nutkání. Nutkání a lákání, abych se za něčím pustil. Někdy se mi to objeví přímo
před očima, ale nikdy to není konečná verze, je to v jiném
jazyce. Hrubá představa se tvoří postupně, kdy zjišťuju, o co
mi vlastně jde. Vždy to jsou ale mlhavé představy, které se
postupně přibližují a sotva se přiblíží, tak se otevřou další
dveře. A to je to největší dobrodružství, to otevírání prostorů, kdy člověk prochází do jiných sfér a propadá se do
nepopsatelných hloubek. Že by se ale propadnul až k samému jádru, to se moc nestává.

Nikdy tedy nejste s tím, co uděláte maximálně spokojený?
To ne.

To musí být depresivní práce…
Naopak, ono to otevírá cesty.

Kdy zažíváte tu největší euforii?
Někdy to je na začátku, kdy mě napadne něco, co vzbuzuje
velkou naději a slibuje úžasnou cestu za ní, kdy se najednou otevřou ty první dveře – a tam velký oslnivý prostor.
Někdy to ale je naopak až ke konci, když člověk zjistí, že
už tam skoro je a kdy sice už naráží na hranici, na limit, ale
ví, že těmi posledními dveřmi, kterými mu bylo tentokrát
dovoleno projít, už prošel.

“Místa pro mě důležitá nejsou.”

Vaše díla stojí na různých místech světa.
Jsou tato místa sama o sobě pro vás důležitá?

V podstatě ne. Jsou důležitá ta díla sama o sobě. Pro mě
subjektivně jsou důležité ty věci samy o sobě. Podaří-li se,
ale navíc jejich symbióza s určitým místem, pak je to ideální. Ale není to kvůli tomu místu. Svým způsobem pak to
místo nabývá významu, protože tam ta věc stojí, ale aby
mělo nějaký význam předem, to určitě ne.

Místa, na kterých stojí vaše díla, si vybíráte
sám?
To je sice ideální situace, ale někdy je mi místo nabídnuto
buď přímo, nebo v rámci nějakého okruhu míst. Má první
velká socha Kaddish například byla původně umístěna na
místě, se kterým jsem byl absolutně nespokojený, ale nešlo
vybrat jiné. Zkoušel jsem to, ale její vnitřní poselství vždy
přesáhlo a s místem se nechtělo shodnout. Nakonec byla
na několika místech a já dosud pro ni nevidím ideální místo
nikde na zeměkouli. K místu jsem ale opravdu střízlivý.
Místo vzniká až tím, že se tam něco stane nebo s ním něco
uděláme a ne předem, jak si někdo myslí.

Ani okolí nehraje roli?
To je spíše otázka estetická, co kde lépe vypadá. Ale já právě estetiku neberu. Ta je pro mne o nepodstatných věcech.
První a poslední je sdělení. Jsou takzvaně významná místa –
někdy se tam něco stalo. Co já nebo moje socha resp. to, co
skrze ni sděluji, s tím ale má společného? Země je kulatá,
není preferencí – osa může procházet kdekoliv, zrovna tak
místa jsou neomezená, není nahoře ani dole, všechno je
stejné, míst může být nekonečné číslo. Kdekoliv je možné
vložit něco, co “Místo” vytvoří. To nemá konce.
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Josef Klír“:

„Nejsem z těch, co mají strach...“
Tento módní návrhář ohromuje nejen vkusem, ale i úžasnou šíří záběru. Navrhuje nejenom osobité oděvy, ale i dámské
kabelky, pánské tašky, kufry, pásky, hodinky, brýle…v portfoliu má kolekci porcelánu, jednotlivé kusy nábytku… Na jednoho návrháře slušné.

Kdybych měla dvěma slovy vystihnout setkání s tímto gurem české módy, řekla bych „…velmi inspirativní.“ V jeho
ateliéru na Vinohradské ulici v Praze jsem si připadala jako
v jiném světě. Ve světě, kterému dominuje vkus, krása, čistý
design, neotřelé nápady. Josef je nejenom nesmírně talentovaná a vnitřně bohatá osobnost, ale i osobnost, která to
má v hlavě srovnané. Sebekriticky uzná, do jakého projektu se pustit a do kterého ne.

Josefe, co je u vás nového?
Novinek z pohledu ke čtenářům je spousta. Pro zákazníky
a fanoušky připravujeme předvánoční nabídku – „Box s vánočními koulemi a svíčkou“…samozřejmě design by JK…
Máme zákazníky, kteří si novinky nenechají ujít a pravidelně sledují naše webovky…, ať je to porcelán nebo hodinky,
zkrátka věci, které vznikají „navíc“ a v omezeném počtu
kusů. Dalo by se říci, limitované edice… Další z novinek
bezpochyby je, že finišujeme focení již desátého kalendáře, což bereme jako jubileum, ale i příležitost, jak poděkovat všem partnerům, kteří se na něm celé roky podíleli.

Deset let je dlouhá doba Módní průmysl se
za tuto dobu velmi změnil. Byla podle vás většina změn k lepšímu či naopak horšímu?
Řekl bych, že k lepšímu. Doba se posunula a veřejnost ne-
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jenom moje věci, ale i módu obecně vnímá jinak než před
deseti lety, více se stala in. Občas mě mrzí, že mé věci mají
třeba hlubší myšlenku, po které tady ale nikdo nepátrá…
Každopádně před deseti lety jsem pro 90 procent české
populace byl totálně nenositelný extravagantní Klír, který
navrhuje jen pro celebrity a známé osobnosti. Dnes je to
lepší… A to i díky novému ateliéru na Vinohradské, kam
jsme se vloni přestěhovali.

Čím si ten posun vysvětlujete?
Jde to ruku v ruce s tím, jak se móda stala „módní“ a jak už
jsou lidé více informovaní o tom, co se děje ve světě. Už to
zkrátka není jen o jednoduchých modelech Calvina Kleina,
do podvědomí lidí se dostala i střihově propracovanější
móda. A lidi i tu „klírovskou“ módu berou jako nositelnější.

Jak jsem již zmínila, dávno se nevěnujete
jen oděvní tvorbě. Kdy vás poprvé napadlo pustit se do oblasti jiné než textilní?
To bylo před deseti lety, kdy jsem začal spolupracovat s firmou Swarovski. Jejich komponenty jsou něco…fantastického! Rakouské vedení bylo mile překvapeno, jak jsem materiál určený k výrobě šperků začal aplikovat přímo na šaty.
Přišlo mi naprosto přirozené a normální co jsem dělal…byla
to „hra“, která mě neuvěřitelně baví dodnes.

Art

Pracovat se sklem a šperky je asi něco jiného než s látkou. Bál jste se nového materiálu nebo to pro vás byla výzva?

Máte ještě vůbec nejaký nesplněný sen? Obor,
do kterého byste rád coby
návrhář proniknul?

Nikdy jsem se nebál střihnout do
látek, ani do luxusních drahých materiálů. Nejsem z těch, co mají obavy
a strach z nových věcí!

Určitě by se toho dalo dělat
spousta, ale pro mě to musí mít
logiku. Musí k tomu dozrát čas.
Nechci si hrát na designéra nábytku, ani na architekta. Pro mě
je to pocitová záležitost. Vždy se
potřebuji s „daným tématem“
nějak po svém ztotožnit! Musí to
mít pointu.

Váš záběr je opravdu široký. Co navrhujete nejraději?
Velkou radost mám z porcelánu. Je to
úplně jiný ‚princip‘ než hadříky.
Když si roztrhnete triko, jdete si koupit nové, ale jiné.
Když se ale rozbije šálek, nebo talíř,
jdeme koupit stejný.
Chceme mít přece kompletní servis,
když se na Vánoce sejdeme celá rodina u jednoho stolu.
Nedávno nám přišel mail, kde nám
napsala jedna paní, že si sice nikdy
nepořídí šaty od Klíra, ale že má
doma můj komplet porcelánu, který
používá. To udělá radost.
Připravujeme nyní novou kolekci, na
kterou se už moc těším.

Stejně to musí být těžké pořád přicházet s něčím
novým. Jak jako návrhář
vlastně pracujete?
Když je člověk v zaběhlém procesu, tak se to těžko popisuje.
Člověk je obklopen zásobou materiálů, věcmi, které už někdy vytvářel a jde o to, kam se posouvat
dál. Svou roli zde hraje i fakt, že
tady nejsou takové možnosti, jako
v zahraničí. Každopádně v mé
tvorbě jsou emoce, kus života...
Často pracuji podvědomě…
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Móda
Poraďte, jak si vytvořit osobitý šatník?
Obrátit se na odborníka. Návrháře, stylistu… Neznamená
to pořídit si najednou kvanta nového oblečení, ale je důležité svůj šatník postupně ‚budovat‘. Dobrým základem je,
když se dají jednotlivé kousky vzájemně kombinovat.
S jednou mou dlouholetou zákaznicí jsme před dvěma lety
začínali klasikou – pouzdrovky, sáčko dozdobené krajkou,
ale šité tak, aby se dalo dobře kombinovat. A letos jsme na
to navázali letními šatičkami, ke kterým jsme doladili šátek,
sáčko a kabelku… Během dvou let jsem její šatník kompletně změnil.
Její skříň má pro ni dnes mnohem větší hodnotu.

Kdybych teď z fleku vyšvihnul pár jmen, tak bych si protiřečil. Každý z nás ale touží po něčem takovém, na druhou
stranu ale, kdyby taková nabídka přišla, tak by se mi asi
podlomila kolena a začal bych řešit, jestli na to vůbec mám
a jsem schopen to zvládnout. Sebekritika je v této branži
velmi důležitá.

Neměl jste někdy chuť s tím v Čechách praštit a prorazit v zahraničí?
O to jsem se nikdy nepokoušel. Tady to sice není „sranda“,
ale já jsem člověk, který naháže flintu do žita. Došel jsem
zkrátka k postoji, že je pro mě důležitější vytvářet pevnou půdu pod nohama v Čechách, než se prodírat někam,
kde bych tu půdu měl velmi nejistou. A navíc v době, kdy
jsem už měl zaběhnutý vlastní atelier, by mi přišlo sobecké
a nelidské sebrat se a všechno tu opustit. Především si ale
myslím, že život návrháře nestojí na tom, jestli má v zahraničí svůj atelier. Do Prahy se dá doletět, věci se dají i poslat.
Takhle jsme posílali korzetový model se šněrováním zákaznici do Los Angeles, aniž bychom jí měli změřenou. Raději
tedy budu fungovat tímto způsobem, než abych se pouštěl
do něčeho, o čem bych neměl jistotu, že se to vyplatí.

Je nějaký světový návrhářský dům, pro který byste chtěl navrhovat?

Vy jste až moc skromný. Máte tedy nějaký
nesplněný návrhářský sen?
Vždycky jsem chtěl oblékat pohádku, něco výpravného
a historického, ale když vidím výpravné filmy, tak si říkám,
že to není snadné. Je to o detailech, které já rád ve své
tvorbě používám. To je ten základ, na kterým stojí celek.
V takovémto projektu je ale těch detailů moc. A hlavně to
je otázka obrovského týmu lidí.

Co vás na historii tak láká?
Historie je velmi podnětná i pro současnost, třeba Galliano
z ní ve svých kolekcích čerpá velmi často. Je to nekonečná
studnice nápadů. Třeba platformy v 70. letech vyšly z obuvi
japonských gejš. Když se v módě začnete pídit, zjistíte, že
„historie se vrací“.

Módní návrhář se prezentuje především na
módních přehlídkách. Ty vaše vždy byly show.
Mám v živé paměti tu, na které vystupoval kůň...
To jste možná měla štěstí, tak velkou a „výpravnou“ přehlídku už možná nezopakuji. Je to hodně nákladná věc.

Na kolik taková přehlídka vyjde?
Jednou jsem to počítal s potenciálním sponzorem a skončili jsem u první položky. Šedesát modelů, modely, šperky,
bomba show... Ta suma je zkrátka sedmimístná. Lidé si neuvědomují, že ty modely se neprodají hned. Peněz je zkrátka
zapotřebí sehnat nebo vydělat tolik, aby v den přehlídky
byl člověk na nule, a to není snadné.

Uzavřemě naše povídání pozitivněji. Co
máte připraveno pro své skalní fanoušky ale
i laickou veřejnost?
15. řijna chystáme módní přehlídku v rámci dne otevřených
dveří v obchodním centru v pražských Letňanech, po které
bude následovat čtrnáctidenní expozice mých modelů.
A fanoušci se mohou těšit i na zmíněnou kolekci vánočních
ozdob.

Móda

Zaměřeno na muže
Ani muži samozřejmě dnes nezůstávají pozadu co se módy a doplňků
týče. A letošní podzim nebude výjimkou.

P´1160 Blouson Hydro Tec
PORSCHE DESIGN

P´1160 Blouson Stretch Ltd.
PORSCHE DESIGN

62 500,-

69 500,-

F&F košile,

540,F&F triko

400,P´1160 Blouson Stretch Ltd.
PORSCHE DESIGN
P´1110 T-shirt Worldtimer
P´1110 T-shirt Mikado
PORSCHE DESIGN

1 595,-

F&F sako

69 500,-

1050,-

P´2130 CL2 Shoulder Bag
PORSCHE DESIGN

9 150,-

F&F Blue jeans,

700,French classic trolley
PORSCHE DESIGN

49 995,-

P´1160 Blouson Tec Flex
PORSCHE DESIGN

72 500,-

F&F boty

850,Produkty PORSCHE DESIGN můžete koupit v OD Kotva
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Text :Daniela Gaudlová, foto: archiv hřišť

IV

Golfový ráj
to na pohled

Minule jsme si zahráli golf v jižních Čechách, které sice nepatří ke golfovým velmocím, ale všech šest v současnosti hratelných hřišť má neuvěřitelné charisma.
Tentokrát vás pozvu na drsnější sever. Proběhneme patnáct golfových hřišť, která
mají úplně jinou atmosféru. Zaručeně se tady nudit nebudete.
Ypsilon Golf Resort Liberec
Minule jsme si zahráli golf v jižních Čechách, které sice
nepatří ke golfovým velmocím, ale všech šest v současnosti
hratelných hřišť má neuvěřitelné charisma.
Tentokrát vás pozvu na drsnější sever. Proběhneme patnáct
golfových hřišť, která mají úplně jinou atmosféru. Zaručeně
se tady nudit nebudete.

Leží jako tvrdé Y
Doslova a do písmene. K názvu klubu Ypsilon Golf Resort
Liberec inspiroval pohled na mapu. Osmnáctijamkové hřiště
leží na hranici Česka, Německa, Polska a jeho poloha připomíná písmeno "Y". Ale zastrčené někde v koutě rozhodně
není. Už při příjezdu vás vítá luxus a velkorysost, se kterou
golfový areál navrhl britský golfový architekt Keith Preston. Hřiště bylo otevřeno v roce 2006 a čtenáři české verze
časopisu Golf Digest ho okamžitě v anketě zvolili za nejlepší hřiště roku u nás. Keith si dal opravdu záležet, všude
kolem fairwayí i greenů je hodně prostoru, aby tu mohly
být postaveny tribuny pro diváky. Můžete se kochat nejen
hřištěm, hrou, ale i výhledem na Ještěd. Má to jen docela malý zádrhel. Potřebujete trochu kondičku. Kopcovitý
terén v nadmořské výšce 420 až 465 metrů rozhodně není
procházkou po rovince. Kdyby vám čistě náhodou docházel
dech, vzpomeňte si, že funíte na místě, kde se hrál v roce
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2008 turnaj Ypsilon Golf Challenge by Alex Čejka jako součást European Tour. Tak vzhůru dolů!

Na každém šprochu, je pravdy...
Téměř z každé jamky můžete okukovat Ještěd se světově
proslulou stavbou vysílače a hotelu i na hřišti Golf Clubu
Liberec.
Osmnáctijamkové hřiště v Liberci – Machníně vznikalo ve
dvou etapách. První přírodní devítka byla otevřená v roce
2001, kompletní osmnáctka se hraje od jara 2007. Půvabná lesní zákoutí vás dovedou až ke klubovně, kde může
romantika pokračovat. Dřevěná roubenka potěší tradiční
podhorskou pohostinností i exempláři historických golfových holí, které slouží jako dekorace. Traduje se, že kdo si
na tomhle hřišti jednou zahrál, nikdy nezapomene...

Chcete si zahrát golf v ZOO?
Majitelé Ranče Malevil milují Afriku i golf. Proto by vás nemělo v nádherném údolí Lužických hor překvapit osmnáctijamkové golfové hřiště Královského Golf Clubu Malevil,
Adrenalinový park, Malevilská ZOO, ani africká restaurace
„Back in Africa“, kde jsou i lvi.
Takže vás určitě nezaskočí, když vám budou do hry frkat
koně, bučet krávy, hýkat osli a po fairwayích se budou tu

a tam kolébat kachny nebo předvádět barevné vějíře pávi.
Jsou tady k vidění i lamy a pštrosi, ale ty se na hřiště určitě
nepřipletou.
A ty lvy jste doufám nebrali vážně? Samozřejmě je tady
mají, ale jen na fotkách.

Golf Club Liberec

Možná dojde i na dinosaury
Co se stane, když zatopíte původní sloje bývalého dolu?
Pokud je to důl Všebořický v severozápadní části Ústí nad
Labem, vznikne jezero a atraktivní osmnáctijamkové golfové hřiště Terasy Cz Golf.
Kouzelné slůvko rekultivace a golfoví projektanti Ing. Arch.
Zdeněk Šťastný, Ing.Bohuslav Shejbal a Milan Ištok přeměnili neutěšenou krajinu a zalesněný okraj bývalého dolu
v členité a rozmanité hřiště s charakteristickými terasovitými odpališti. A prazvláštní zákoutí, jak vystřižená z pravěku, ukrývají určitě nejedno tajemství. Když může mít
Skotsko svou Lochnesku, proč by Terasy nemohly mít svého
Dinosaura?

Královský Golf Club Malevil

Golfová hlava? Na špalek!
Jednou z novinek z designérského pera architekta Jiřího
Veldena je letos otevřené devítijamkové hřiště Golf Clubu
Bitozeves.
„Na malém prostoru musíte hospodařit s každým koutem.
A to je někdy fakt obtížné. A také zodpovědné. Architekt
nese hlavu na špalek, protože mnoho „chytrých“ pak může
kritizovat některé nevyhnutelné kroky. Zkuste v Bitozevsi najít nevyužité prostory?“ Klade řečnickou otázku Jiří
Velden.
Jeho hřiště obyčejní golfisté milují. A když k tomu přidáme motto klubu: Bitozeves – golf pro všechny, máme tady
zaručeně další hřiště, které se stane pro mnoho golfistů
srdeční záležitostí.

Golf Club Bitozeves

Ještěd, kam se podíváš
Určitě neuhodnete, co je dominantou dalšího libereckého
hřiště? Samozřejmě Ještěd, na jehož úpatí se resort nachází. Byl založený v roce 1997 jako první na Liberecku
a jméno všudypřítomného panoramatu má i ve svém názvu
- Golfový areál Ještěd. Hřiště je začleněné, jak je v kraji
zvykem, do velmi kopcovitého terénu se spoustou vzrostlých stromů. Ty mu sice dodávají starobylou atmosféru,
ale golfistům potvrzují nepsané pravidlo, že stromy jsou
magnetem pro míčky. Můžete zkusit tohle golfové prokletí
prolomit tréninkem na čtyřech nově otevřených cvičných
jamkách nebo na osmnáctijamkovém hřišti Adventure golf.

Runda s bílou paní?
V podzámčí renesančního zámku Grabštejn, který pochází
ze 16. století, bylo v roce 1998 otevřeno golfové hřiště.
Vzácná historická památka dala hřišti nejen jméno, ale
i starodávnou patinu. Louky, pastviny, poměrně široké fairwaye, pohádkový rybníček, žádné herní záludnosti, nádherné výhledy do kraje, zkrátka idylka pro všechny, kteří
si chtějí na hřišti užít. Idylka přesně taková, jakou hledají
začínající golfisté nebo ti, co s golfem teprve koketují. Přátelské prostředí a motto klubu, stejně srdečné jako v Bitozevsi - Golf pro všechny – k tomu přímo vybízí. Navíc tady
slibují alternativní formáty hry pro golfové nadšence. Že by
tu měli bílou paní s golfovou holí?

Golf Club Ještěd
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Kde nechal Krakonoš hůl?

Golf Club Grabštejn

Máte chuť zahrát si vysokohorský golf? Tak hurá do Krkonoš. Přímo v horském středisku v Harrachově na vás čeká
jedno z nejvýše položených hřišť v Česku. Areál Golf Clubu
Harrachov v nadmořské výšce sedm set třicet metrů s až
čtyřicetimetrovým převýšením se tísní na necelých deseti
hektarech. Těšte se na adrenalinové mýtiny, průseky a mohutné smrky, které opticky zkracují odhad vzdálenosti.
Klub neponechává nic náhodě a pouští na hřiště maximálně sedm skupin hráčů, žádná tlačenice se tady nekoná.
Nainstalovaná jsou i odpaliště pro nejmenší golfisty v rámci projektu rodinný golf Family Courses. Takže si na děti
nikdo nepřijde. Ani Krakonoš.

Zajódluj si hezky česky
Golf Club Harrachov

Nevyhovuje vám vysokohorský golf? Jste romantická duše?
Potěší vás úchvatné pískovcové skály s vrásčitými kaňony? Švýcarsko je ta pravá volba. Tedy národní park České
Švýcarsko. Na jeho hranici najdete v nadmořské výšce tři sta
dvacet metrů v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
devítijamkové hřiště Janov.
V křišťálové přírodě nepřekvapí přátelská atmosféra Klubu
hráčů Golfu České Švýcarsko a tradiční pojetí golfu, které
tady vyznávají. Pokoru, úctu k pravidlům a ostatním spoluhráčům. A navíc ještě slibují: Když nás navštívíte, zjistíte,
že nejsme golfový resort, ale „pouze“ golfové hřiště. To by
jeden radostí zajódloval:)

O čem golfisté sní
Dominantou devítijamkového public hřiště Golf Clubu
Libouchec je silueta stejnojmenného zámku postaveném
v polovině šestnáctého století a dva mosty z roku 2007.
Rovinaté louky téměř bez stromů a pouze menší vodní
plochy dodávají golfové sebevědomí především začínajícím
hráčům. Po hře si určitě nenechte ujít občerstvení v místní
klubovně, kde připravují výhradně speciality české kuchyně.
O jahodových knedlících s cukrem, tvarohem a máslem se
vám bude ještě dlouho zdát. A mně i o nedostižné koprovce nebo-li kopračce. Ale beru, že můžete být v té druhé
polovině lidstva, co ji nemůže ani cítit:)

Skotský links po našem
Láká vás zahrát si skotské hřiště? Ale jste pecivál, kterému
se nechce za humna? Typickou atmosféra skotského linksu
si s troškou fantazie můžete užít v Mostě.
Přírodní devítijamkové hřiště dokončené v roce 1999 se
rozkládá na výsypce z dolů a je dalším příkladem rekultivace krajiny po těžbě uhlí. Mírně zvlněný terén, přehledné
jamky se spoustou prostoru, krajina bez stromů s ostrůvky
vzrostlých lesíků. Oáza v kdysi měsíční krajině potěší golfisty, ale i nejedno ekologické oko.

Těžko na cvičišti, lehko na golfišti

Klub hráčů Golfu České Švýcarsko

Golf Club Libouchec
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Jednička, Dlouhá, Havrdovka, Devátá, Komínová, Rytinka, K dubu, Festivalová, Jizerka. Všichni golfisté už vědí,
o kterém hřišti bude řeč. Názvy jamek jednoznačně říkají:
Jsme v Semilech. V jedné z tradičních bašt českého golfu.
Hřiště vzniklo velmi unikátně. V roce 1970 se pustilo dvacet
místních nadšenců zapálených pro golf do výstavby golfového hřiště na levém břehu řeky Jizery. V osmdesátých
letech bylo původních šest jamek rozšířeno na osm a byla
vybudována klubovna s technickým zázemím. Členité hřiště

Art
s mnoha převýšeními a dlouhými přechody mezi jamkami,
které se často kříží, prověří fyzickou i psychickou kondici
všech hráčů. Možná proto zde vyrostla řada českých golfových reprezentantů, možná proto, že zde žijí lidé, kteří
milují a ctí golf. Dokud si nezahrajete v Semilech, nezažijete pocit hrát na cizím hřišti a připadat si jako doma.

Golf Club Most

Tak, ať to lítá!
Hurikánům se dávají tradičně ženská jména. Psychologicky
se tím prý zmírňují fatální následky jejich řádění. To rozhodně neplatí v případě Golf resortu Barbora, který najdete pět kilometrů od Teplic. Naprosto nezáludné devítijamkové hřiště otevřené v roce 2005 dostalo svůj název podle
oblíbené vodní nádrže Barbora, na jejímž břehu se nachází.
Poklidné jsou i nevšední výhledy na Krušné hory a České středohoří. Lehká smršť se tu přehnala jen v podobě
rozsáhlé přestavby, po které bylo hřiště znovu otevřeno na
podzim roku 2007. Malebné hřiště s řadou vodních překážek je milosrdné i k začátečníkům. Sedět ve stylové dřevěné
klubovně s neformální atmosférou můžete také zcela v klidu. Létání střech tady není opravdu na denním pořádku.
I když občas nějaký ten zatoulaný míček...

Kdo chce kam, užije si tam
Divočina Krušných hor si vybral za své působiště Golf Club
Teplice. Jedno z nejvýše položených hřišť v Čechách leží v
v nadmořské výšce 850 metrů u obce Cínovec, jen kousek
od hraničního přechodu do Německa. A podobně jako
Semily bylo postaveno díky partě místních golfových nadšenců, kteří ho vybudovali vlastními silami a otevřeli v roce
2004. Zvlněný profil s dvacetimetrovým převýšením, dlouhé
úzké fairwaye, husté roughy, nevyzpytatelný vítr a drsné
horské klima to je to pravé golfové. Žádná nuda, žádný
klídek. Je to sportovní i herní výzva pro golfisty bez rozdílu
výkonnosti.

Golf Club Semily

Golf resort Barbora

Dobře, dobře, milý obře
Zkuste přivřít oči a místo pole si představit moře a pláže.
Nepřipadáte si tak trochu jako ve Skotsku nebo v Anglii?
Jak by ne, když v oblasti lužního lesa mezi městy Terezínem
a Litoměřicemi bylo v roce 2004 otevřeno klasické anglické hřiště Kotlina. S malými boulemi, úzkými fairwayemi,
vysokými a hodně těžkými roughy a věčným větrem. Noví
návštěvníci ho prý nazývají překvapivým. Hřiště, o kterém
se traduje, že si tady nikdo nezahraje jen jednou, protože
se sem každý znovu vrátí, vás naučí, že nikdy dost dobře
neumíte krátkou hru. Jak slibují v klubu, dobře si zatrénujete, dobře si zahrajete a dobře se najíte. Kdo ujíždí na
domácích koláčcích, bude si muset připomenout, že sem
přijel za golfem:) A to je dobře.
Golfové hřiště Kotlina Terezín

Golf Club Teplice
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Text a foto: pokerman.cz

MARTIN
STASZKO

MŮŽE PŘIJET DOMŮ NA BÍLÉM
KONI JAKO POKEROVÝ KRÁL
Pokeroví fanoušci v Česku jsou na nohou, neboť letošní listopad může rozhodnout o tom, že se světovým šampionem v nejpopulárnější karetní hře na
světě stane jejich krajan. Martin Staszko
z Třince je totiž zatím nejlepším hráčem
v přerušeném hlavním turnaji největší
a nejprestižnější světové pokerové série,
který se bude v Las Vegas dohrávat 5. až
7. listopadu. Je tedy dost dobře možné,
že Martin osedlá bílého koně a vrátí se
domů jako pokerový král.

Nejslavnější pokerový turnaj

Ve světě neexistuje pokerový turnaj, který by vzrušoval
americká média tolik, jako je tomu v případě hlavního turnaje World Series of Poker (WSOP). Každým rokem je tento
podnik, označený jako Main Event WSOP a konaný ve
slavném Las Vegas, hlavní událostí pokerové sezóny, neboť
přitahuje tisíce hráčů, kteří touží po zisku titulu světového
šampióna. Poker byl, je a bude v Americe národní zábavou
a tak není divu, že turnaj, v němž se točí miliony dolarů, je
v zemi zrodu moderního pokeru tak populární.

Třetí největší šampionát

Letos završil Main Event WSOP jeden a půl měsíční maratón
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téměř šedesáti mistrovských turnajů, v nichž pořadatelé
v lasvegaském kasinu Rio zaznamenali účast 72.966 hráčů
ze 105 zemí. Nejprestižnější hlavní turnaj (světový šampionát), v němž máme v osobě Martina Staszka stále své žhavé
želízko, hrálo za asistence 55 TV kamer sportovního domácího kanálu ESPN, celkem 6.865 hráčů (včetně 242 žen),
z nichž každý zaplatil za vidinu titulu světového šampiona
10.000 dolarů. Z turnaje se tedy nakonec stal třetí největší
pokerový podnik historie, v němž pořadatelé rozdělili na
výhry úctyhodných 64.531.000 dolarů. Obdobně jako v minulých letech, nejvíce bylo ve hře domácích vyznavačů hry
Texas Hold´em, kterých hrálo celkem 4.614. Z nich se ovšem
mezi poslední listopadovou devítku, které zatím vévodí

Art

jako průběžně nejlepší hráč náš Martin Staszko, dostali
pouze čtyři borci.

Cesta Martina Staszka - přes menší
turnaje až na vrchol
Martin Staszko nastupoval do svého životního turnajového podniku dobře rozehrán, neboť se předtím již umístil
na placených místech čtyř předchozích menších turnajů,
v nichž získal na výhrách téměř 23.000 dolarů. Celkem Martin letos v Las Vegas v rámci World Series of Poker odehrál
15 turnajů a úspěšný byl tedy z jedné třetiny s prozatímním
ziskem 766.615 dolarů (vstupné do turnajů ho stály celkem

15.500 dolarů).
O 35 letém českém pokerovém vyslanci se začalo v největším světovém turnaji více mluvit až po odehrání čtvrtého
hracího dne, kdy v turnaji zůstal již jako jediný z celkem
devíti českých hráčů. Do reportů novinářů se potom Martin
dostával pravidelně po šestém hracím dni, kdy již ve skupině asi 30 zbylých hráčů okupoval přední příčky průběžného
pořadí. Pokeroví fanoušci u nás potom začali tušit senzaci
na konci předposledního dne, kdy náš hráč držel v tuctu
nejlepších skvělé páté místo. Nakonec se z toho v posledním dni vyklubalo neuvěřitelné vedení, které bude Martin
chtít udržet i v listopadové devítičlenné dohrávce. Pokud se
naší pokerové hvězdě podaří přejít přes všech osm zbyIce Podzim 2011 |
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lých soupeřů, tak získá vedle
nehynoucí slávy nejen nejcennější pokerovou trofej – zlatý
a drahými kameny vykládaný
náramek WSOP – ale celkem
i neuvěřitelných 8.711.956
dolarů.

Historická šance

Pokud by se Martinovi Staszkovi podařilo letos vyhrát
Main Event World Series of
Poker, tak by se stal ve 42 leté
historii této soutěže teprve
třetím v Evropě narozeným
hráčem, který by se posadil
na světový pokerový trůn.
V minulosti se z čistokrevných
Evropanů stal šampiónem
pouze v roce 1999 Ir Noel
Furlong, kterého o devět let
později v roce 2008 napodobil Dán Peter Eastgate. V celé
historii světového pokerového
šampionátu by byl náš hráč
také teprve šestým mimoamerickým držitelem tohoto
nejprestižnějšího pokerového
titulu. Uvedená suma, kterou
by získal Martin Staszko za
případnou výhru, zaujímá ve
světové pokerové historii čtvrté místo mezi největšími výplatami v pokerových turnajích.

Od šachů k pokeru

Martin Staszko, český pokerový vyslanec, který má nyní
šanci zapsat se nesmazatelně
do světové pokerové historie,
není v české pokerové komunitě neznámou osobností.
K pokeru, který viděl poprvé
před čtyřmi lety v televizi, se
dostal přes kamarády jako bývalý aktivní šachista, přičemž
brzy zjistil, že v této hře může
uplatnit trpělivost a soustředění – tedy vlastnosti, které jsou důležité také při šachové
hře. Přes úspěšnou hru na internetu se brzy dostal i za živé
stoly, a i tady zaznamenal některé pozoruhodné úspěchy například vynikající 11. místo získané vloni v rámci hlavního
turnaje European Poker Tour ve francouzském Deauville.

Hned po svém lasvegaském tažení řekl Staszko
novinářům:
„Jsem vážně šťastný, ale opravdu hodně unavený. Na
psychiku to bylo rozhodně strašně náročné. Denně jsem
vlastně nespal více jak tři hodiny a navíc jsem musel dělat
rozhovory, fotit se a podepisovat různá lejstra“.
K listopadovému pokračování své neuvěřitelné pokerové
jízdy potom Martin ještě dodal: „Moc bych byl rád, kdyby
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organizátoři mým přátelům poskytli pár míst v hledišti, abych měl v Las Vegas v boji o titul za sebou alespoň
nějaké fanoušky.“ Nutno říci, že Martin byl v tomto směru
oproti soupeřům v nevýhodě, protože nikdo jeho postup
do vyvrcholení světového šampionátu ani ve snu nečekal.

Listopadové finále

Finále bude v listopadu odehráno v divadle známého
lasvegaského kasina Rio a je očekávána velká podívaná,
kterou bude televize přenášet nejen po celé Americe, ale
i do zahraničí.

Art
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Architektura
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Rinze Van Brug

Jak se bydlí
v

New

Yorku
Symbolem luxusního bydlení současného
New Yorku jsou bezpochyby apartmány
HL23, které najdete na známé West Steet.
Zveme vás na malou virtuální prohlídku tohoto jedinečného místa, na kterém
stačí málo, a můžete se tu doslova dotknout hvězd.
Pozoruhodná silueta na pohled zvláštní čtrnáctipatrové budovy postavené z materiálů, kterým dominuje ocel a sklo,
se elegantně integruje do okolního prostředí. Železobeton
bezpochyby dává přední fasádě více otevřený a “pohyblivý” vzhled. Jakoby obrácený a zužující se design dovolil
architektům v několika patrech využít větší prostor, který se
tak rozšířil až o čtyřicet procent vůči přízemí.

Bez kompromisů

“Práce na projektu HL23 byla svou vyzývavostí, a až „odvázaností“ velmi vzrušující,” říká autor projektu a hlavní
architekt studia NMDA (Neil M. Denari Architects) Neil
Denari. “Je zvláštní až nepochopitelné, že budova byla
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Neil Denari

Neil Denari (nar. v Texasu 3. 9. 1957) je věhlasný americký architekt, profesor
a autor. Od roku 1988 žije a pracuje v Los Angeles, poprvé na sebe upozornil
v roce 1980 řadou teoretických projektů a textů založených na kolapsu strojové estetiky modernismu. Jeho kancelář, Neil M. Denari architekti (NMDA)
se věnuje zkoumání oblastí architektury, designu, urbanismu a všech aspektů
současného života. Více než dvacet let přednáší na vybraných univerzitách UC
Berkeley, Princeton a Columbijské, od roku 2002 je řádným profesorem na
Californské univerzitě. Bakalářský titul v oboru architektura Denari získal v roce
1980 na Univerzitě v Houstonu a o dva roky později získal magisterský titul na
Harvardské univerzitě, kde studoval i obory jako filozofie vědy a teorii umění.
Po postgraduálním studiu pracoval Denari pět měsíců jako stážista v Paříži pro
společnost Aerospatiale (nyní Airbus). V letech 1982 až 1988 pracoval u společnosti James Stewart Polshek jako návrhář a v roce 1986 začal vyučovat na Columbijské univerzitě na postgraduálním studiu architektury a plánování. Během
tohoto období, v New Yorku, Denari produkoval sérii samostatně vytvořených
projektů a účastnil se mnoha výstav, z nichž nejvýznamnější byla v Long Island
City, na podzim roku 1986. Ten rok Denari také vyhrál stipendium od newyorské
nadace pro umění. V roce 2008 Denari dostal cenu Americké akademie umění
a literatury pro jeho silný osobní směr v designu. V roce 2009 získal ocenění od
kolegů umělců Spojených států. Firmu NMDA založil v roce 1988 v Los Angeles. Tentýž rok začal učit na škole architektury SCI- Arc a v letech 1997-2002 byl
jejím ředitelem. Denari využil Los Angeles, ve kterém žil a pracoval, jako zdroj
pro své kulturní a architektonické experimenty. V roce 1990-91 pracoval na
několika malých projektech a vyučoval architektury v japonském Tokiu, kde zároveň studoval historické i současné aspekty japonské kultury, která vždy měla
a stále má vliv na jeho práci. Tyto zkušenosti měly i nadále vliv na jeho práci.
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postavena přesně podle mého návrhu a bez kompromisů,” směje se. Zvláštní tvar budovy doslova ovlivňuje každý
kout jedinečného interiéru, který vzešel z návrhářského
pera architekta Thomase Juula-Hansena. Jeho návrhy jsou
založené na čistém a jednoduchém designu, který prostor
člení na několik částí. Jednotlivé apartmány jsou velkolepé až grandiózní, ale zároveň i příjemné k bydlení. Velká
skleněná okna “od stropu až k podlaze” jsou podstatou
dvou ze tří hlavních exteriérových zdí a centrální otevřený
loftový prostor se přirozeně doplňuje s tradičním pojetím
domácího prostoru, který zase poskytuje soukromí a pocit
domova.

11 prostorných apartmánů

V budově se nachází jedenáct prostorných apartmánů včetně devíti celopodlažních rezidencí a dvou “duplexů”. První
duplex ve druhém a třetím patře zahrnuje obývací pokoj
s vysokými stropy a rozlehlou venkovní terasou. V duplexu
penthouse zase najdete moderní obývací pokoj ve tvaru
skleněné kostky s obrovskými skleněnými posuvnými dveřmi, které se otevírají do 330 m2 rozlehlé venkovní terasy.
“Při návrzích těchto vzdušných interiérů jsem se nechal
inspirovat klasickou vizí elegantního moderního prostředí.
Kvality těchto interiérů vyzdvihují právě nechráněné strukturální elementy,” podotkl Naman. “Strategicky umístěná
okna jakoby rámují jedinečné pohledy jak na město, tak na
řeku, zatímco další rámují jedinečné architektonické úhly
a přitahují skulpturální elementy z exteriéru do interiéru.”
Ten mimochodem oživují i citlivě vybrané doplňky včetně
starožitností, který perfektně doplňuje jinak ryze moderní interiér. Na výběru nábytku do několika apartmánů se
podílely prestižní galerie Magen H gallery a Sebastian and
Barquet.
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Kvalitní nábytek najdete ve VIOLE…
Česká společnost VIOLA vznikla v roce 1990. Postupně bylo vytvořeno několik divizí
volně sdružených do VIOLA GROUP, která má nyní pobočky v Evropě, Severní Americe
a Asii. Většinově jsou všechny divize vlastněny českými vlastníky.

Od počátku roku 2005 začala na českém trhu působit divize
zabývající se replikami starožitného nábytku. V rámci této divize Vám společnost VIOLA přinášela ručně vyřezávaný stylový
nábytek z masivního dřeva navrhovaný americkými návrháři
s mnohaletou tradicí. Nábytek je velmi oblíbený především
v USA a Velké Británii, avšak vzhledem k jeho přírodním a nenapodobitelným vlastnostem neustále roste jeho oblíbenost
po celém světě.
V roce 2008 byl sortiment nábytku rozšířen o ucelené řady evropského stylu pod obchodním označením Interieréry Noble,
které se od surového vzhledu anglosaského stylu liší především bohatšími intarziemi z olivovníku, mahagonu, americké
třešně, anligre a dalších ušlechtilých dřev. Nyní je v nabídce 10
těchto ucelených řad. Výhodou těchto řad je, že každá z nich
obsahuje více než 100 jednotlivých prvků spojených stejnou
řezbou, intarzií či ostatními doplňkovými prvky a tento počet
soliterů se v každé řadě neustále zvyšuje. Nábytkem jedné
řady bez problémů zařídíte interiér počínaje vstupní halou,
přes obývací pokoj, jídelnu, pracovnu, obývací pokoj až po
ložnici či šatnu. Každá řada obsahuje mnoho dalších drobných
doplňků jako např. stojany na květiny, zdobné lampy, které
doplní vzhled interiéru k funkční i estetické dokonalosti.
Další částí sortimentu firmy VIOLA je exkluzivní designový
nábytek, který je distribuován také pod svou vlastní obchodní
značkou Interiéry DESIGN. Nábytek DESIGN je dýhován speciálními dřevinami (eben, javor) a je dále kombinován s kovem
či kůží. Každá ze sedmi výrobních řad DESIGN obsahuje až 70
jednotlivých prvků, které mají shodný design a tvoří dokonalý
celek a počet prvků také stále roste. Tímto nábytkem opět
zařídíte jakýkoli interiér včetně doplňků jako jsou stojany na
květiny a podobně.
Slogan společnosti „Styl a kvalita kterou chcete...“ není jen
prázdné seskupení slov. Společnost je schopna navrhnout,
vybavit a stylově zařídit jak luxusní kavárny, tak i restaurace,
penziony, hotely a mnohé reprezentativní prostory advokátních kanceláří či bank, ale v neposlední řadě i domácnosti.
Ve 4. čtvrtletí 2011 ve spolupráci s pečlivě vybranými dodavateli od interiérového osvětlení, podlahových krytin, tapetových,
textilních dekorací až přes doporučení a dodání značkového
skla a porcelánu, připravuje firma otevření nového Studia

exlusivního interiového designu, které pomůže nejen navrhnout ale i vytvořit opravdový domov. „Opusťte obydlí a vytvořte domov“.
Otevřením nové budovy se plocha vzorkovny rozšíří téměř
o 800 m2. Pod jednou střechou zde bude možno kromě exklusivního nábytku zařídit i dekorace, dekorační látky a tapety od
firmy Kolovrat s více než 1000 odlišnými designy, neuvěřitelně
širokou škálu tapet od firmy Orsei, nádherné kusové koberce
Pierre Cardin od firmy Brouk Centrum, masivní dřevěné podlahy a obklady Attawa, masivní interierové dveře od firmy Čuda
dveře, širokou nabídku klasického, moderního i speciálního
osvětlení od firmy ACW, postelové zastýlání a další doplňky od
firmy Elizabeth Taylor a nakonec i exlusivní sklo of firmy Moser, Egermann a dalších. Přesný termín otevření studia bude
uveden na www.violanabytek.cz .
Proč výrobky VIOLA?
• K výrobě nábytku Viola se v naprosté většině používá severská bříza, dýhy jsou vyráběny z ušlechtilých a exotických
dřev.
• Při zpracování dřeva i následné konečné povrchové úpravě
má převážný podíl ruční práce.
• Vlastní prodej je prováděn individuálním přístupem ke
každému zákazníkovi. Ke splnění tohoto cíle studio nabízí
služby našeho designerského centra VIOLA-HARMONY.
• Společnost VIOLA nabízí spotřebitelsky ověřenou kvalitu.
Ceny velmi mile překvapí, neboť nemají s ohledem na
kvalitu materiálů a zpracování na českém trhu rovnatelnou konkurenci. Výrobky jsou zdokonalovány
a postupně doplňovány
www.violanabytek.cz
na základě připomínek
E-mail: viola-cz@violanabytek.cz
a požadavků našich
Sídlo a vzorkovna společnosti:		
zákazníků.
VIOLA EU s.r.o.				
• Na všechny výrobky
Areál VIOLA				
poskytuje firma nejen
Pod Zbuzany 10
zákonem stanovený
155 00 Praha 5 – Řeporyje
záruční servis ale i servis
pozáruční a to pouze za
režijní ceny.

Na slovíčko...

Luxusní

dárky

NOVINKY pro Vaši krásu
Síla kolagenu a kyseliny
hyaluronové nyní i v tabletách
Kolagen FORTE + kyselina hyaluronová je novinka,
kterou na trh uvádí česká farmaceutická společnost RosenPharma.
Přípravek obsahuje vysoce účinnou formu čistého kolagenu a nově
je navíc doplněn o kyselinu hyaluronovou, která má příznivý vliv na
hydrataci pokožky, redukci vrásek a urychlení hojení kůže.

Magnéziový krém

Přírodní krém s hojivým účinkem.
Obsahuje 33% olivového oleje.
Jemně promašťuje pokožku,
zklidňuje ji a regeneruje.
Vyrobeno dle tradiční lékárenské
receptury, bez konzervantů a parfemace. Sterilizováno.

K dostání v lékárnách

www.rosenpharma.cz

Built
Produkty BUILT jsou pohodlné, elegantní,
plné neobvyklého stylu – ovlivněny New Yorkem.
Ochrání věci, které máte rádi a vypadají stylově.
Kompletní nabídku dámských, pánských a dětských tašek
najdete na www.designbag.cz.

Na slovíčko
Jordi‘s chocolate

Zabýváme se o výrobu čokolády té nejvyšší kvality. Salón čokolády je místo plné chuťových zážitků. Nabízíme kvalitní tabulkovou čokoládu od rodinných výrobců. Ručně
vyráběné bonbóny. Prvotřídní alkohol. Exotické koření a vybrané doutníky.
www.jordis.cz
shop.jordis.cz
Askinosie chocolate je americká rodinná čokoládovna z města Springfield. Počátky produkce se datují kolem roku 2007 kdy právník Shawn
Askinosie po předchozím dlouhém bádání začal s výrobou kvalitní čokolády z bobů zajímavých kakaovníků z Mexika, Ekvádoru a Tanzánie.

Pravé Reber Mozart Kugeln®
(Mozartovy koule)
jsou nejjemněji plněné pistáciovým marcipánem z čerstvých,
zelených pistácií, mandlemi a nugátem z lískových oříšků a to vše
je zahaleno v jemné pralinkové čokoládě. K dostání mimo jiné
v Mozartově barokním® balení.

Rephase
tato luxusní dermokosmetická
péče je absolutní novinkou na
českém trhu! Její motto: BE DIAMOND je
synonymem dokonalých a viditelných výsledků
v péči o pleť a pokožku těla.

Významný krok k udržení mladé a vitální pleti!
REPHASE je nově v prodeji v Butiku Beata Rajska,
Dlouhá 3, Praha 1.

Acrila
Návrháři značky Acrila jsou schopni vytvořit objekty v moderním
stylu s jemnou hrou světla a transparence.
Je to digitální umění ve službách designového nábytku.
Zakladatelé francouzské značky Acrila - Isabelle a Jean-Christophe
Bernard navrhují a vyrábějí nápadité židle, barové stoličky, stoly,
odkládací a toaletní stolky,
svítidla, čela postelí, další bytové doplňky a extravagantní bižuterii.
lookme.cz

Udělejte radost nejen svým
blízkým kávou Douwe Egberts
Nejoblíbenější svátky roku jsou už za dveřmi. Nechte se inspirovat
kávou Douwe Egberts Excella či Espresso a dopřejte skvělou
chuť kávy sobě i svým blízkým. Vánoční chvíle, na kterých vám
záleží, si můžete vychutnat s prémiovou mletou kávou Excella,
vyrobenou ze 100 % Arabicy. Prodává se v baleních po 100 a 250
gramech a v dárkovém balení 2 x 250 gramů. Připravit ji můžete
jako tureckou, překapávanou kávu či espresso. Váš espresso kávovar
jistě ocení luxusní kávu Douwe Egberts Espresso, která je složena
výhradně z vybraných zrnek odrůdy Arabica. Milovníkům kvalitní
kávy můžete udělat radost mletou nebo zrnkovou verzí v baleních po
250 gramech.

Inteligentní zábava
Potěšte své blízké inteligentním dárkem! Nabízíme široký
výběr luxusních hlavolamů a logických her.
Navštivte naše webové stránky www.edugames.cz, nebo některou z našich prodejen v OC Chodov, OC Palladium, či Europark Shopping Centrum.
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Text: Iva Nováková, foto: SAMphoto.cz, zdroj:vBenatky.ihned.info.

Benátky
Nadchnou vás, jakmile prvně vstoupíte do spleti uliček, které se splétají a rozplétají,
aby vás bezpečně dovedly až na Náměstí svatého Marka. Zabloudit nemůžete – ukazatele máte na každém kroku, ale dívat se musíte pečlivě. Šance, že některou z uliček
objevíte i na zpáteční cestě je mizivá.

Když vás auto či autobus vyplivnou na některém ze záchytných parkovišť, určitě se ušklíbnete – tak tohle že jsou
ty proslavené Benátky? Až postupem času, když přejdete
některý z mostů, pochopíte, v čem je kouzlo města malířů,
lagun, ostrovů a ostrůvků, gondol, masek a karnevalu… Benátky mají slavnou historii a přitažlivou současnost.

Zajímavosti Benátek

Benátky patří mezi klenoty lidské civilizace chráněné organizací UNESCO. Jejich obnova, ale hlavně ochrana před postupným propadáním do slaných vod kanálu vyžaduje nemalé finanční prostředky. Město leží prakticky na vodě, na
sypkém povrchu v úrovni mořské hladiny. Je třeba zabránit
rozkladu města zespodu. Vždyť romantika, kterou tady
prožíváte, když přijedete lodí nebo gondolou k můstku,
který vás zavede přímo do hotelu nebo obytného domu,
posezení v zahrádce, která visí kousek nad vodou, procházka po břehu kanálu, kde vám voda cáká na nohy nebo po
můstku, pod kterým stěží projede loď – nesmí zmizet jako
mávnutí proutkem.
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Historie Benátek

Benátky byly založeny asi v 5. století ilyrskými Venety,
jejichž kmeny ovládaly dolní tok řeky Pádu a Istrii. Kolem
roku 452 začaly zakládat na ostrůvcích při pobřeží stálé
osady. V období 7. - 11. století začínají expandovat do
Středomoří, a tak vzniká významný námořní a obchodní
stát. Od 17. století začala Benátská republika kontrolovat
dálkový obchod mezi Evropou a Orientem. V čele stál doživotní dóže.
V průběhu 15. - 18. století byly Benátky ohrožovány Osmanskou říší a postupně začaly ztrácet vliv ve východním
Středomoří. V roce 1815 se staly součástí království lombardsko-benátského patřícího rakouským Habsburkům.
V letech 1848-49 byla vyhlášena Republika sv. Marka a od
roku 1866 se staly Benátky součástí sjednoceného Italského
království.

Pojďme na výlet…

Jak již jsme si řekli, všechny cesty v Benátkách vedou na
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Náměstí sv. Marka. Cestou budete míjet stovky kouzelných
obchůdků s klasickými benátskými cukrovinkami, suvenýry,
ale i butiky se značkovým zbožím. Určitě stojí za návštěvu
třeba Ferrari shop nebo některá s cukráren s gigantickými
pochoutkami z cukrové hmoty či kaváren s pravým italským
pressem. A až se posilníte, občerstvíte a připravíte, určitě
dorazíte na Náměstí svatého Marka.

Svatý Marek - Náměstí sv. Marka
Snad každému, kdo byl v Benátkách, se vybaví Náměstí
svatého Marka, Bazilika svatého Marka a Dóžecí palác. Teď
je tedy na místě si říci, kdo to ten svatý Marek vlastně byl
a proč je spojen s Benátkami. Podle tradice prý přišel svatý
Marek na ostrovy laguny a tam se mu zdálo, že k němu
přistoupil anděl a řekl mu: „Tady nalezneš mír Marku, můj
apoštole.“ Patron Benátek, notářů, stavebních dělníků,
zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle a písařů byl
evangelista a mučedník.
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Byl žákem apoštola svatého Petra a společníkem apoštola svatého Pavla. Po roce 50 odešel z Říma do Alexandrie
v Egyptě a tam založil církevní obec. Zemřel mučednickou
smrtí vláčen provazem uvázaným kolem krku. Nejdříve byl
pochován ve městě Canopo. V roce 828 byly jeho ostatky
převezeny do Benátek, kde vznikala bazilika.
Ta sice roku 976 vyhořela, ale v letech 1063-1094 byla
znovu postavena. Svatý Marek jako patron Benátek je měl
varovat před katastrofami a lid vyzývat k bdělosti. Markovo
evangelium se jako hlas lva má nést nad pouští našich nevěrností a má nás vést na správnou cestu. Možná proto všude narážíme na lva, kterého má město Benátky ve znaku.
Uvidíte ho zlatého, pozlaceného, bronzového, kamenného,
keramického, jak sedí, stojí, má vykročeno.

Popraviště a pověry
Na severní části Náměstí svatého Marka stojí budova s věžními hodinami, které jsou součástí stavby Maura Codussi-
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ho. Je tvořena třemi částmi. Velké hodiny zachycují fáze
pohybu Měsíce a Slunce a zvěrokruh. Nad ním je podobizna Madony s dítětem. Třetí patro tvoří benátský lev svatého Marka, zlatý na modrém pozadí. Na vrcholu věže stojí
dvě bronzové sochy urostlých maurů, kteří v každou celou
a v půl bijí na velký zvon.
Dva žulové sloupy na náměstí stojí na místě popraviště,
proto Benátčané mezi nimi nikdy neprojdou. Jedná se pravděpodobně o pověrčivost, kterou návštěvníci města a turisté většinou ignorují. Na mohutných vysokých sloupech stojí
byzantská socha svatého Teodora s drakem a na druhém
okřídlený lev. Ten je tří metry dlouhý a váží přibližně tři
tuny.

Bazilika svatého Marka
Nyní se podíváme do místa uložení ostatků sv. Marka – tedy
do Baziliky sv. Marka na stejnojmenném náměstí. Mohli
bychom ji nazvat společně s Dóžecím palácem srdcem Be-

nátské republiky. Jednalo se totiž o centrum náboženského
a politického života. Přes zřejmou nejednotnost uměleckých slohů vytváří ucelený celek a dominantu náměstí.
Bazilika vznikla jako jeden z prvních farních kostelů na
půdorysu byzantského kříže. Původní projekt vytvořil neznámý řecký architekt jako řecký kříž se čtyřmi domy jako
končetinami a pátým uprostřed. Její základ byl položen v 9.
století – přesně roku 829, vysvěcena byla v roce 832. Mluvilo se o ní jako o orientální lodi pod křesťanskou vlajkou.

Zajímavosti a okolí baziliky
Má pět hlavních vchodů, nad kterými jsou umístěny oblouky zachycující epizody z církevní historie a momenty
ze světského života. Prostřední oblouk je větší než ostatní
a má velké skleněné okno, kterým proudí do baziliky denní
světlo. Mozaika nad středním vchodem zobrazuje poslední
soud. Na střeše jsou umístěny kopie čtyř bronzových koní,
které byly přivezeny v roce 1204 z Konstantinopole jako
Ice Podzim 2011 |
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válečná kořist, pocházejí ze 4. století před n.l. a představují
příklad řecko-alexandrijského umění.
Součástí baziliky je dóžecí kaple, kde probíhaly všechny
významné události z historie republiky. Na kráse baziliky
se svým uměním a prací podepsala dlouhá řada známých
i neznámých umělců. Proti Bazilice sv. Marka je postavena
zvonice – nejstarší budova na náměstí postavená již v 9.
století a úplně dokončená ve století šestnáctém. Dne 14.
července 1902 se najednou zřítila. Bylo to považováno za
zvláštní úkaz, protože nic nenasvědčovalo tomu, že hrozí
její pád. Byla znovu postavena, takže i dnes zdobí náměstí
a konkuruje Bazilice sv. Marka.

Velký kanál - Canal Grande a jeho mosty
Z Náměstí sv. Marka je hezký pohled na moře a zastávku
lodní dopravy na Velkém kanálu neboli Canalu Grande,
který je hlavní tepnou města dlouhou přes čtyři kilometry.
Překlenují ho tři mosty. První dřevěný most přes Velký kanál
byl postaven už v roce 1264. Od 16. století jsou oba břehy
spojeny kamenným mostem, který má dvacet osm metrů
dlouhý oblouk. Je to slavný most Ponte di Rialto postavený
sochařem da Pontim.
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A co další zajímavosti?

Samozřejmě i mnohé další můžeme vidět v Benátkách…

Ponte di Rialto
Ponte di Rialto původně sloužil jako tržiště s rybami a zeleninou. Vzhledem k tomu, že nepotřebné odpadky byly
házeny přímo do kanálu, okolí mostu nevábně zapáchalo,
a proto bylo postupně tržiště likvidováno. Nyní je most
známým centrem prodeje výrobků, které proslavují Benátky, jako jsou sklo, skleněná bižuterie, krajky a další suvenýry. První neděli v měsíci září se na kanálu pod mostem
konají závody gondol – slavná Historická regata – která je
zvyklostí již od 18. století. Gondoly jsou zdobeny mořskými
bohy, koníky a sirénami.

Arsenal
Jedná se o komplex loděnic kolem Velkého doku, který byl
založen v roce 1104 dóžetem Ordelaffem Falierem a v průběhu dalších století několikrát rozšířen. V loděnici byly zhotovovány moderní válečné a obchodní lodě, které tvořily
základ benátské flotily. Hlavní vchod Arsenalu hlídají dva
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Art
proslavil svými „Paměťmi“ a knihou „Můj útěk z olověných
komor benátských“. Má vztah i k Čechám, protože působil
jako knihovník na valdštejnském zámku v Duchcově, kde
je i pochován. Zdi zámku se pravděpodobně setkávaly už
jen se starým, nemocným mužem ploužícím se chodbami,
kterému zbyla pouze vilná jiskra v oku, potvrzující dřívější
pověst donchuána.

Uggenheimovo muzeum
Břeh Velkého kanálu zdobí krásná vila, ve které sídlí Guggenheimovo muzeum. Salomon R. Guggenheim se narodil
v roce 1861 ve Philadelphii a zemřel v roce 1949 v New Yorku. Americký průmyslník zbohatl obchodem s mědí. V roce
1937 založil nadaci, která měla podporovat moderní umění
a začínající talentované umělce. O dva roky později bylo
v New Yorku otevřeno muzeum, jehož základem se stala
Guggenheimova soukromá sbírka. Vedle hotelu Giorgione
je umístěno Muzeum Peggy Guggenheimové, které shromažďuje nejdůležitější sbírky současného umění 1. poloviny
20. století v Itálii.
Směrem od kanálu vedou do muzea schody ústící do malé
předzahrádky, ze které se přímo vstupuje do vlastního
objektu. U vchodu vás uvítá nadčasová socha. Kovový moderně vyvedený muž, jehož „vybavení“ by mu mohl závidět
nejeden příslušník mužského pohlaví. Vchod z druhé strany
vede do velké upravené zahrady, kde je restaurace a výtvarná škola.

Socha Bartolomea Colleoniho

velcí kamenní lvi. Objekt dnes již neslouží svému původnímu účelu.

Dóžecí palác
Největší světskou stavbou je Dóžecí palác, který byl sídlem
benátských dóžat. Vstup je z malého náměstí Piazzetta
u Velkého kanálu. Republice během její historie vládlo sto
dóžat. Hlavní fasáda je zdobena dvěma řadami lodžií, sám
palác je zdoben bílým, šedým a červeným mramorem.
Jeho stavba započala kolem roku 1300 na místě starého
hradu. Soudní dvůr paláce je obklopen krásnou vnitřní
fasádou, která je bohatě zdobena gotickými, renesančními
a klasicistickými prvky. Chloubou sálu Velké rady je obraz
od Tintoretta a jeho syna a práce Paola Veronese Triumf
Benátek. Palác - dříve sídlo mocných vládců Benátské republiky, je nyní místem konání výstav.

Casanova a vězení
Slavné benátské vězení spojené s Dóžecím palácem Mostem vzdechů proslavil italský spisovatel a dobrodruh
Giacomo Giovanni di Casanova (1725-1798), známý svůdce,
který se objevuje v literatuře i ve filmech. Mimo jiné se

Před Bazilikou sv. Jana a Pavla stojí jezdecká socha žoldnéře Bartolomea Colleoniho od Leopardiho. Nenáviděný voják se rozhodl odkázat městu Benátky velkou sumu peněz,
ovšem za předpokladu, že bude jeho socha zdobit Náměstí
sv. Marka. To ovšem měšťané nemohli dopustit, proto použili trik – vlk se nažral a koza zůstala celá.
Jezdecká socha nebyla postavena před Baziliku sv. Marka
do centra Benátek, jak měl původně Colleoni v úmyslu, ale
právě před tuto církevní památku (Baziliku sv. Jana a Pavla). Každopádně stojí za zhlédnutí a je určitě hodna zájmu
turistů, takže si Colleoniho každý všimne a on může klidně
spát s dobrým pocitem, že za svou finanční pomoc městu si
sochu před sv. Markem zaslouží.

Benátské ostrovy
Ostrov Murano

Jak již bylo řečeno, Benátky leží přibližně na sto osmnácti
ostrovech. Jako první se zaměříme na ostrov Murano, který
je největším ostrovem laguny od vlastních Benátek vzdálený asi hodinu jízdy lodí. Je proslavený hlavně výrobou skla
a skleněné bižutérie. Po vystoupení z lodi na ostrově Murano se ocitnete ve zmenšenině velkých Benátek.
Malý kanál rozdělil ostrov na dvě půlky. Břehy kanálu
lemují obchody a obchůdky s výrobky ze skla. Některé jsou
překrásné, ale někdy se jedná o otřesné kýče. V jeden moment ke břehu přirazí loďka plná zeleniny a ovoce. Hned se
vytvoří fronta nakupujících, kteří za chvíli odchází s plnými
taškami. Je zde neuvěřitelný klid a pohoda tak kontrastní
s rušným životem nedalekých Benátek.

Ostrov smrti San Michele
Ostrov smrti San Michele – benátský hřbitov. Ostrov smrti je
jediným hřbitovem, kam se mrtví přivážejí po vodě. K věčIce Podzim 2011 |

101

Art
Cestopis

nému odpočinku jsou tam uloženi například ruský hudební
skladatel 1. poloviny 20. století Igor Stravinskij nebo slavný
choreograf Sergej Ďagilev.
Celý ostrov je obehnán vysokou cihlovou zdí, aby mrtví
Benátčané měli po smrti klid a nebyli ničím rušeni.

Ostrov Giudecca
Osm ostrovů mezi Velkým kanálem a Giudecca kanálem
dohromady vytváří ostrov Giudecca. V dřívějších dobách
tam byla rezidenční oblast židovské komunity v Benátkách.
Dá se to odvodit od italské výslovnosti názvu ostrova –
„džudeka“. Na ostrově stojí kostel Santa Maria della Salute
postavený Baltassarem Longhenou v letech 1631-1682
jako upomínka na mor, který město postihl v roce 1630. Je
věnován památce Panny Marie, která lid města od moru
ochránila.
Každý rok přesně 21. listopadu se přes kanál utvoří pontonový most z člunů a poutníci přes něj přecházejí do kostela. Jeho stavba svým kruhovým tvarem připomíná kostely
v Římě postavené architektem Bramantem. Kostel se může
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pochlubit výtvarnými skvosty, jako jsou obrazy David a Goliáš od Tiziana nebo Svatba v Káni Galilejské od Tintoretta.

Gondoly v Benátkách
Mezi symboly Benátek patří gondoly, které kotví na břehu
Velkého kanálu. Gondoly se původně začaly vyrábět v 15.
století v docích Arsenálu, kde se zhotovovaly hlavně velké
námořní a obchodní lodě. Možná právě díky kvalitně zhotovovaným námořním plavidlům se Benátky ve středověku
staly námořní velmocí. Dnešní návštěvníci Benátek putují
k nenápadné velké stodole, kde se vyráběly a stále vyrábějí
současné černé gondoly. Jsou jedenáct metrů dlouhé a 1 ½
metru široké. Všechny jsou černé a různě zdobené, s nádherně vypolstrovanými sedátky.
Starší gondoly se většinou opravují, nových se jich vyrobí
jenom několik za rok. Gondoliéři mají černé kalhoty, modrobíle pruhované tričko a slaměný klobouk zdobený červenou stuhou. Pomalu se odrážejí dlouhými bidly a nechávají
gondolu plout po hladině Velkého kanálu

You now live style „ XOCAI®“!
Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Dovolujeme si Vám představit zrození unikátního zdravého výrobku z kakaa,
který Vám přináší jak produkt, tak nový životní styl plný zdraví a energie „X O C A I®“.
V čem spočívá tajemství a jedinečnost ukrývající se pod touto značkou XOCAI®?
Společnost MXI Corp., která kakaové výrobky XOCAI® uvedla na trh, nakupuje z tropické oblasti afrického Pobřeží Slonoviny (Ivory Coast) kakaové boby, které jsou charakteristické svoji výraznou hořkou chutí způsobenou velmi vysokým obsahem flavonoidů (vitamín P). Všechny produkty XOCAI® jsou vyrobené z nepražených kakaových bobů, které byly sušené
na slunci a neprošly procesem tepelné fermentace, která se tradičně používá při výrobě kakaového prášku. Na rozdíl od
běžných kakaových výrobků, jsou produkty XOCAI® zpracovávány tímto způsobem:
Kakaové boby jsou nejprve lisovány za studena – výlisek tak obsahuje vysoké množství antioxidantů. Zbylá hmota se suší
při max. 40 °C a při opětovném vychlazení se do nich tento výlisek zpětně vrátí. Tím se maximálně uchovává jejich zdravý
obsah a patentovanou technologií se v konečném produktu dosáhne 8 krát vyšší hladiny epikatechinů, katechinů
a 4 krát vyšší hladiny prokyanidů, než při běžných postupech. Tedy všeho co pozitivně ovlivňuje naše buňky v těle. Do
takto zpracovaného kakaového prášku jsou přidávány ingredience, které se zpracovávají v belgické továrně na čokoládu.
Hlavním příměsí je plod palmy ACAI ( latinský název: Euterpe oleracea). Acai je vzácné bobulovité ovoce pocházející z oblasti Amazonského pralesa, které po kakaovém bobu obsahuje nejvíc antioxidantů.
Všechny tyto kakaové výrobky jsou slazeny fruktózou a džusem z cukrové třtiny.
Tento jedinečný výrobní proces je chráněn vlastním patentovým vzorcem!!!
O KAKAU
Kakaový bob patří mezi největší poklady, které kdy byly
v historii objevené. Jsou považovány za tzv. "Pokrm
bohů"!!!
Dnes už jsou vědecky dokázané příznivé účinky kakaa na
zdraví člověka a to nejvíc na jeho krevní tlak a kardiovaskulární systém. Pro svůj komplexní obsah se kakao pokládá
za „superfood“. Plody kakaovníku obsahují až 54% kakaového tuku – kakaového másla, z čeho je přibližně polovina
nenasycených mastných kyselin. Dále kakaový bob obsahuje sacharidy, které zvyšují hladinu serotoninu, čímž ovlivňují
neurotransmitery v mozku, známé pocity štěstí a pohody.

Každý tento výrobek v těle působí:
Posiluje imunitní systém.
Upravuje zažívací proces.
Snižuje buněčné poškození.
Udržuje rovnováhu cholesterolu.
Redukuje tuky a napomáhá ke snižování váhy.
Neobsahuje cukr a je tak vhodný i pro diabetiky.
Pozitivně ovlivňuje cévní a kardiovaskulární systém.
Očišťuje organismus od toxických látek a volných radikálů.
Všechny produkty jsou certifikovány za KOSHER produkty.

Přinášíme Vám tyto zdravé produkty pro Vás a Vaše nejdražší!!!
Proto neváhejte a objednejte si právě nyní z těchto produktů:
„XOCAI® X Power
Squers“ kakaový výrobek obsahuje 49464
ORAC FN* /na 18g
výrobku,
1 balení obsahuje 140
ks kostek po 6 g = jednoměsíční dávce

„XOCAI® Nuggets“
kakaový výrobek
obsahuje75456 ORAC
FN*/na 36g výrobku,
1 balení obsahuje 100
ks nugget po 12 g =
jednoměsíční dávce

„XOCAI® Extreme
Dark Chocolate“
kakaový výrobek
obsahuje 56500
ORAC FN*/50g
prášku, 1 balení
obsahuje 748,5g
prášku, dodává
se ve 2 baleních
= jednoměsíční
dávce

doplněk stravy
doplněk stravy

doplněk stravy

Více informací o produktech na www.mxicorp.com.
TestováníXocai:
BRUNSWICK Laboratories, www.brunswicklabs.com
XOCAI produkty prošly a procházejí testy v uvedené laboratoři a získaly certifikační pečeť.
(Výňatek z materiálů firmy MXI corp., www.mxicorp.com)
*) ORAC FN je metoda, která měří hladinu antioxidantů v potravinových výrobcích.
Antioxidant je látka, která pohlcuje volné radikály v lidském těle, které poškozuji buňkové membrány a ohrožují stabilitu a obnovu bílkovin a tím se podílejí na vzniku různých nemocí našeho organismu.

Kontaktujte nás na:
www.leciva-cokolada.cz
www.cokoladaxocai.cz

Gurmán
Text: Jana Abelson Tržilová, foto. Samphoto.cz, zdroj: cokoláda.info, watchover.org

Čokoládová
potěšení
Také občas neodoláte? Nedivím se. Ono to snad ani nejde. Chuť čokolády je totiž nepřekonatelná. A kdyby jenom to…

Čokoláda je snad nejchutnější sladkost na světě. Vždy, když
se mi naskytne příležitost, abych si nějakou tu čokoládu
dala, tak neodmítnu. Ne, že bych neodolala pokušení, ale
když je tak dobrá... Když se to tak vezme, tak se čokoláda
v kulinářství používá téměř neustále. Má krásnou barvu
a chuť je ještě lepší. Další slova k čokoládě snad ani nejsou
potřeba. A hořká čokoláda je už hotovým uměním. Existují
o ní také skvělé filmy - Čokoláda a film Karlík a továrna na
čokoládu, ze kterého se dozvíte naprosto všechno.

Historie čokolády

Divoké kakaovníky podle názorů botaniků rostly před
několika tisíci lety pravděpodobně v údolích jihoamerických řek Amazonka a Orinoko. Jako první začali s jejich
pěstováním zřejmě Mayové a vzali si je s sebou, když se
přesunuli na Yucatán. Hořký nápoj z drcených kakaových
bobů a zkvašené kukuřice nebo vína měli ve velké oblibě
příslušníci aztéckých královských rodů. Popíjeli ho ze
zlatých pohárů. Říká se, že aztécký vládce Montezuma vypil 50 pohárů čokolády denně. Španělský dobyvatel Hernán Cortés (1485–1547)
se více zajímal o zlaté poháry než
o nápoj, který se z nich pil. Nicméně si povšiml, že Aztékové používají kakaové boby jako platidlo.
Cortés nelenil a začal zakládat kakaové plantáže. Pěstování tohoto
„hnědého zlata“ se vyplácelo,
a trh s kakaovými boby Španělsko prakticky kontrolovalo až do
18. století. Španělé dovezli kakaové
boby na Haiti, Trinidad a ostrov Bioko
u pobřeží západní Afriky. Z tohoto ostrova pak
byla jedna kakaová bobule převezena na africkou pevninu. Výsledkem je to, že dnes jsou čtyři západoafrické země
významnými producenty kakaa.
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Čokoláda v Evropě

V 16. století představil mořeplavec a kolonizátor Cortés
aztécký čokoládový nápoj na španělském dvoře. Tento
kořeněný nápoj často ochucený pepřem tajně popíjely
dámy z královské rodiny. Postupně se čokoláda dostala do
horních společenských vrstev v celé Evropě. Evropané si čokoládový nápoj oblíbili pro jeho výjimečnou chuť i údajné
léčivé vlastnosti. Čokoláda byla stále populárnější, a v roce
1763 se britští výrobci piva cítili tak ohroženi, že požadovali, aby její výroba byla omezena zákonem. Tvrdá konkurence na trhu s čokoládou vedla k tomu, že někteří výrobci
do ní přidávali škrob, aby jí vyprodukovali více. V Anglii
se do čokolády dokonce přidával cihlový prach, aby měla
sytější barvu. Poptávka po kvalitnější a lahodnější čokoládě rostla. Průmyslová revoluce vnesla do procesu výroby
čokolády mechanizaci. Na drcení kakaových bobů se začaly
používat parní stroje, takže ubyla ruční práce. Ještě větší
změnou bylo to, když v roce 1828 holandský
chemik Coenraad van Houten přišel na to, jak
z kaše, která vznikne rozdrcením kakaových
bobů, získat kakaový prášek a kakaové máslo.
Díky tomu se později podařilo vytvořit
přesnou kombinaci kakaové hmoty
(husté tmavé pasty), kakaového másla
a cukru, takže vznikla tuhá čokoláda.
Ve druhé polovině 19. století vyvinuli ve
Švýcarsku proces, kterým se čokoláda ještě
zjemnila. Při tomto procesu, jemuž se říká
konšování, se hmota z rozdrcených bobů
mnoho hodin protlačuje mezi porcelánovými disky. Tím se vytvoří jemná
čokoláda, která se rozpouští na jazyku.
Znalci říkají, že k získání té nejlepší čokolády je potřeba kakaovou hmotu konšovat nejméně 72 hodin. K rozvoji čokoládového průmyslu
významně přispěli mnozí schopní podnikatelé, ať už tím, že

Gurmán
vynalezli účinnější stroje, nebo tím, že vylepšili recepty na
výrobu čokolády. K takovým lidem patřili například Hershey, Kohler, Lindt, Nestlé, Peter, Suchard a Tobler - to jsou
jména, která asi znáte z obalů od čokolád.

Zdroj čokolády

Kakaovník pravý je tropický strom, kterému se nejlépe daří
v rovníkových oblastech mezi 20. stupněm severní a jižní zeměpisné šířky. Ideální je, když může růst ve stinném
a vlhkém prostředí. Plodí a kvete po celý rok. Plodem kakaovníku je elipsovitá bobule, která vyrůstá přímo z kmene
nebo spodních větví. Co se na kakaových plantážích děje
při sklizni? Zralé plody se ze stromů odsekávají mačetou nebo ostrým nožem nasazeným na bambusové tyči.
Když sběrači plod otevřou, najdou uvnitř 20 až 50 bobů
v bělavé dřeni, která má sladkou až trpkou chuť. V době
sklizně se na plantážích často pracuje od úsvitu až do tmy.
Sběrači rozsekávají kakaové plody a ručně z nich vybírají
boby i s dření. Nechávají je pak několik dní ležet přikryté
banánovými listy. Dřeň při tom zkvasí, neboli fermentuje
a proběhnou chemické reakce, díky kterým boby dostanou
čokoládově hnědou barvu. Potom se boby suší, a to buď na
slunci, nebo pomocí horkovzdušných fukarů. Usušené boby
vydrží přepravu i skladování.
Z pěstitelského hlediska se kakaovník v zásadě dělí na
dvě skupiny — Forastero a Criollo. Forastero je standardní
základní skupina, z níž pochází většina světové produkce.
Hlavní pěstitelské oblasti jsou v západní Africe, Brazílii
a jihovýchodní Asii. Kakaovníky ze skupiny Criollo plodí
aromatické boby, které čokoládě dávají oříškovou nebo
květinovou příchuť. Pěstují se mnohem méně, než je tomu
u předešlé skupiny, a jejich plantáže jsou ve Střední Americe, Ekvádoru a Venezuele. Po usušení se boby plní do
pytlů a posílají se výrobcům čokolády po celém světě, ale
především do Evropy a Severní Ameriky. Na půl kila čokoládových bonbonů jsou potřeba asi dvě hrsti sušených
kakaových bobů. Možná vás napadne, jak se hořká semena
kakaovníku mohou proměnit v pochoutku, kterou najdete
v bonboniéře. Postup, jak se to dělá, se během staletí příliš
nezměnil.

Druhy a kvalita čokolády

Čokoláda je velice oblíbená pochoutka po celém světě.
Původní čokoláda měla formu tekutého, ne příliš chutného nápoje. Její chuť byla hořká a kořeněná. Byla vyráběna z rozemletých kakaových bobů, které byly zahuštěné
kukuřičnou moukou, okořeněné vanilkou, chilli papričkou
a dalšími přísadami. Postupně se chuť čokolády vylepšovala
a zásadním přelomem ve výrobě čokolády se stal vynález
Holanďana Conrada van Houten, který oddělil
kakaové máslo od kakaového prášku. Dnes je
čokoláda samozřejmou součástí našeho jídelníčku. Vyrábějí se z ní nejrůznější cukrářské výrobky
- zmrzliny, bonbony, sušenky i námi tak oblíbené
vánoční cukroví.

Flavour a Ordinary. Nejkvalitnější z nich je skupina
Fine, která je ze skupiny criollo a k vidění na trhu je jen
velmi málo. Druhá skupina Flavour, je kakao za střední
Ameriky a Karibiku. Třetí skupinu tvoří Ordinary, kakao
ze zemí západní Afriky a Brazílie. Chemické složení
kakaových bobů se liší podle určitého druhu kakaovníku a prostředí, ve kterém je kakaovník pěstován. Boby
obsahují vodu, bílkoviny, tuky, polysacharidy, vlákninu,
vápník, železo, betakaroten, a spoustu dalších látek.
Důležitá je také přítomnost theobrominu (funguje jako
kardiostimulant) a kofeinu. Energetická hodnota 100 g
kakaových bobů je 1900 joulů.
2. Obsah kakaového másla
Kakaové máslo je směs glyceridů mastných kyselin, liší
se různým bodem tání a má sytě žlutou barvu. Liší se
maličko i vůní a bodem tání podle druhu kakaového
bobu. Procentuální zastoupení kakaového másla v kvalitních kakaových bobech je asi 55%. Kakaové máslo je
snadno rozpustné, zpracovatelné a dobře stravitelné.
Díky nižší teplotě se obsah kakaového másla zmenší
a při výrobě čokolády se tak hmota lépe vyklopí z formy. Mezi jeho další klady patří odolnost a trvanlivost.
Jen pro zajímavost: kakaové máslo se využívá v kosmetickém průmyslu na výrobu různých krémů a mastí, protože je obvykle dobře snášeno a nedráždí pokožku. Čím
vyšší je obsah kakaového másla, tím je čokoláda kvalitnější a jemnější. Kakaové máslo můžeme samozřejmě
nahradit levnějším tukem. V tom případě musíme ale
počítat s horší kvalitou čokolády. Každá čokoláda má
trošičku jinou chuť a jinak se rozpouští v ústech. Méně
kvalitní čokoláda se rozpouští v ústech hůře právě díky
tukům nižší kvality.
Čokoláda té nejvyšší kvality má v obchodním světě
čokolády svůj termín „ Couverture“. Tato čokoláda
obsahuje vysoké procento velmi kvalitního kakaového
másla, je tekutá a má vynikající chuť.
3. Proces konšování
Konšování je proces míchání při teplotě 50 – 65ºC a trvá
v rozmezí dvou hodin až tří dnů. Tento proces umožňuje rovnoměrné rozložení kakaového másla, zlepšuje se
chuť i kvalita a čokoláda se tak stává jemnější. Čím déle
tento proces trvá, tím je čokoláda kvalitnější.
Rozlišujeme pravou čokoládu, čokoládu s ekvivalentem
a imitaci čokolády.
Pravá čokoláda
Pravá, neboli hořká čokoláda obsahuje kakaovou
hmotu, kakaové máslo
a cukr. Taková čokoláda
je vyrobena pouze
z kakaového másla

Kvalita čokolády je posuzována podle několika
zásadních kritérií:
1. Kvalita kakaových bobů
Kakaové boby se rozdělují do skupin Fine,
Ice
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bez jakéhokoliv jiného rostlinného tuku. Obsah kakaové sušiny je nejméně 35%. Dalo by se říci, že hořká
čokoláda by neměla obsahovat žádný cukr. Vzhledem
k tomu, že taková čokoláda by asi nebyla moc chutná,
musí se osladit.
4. Čokoláda s  ekvivalentem
Čokoláda s ekvivalentem obsahuje kakaovou hmotu,
kakaové máslo, přidaný rostlinný tuk a cukr. Kakaové
máslo může být nahrazeno jinými rostlinnými tuky,
tak zvanými ekvivalenty. Mohou nahradit maximálně
5% kakaového másla. Tyto tuky se nesmějí upravovat
a musí být vždy uvedeny na obalu čokolády. Minimální
obsah sušiny je 35%.
5. Imitace čokolády
Imitace čokolády obsahuje kakaový hmotu (pouze
do 10%), levný rostlinný tuk místo kakaového másla
a cukr. Imitace čokolády neboli náhražková čokoláda
je něčím, co zdánlivě čokoládu jen připomíná a pod
názvem čokoláda se nesmí prodávat. Na výrobcích je
často označována jako pochoutka nebo poleva. Používá se hlavně jako poleva na sušenky nebo do zmrzliny.
Zatímco ekvivalenty se chemicky upravovat nesmějí,
náhrady se upravovat musí, aby získaly vlastnosti kakaového másla. Existuje mnoho druhů čokolády, které
mohou mít různé formy a chutě a ty jsou vyráběny
obměňováním množství přísad.
1. Hořká čokoláda
Hořká neboli pravá čokoláda obsahuje kakaové máslo,
kakaovou hmotu a cukr. Obsah kakaové sušiny by měl
být nejméně 35%. Čokoládu můžeme považovat za
kvalitní, obsahuje-li alespoň 50% kakaových přísad.
2. Mléčná čokoláda
Mléčná čokoláda obsahuje kakaovou hmotu, kakaové máslo, cukr a důležitou součástí je kondenzované
mléko. Mléčná čokoláda musí obsahovat nejméně 25%
kakaové sušiny. Kvalitní mléčná čokoláda obsahuje
minimálně 30% kakaových a 14 – 25% mléčných součástí. Evropská unie vyžaduje zastoupení nejméně 35%
pevných složek kakaa.
3. Bílá čokoláda
Bílá čokoláda obsahuje kakaové máslo bez pevných
kakaových přísad, kondenzované nebo sušené mléko
a cukr. Obsah kakaového másla musí být minimálně
20%. Kvalitní mléčná čokoláda obsahuje minimálně
25% kakaového másla a 25% mléka. Bílá čokoláda
bývá o něco sladší než čokoláda tmavá.

6. Čokoláda s dodatky
Čokoláda s dodatky říkáme čokoládě, která kromě čokolády obsahuje také kousky něčeho dalšího, co dohromady s čokoládou utváří její specifickou chuť. Čokoláda
může obsahovat sušeného ovoce, rozinky, želé, oříšky
atd. Mezi nejoblíbenější a nejznámější patří právě čokoláda oříšková.
7. Plněná čokoláda
Čokoládu můžeme plnit různými náplněmi. Mezi oblíbené patří především čokolády plněné nejrůznějšími
likéry. Velice oblíbené jsou například pralinky nebo
višně v čokoládě.

4. Dia čokoláda
Dia čokoláda obsahuje místo cukru náhradní sladidla,
například aspartam nebo fruktózu.

8. Porézní čokoláda
Porézní čokoláda je jakákoliv čokoláda se vzduchovými
bublinkami. Všichni si jistě vzpomeneme na, námi velmi
oblíbenou „miluju bublinky“ čokoládu Aero.

5. Ochucená čokoláda
Každá čokoláda může mít nějaké aroma. Můžeme si
pochutnávat například na jahodové, borůvkové, banánové či mentolové čokoládě.

9. Organická čokoláda
Organická čokoláda je vyrobena speciálně z organických surovin.
Jakou si vyberete, je jen a jen na vás. Tak příjemné mlsání.
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www.chocoexclusive.cz

Naše luxusní čokolády...

...pohladí vaše smysly i duši

info@chocoexclusive.cz
tel.: 774 841 707

s vášní pro čokoládu
Jak správně rozeznáte kvalitní čokoládu?
Nejvyšší kvalita pro více chuti
Na pohled
Dobrá čokoláda musí mít hladký povrch, hluboký lesk a nefalšovanou barvu.
Na vůni
Náš chuťový smysl si zakládá na vnímání vůní. Čokoláda Premium nesmí mít příliš sladkou vůni, nýbrž musí vonět po kakau.
Na zvuku
Dobrá čokoláda musí být pevná a při zlomení musí být slyšet charakteristické křupnutí. Pokud se
čokoláda při zlomení drobí, je příliš suchá;, pokud se nenechá hladce zlomit, je příliš
měkká.
Na pocitu
Dobrá čokoláda se lehce rozplyne. V ústech je cítit velmi měkce a bez
stopy po zrnění, bezprostředně se rozplyne na jazyku.
Na aroma
Dobrá čokoláda má intenzivní chuť po kakau, ale není hořká. Její chuť
je lahodná a není přeražená kyselostí. Jen tak vzniká pravý požitek
z čokolády s vysokým obsahem kakaa.

www.cokoladove-speciality.cz
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Gurmán
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, zdroj: www.cajovnik.cz, caj-caj.cz, vitalia.cz

Dáte si čaj?

Hned po vodě je nejrozšířenějším nápojem na Zemi. I když Češi nepatří mezi jeho největší
milovníky, poslední dobou konzumentů tohoto skvělého a zdraví prospěšného nápoje
přibývá. Řeč je samozřejmě o čaji.
Dobrý a kvalitní čaj nám může pomoci získat ztracenou
rovnováhu, povzbudí nás, dodá nám energii a chuť do života. Stačí si pouze vybrat z mnoha druhů černých, zelených
nebo ovocných čajů.
Nikdo nedokáže s přesností určit, kdy byl přesně objeven,
a tak nám zbývá jediné - probrat se všemi možnými legendami o jeho objevení. Nejčastější a také neznámější legenda praví, že objev čaje je přisuzován čínskému císaři Šin –
Mungovi, který si prý převářel znečištěnou vodu, aby uhasil
svou žízeň a při tom mu do vody spadlo několik čajových
lístků. Rozhořčený císař se je pokusil vylovit a však jak se
naklonil k nádobě, tolik ho uchvátila vůně, že nápoj okusil.
Nedovolím si tvrdit, že je tato legenda pravdivá, je jich
spousta, avšak tato je neznámější. Objevení čaje se proto
přisuzuje k období před pěti tisíci lety. Do Evropy se však
čaj dostal až teprve v 16. století.
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Pěstování čajovníku

Čajovník se pěstuje ze semen či rostlinných řízků v subtropickém až tropickém podnebí. Roste v různých půdních
podmínkách, nejlépe v polostínu, ve stále vlhké, ne však
přemokřené půdě. Dorůstá do výšky 5 až 15 metrů, někdy
i 30 metrů. Je to stálezelená rostlina s listy dlouhými 3 - 25
centimetrů a širokými 1- 10 centimetrů. Mezi 3. až 4. rokem
jsou připraveny ke sklizni.

Základní druhy čajů

Čaje dělíme do skupin zejména podle způsobu zpracování,
barvy a podle oblasti, kde se pěstují. Podle barvy jsou to
zelené, černé, bílé a žluté. Podle oblasti jsou hlavními státy
Čína – oblasti: Yunnan, Qu Men, Zu Cha, Long Jing. V Japonsku jsou to oblasti zejména: Sencha, Matcha a Bancha,
v Indii pak neznámější Darjeeling, Assam, Sikkim a Nirgli.

Gurmán
Ostatní asijské státy, ve kterých je pěstování čaje rozšířeno
jsou: Thajsko, Nepál, Indonésie. A v afrických zemích jsou
to hlavně státy Keňa a Malawi.

Druhy čaje dle zpracování

Čaje podle tohoto měřítka rozdělujeme na několik základních druhů:
Zelené čaje - zelený čaj dává světle žlutý až zelený nálev
nahořklé chuti. Farmakologické účinky jsou mnohem silnější než u ostatních čajů. Výroba zeleného čaje zdomácněla
zejména v Číně a Japonsku. K zeleným čajům nutno ještě
dodat, že je lze použít na další nálev, aniž by ztratily na
kvalitě. Prokázané blahodárné účinky těchto nefermentovaných čajů na lidský organismus z nich učinily velice
žádaný artikl.
Černé čaje - v Číně též nazývané červené (podle barvy nálevu). Tyto čaje putují ke zpracování přímo z plantáží. Lístky
se nejprve nechávají zavadnout za současného vhánění
vzduchu při předepsané teplotě a vlhkosti. Během vadnutí se z listů vypařuje voda, měknou, ztrácejí lesk, stávají
se křehkými a šednou. Zároveň v nich probíhají chemické
změny - rozkládá se část chlorofylu, rozpadají se bílkoviny,
probíhá oxidace tříslovin a tvoří se čajové aroma. Zavadlé
listy se pak svinují, přičemž praskají a uvolňuje se buněčná
šťáva. Potom následuje fermentace, při vzniku éterických
olejů se rodí vůně čaje, uvolňuje se tein z vazby na taninu
a mění se barva lístků z šedé na tmavočervenou.
Oolongy - polozelené, polofermentované či jinak nazývané, se připravují podobně jako čaje zelené, pouze s tím
rozdílem, že fermentace je „v půli“ přerušena sušením. Bohatý obsah silic dodává tomuto čaji velmi silné povzbuzující
účinky. Listy jsou hnědozelené až skoro černé barvy.
Bílé čaje - tyto čaje jsou specialitou provincie Fujian v Číně.
Získávají se sušením nefermentovaných listových pupenů,
které se vyznačují stříbřitým ochmýřením listů. Na trzích se
vyskytují většinou ve směsích. Čisté bílé čaje jsou pro velmi
malé množství, jež se sklízí, velice vzácné.

Ochucené čaje - vzhledem k tomu, že čaj má velice silné
absorpční schopnosti, přijímá část aromatu květů nebo vonné silice velice snadno. Děje se to ve zvláštních místnostech,
kde se květy rozprostřou na lískách a nechají se tu spolu
s čajem několik dní. Pro efekt se pak k čaji přidává nepatrné množství použitých květů.
Čajová směs - téměř každá balírna čaje se snaží balit různé
směsi čajů, jak z důvodů výsledné chutě, tak z důvodů ekonomických.

Čaj a zdraví

Zdraví je nejprospěšnější zřejmě čaj zelený, který si dokonce
vysloužil pověst všeléku, který nás zaručeně ochrání před
rakovinou či infarktem. A jako bonus pomůže bojovat
s přebytečnými kily. Není divu, že se ocitl v hledáčku výzkumných týmů, podle kterých zelný čaj obsahuje množství
flavonoidů, které patří mezi známé antioxidanty. Výzkum
japonské univerzity v Tahoku uveřejněný v časopise Journal
of the Mediacal Association potvrdil, že pravidelná konzumace zeleného čaje pomáhá snížit riziko onemocnění
rakovinou kůže, prsu, plic a tlustého střeva. Právě pravidelná konzumace litru zeleného čaje denně by podle vědců
mohla stát i za faktem, že v Asii, kde je velmi rozšířené
kouření, umírá jen velmi málo lidí na rakovinu plic. Další
studie čínských vědců zveřejněná v časopise Archives of International Medicine zase prokázala, že pití zeleného čaje
je skvělou prevencí srdečních chorob a jiný výzkum, který
byl publikován v magazínu American Journal of Clinical
Nutrition, prokázal, že pravidelná konzumace zeleného
čaje je spojená s nižšími poruchami kognitivních funkcí.
Vědci ale stále zůstávají poněkud skeptičtí k vlivu konzumace zeleného čaje na redukci hmotnosti. „Hubnoucí“ pověst
si čaj vysloužil poté, co v roce 2006 v americké show Oprah
Winfreyové vystoupil dietolog Dr. Nicholas Perricone, který
tvrdil, že popíjení zeleného čaje vám denně pomůže spálit
70–80 kilokalorií. Tyto teorie ale zatím nejsou podloženy
relevantním výzkumem.
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, zdroj: e-kava.cz, kava.cz, kafe.cz

Kávu?
Káva je až magický nápoj. Já osobně si bez tohoto lahodného moku nedokáži představit začátek, ale i průběh dne. Můj expressovač zkrátka praská ve švech. A nejsem
samozřejmě sama. Podle statistik patří káva mezi nejoblíbenější nápoje vůbec.

První údaje o kávovníku a kávových zrnech se dochovaly
v podobě historek a legend. Jedna z nich se datuje asi od
poloviny 15. století a vypráví se v ní o chudém poutníku,
který cestoval křížem krážem oblastí Etiopie. Vyčerpaný
a unavený se jednou zastavil u neznámého keře, u něhož
se chtěl občerstvit a odpočinout. Založil oheň a přiložil větvičky onoho neznámého keře, které byly obsypány suchými
bobulemi. Překvapila ho vůně částečně spálených bobulek.
Zvědavost mu nedala a tak část bobulí vzal, rozdrtil je mezi
kameny a vzniklou hrubou drť nasypal do horké
vody, která mu zbyla po uvaření pokrmu.
Voda se zabarvila dohněda a příjemně
zavoněla. Poutník byl zvědav, jak bude
chutnat a tak nápoj vypil. Po nějaké
době na sobě pocítil svěžest a sílu.
Netušil, že se jedná o plody kávovníku,
ale přesto nezvyklou energii přisoudil
svému novému nápoji. A snad to byla
právě tato legenda, která označila
původně kávovník názvem cahuha, což
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znamenalo síla, později vznikl název kaweh, což je v arabštině název pro něco vzrušujícího.

Kává jako zdroj energie

Podle další legendy se našly účinky kávy poněkud jinak.
Hovoří se v ní o pastevci jménem Chaldi, který si jednou
povšiml, že jeho stádo koz je najednou nezvykle čilé, bujné
a plné energie. Pozoroval kam se chodí kozy pást a objevil,
že spásají zvláštní vonící keříky. Samozřejmě, že i v tomto
případě, jak už to tak bývá, zapracovala jeho zvědavost
a on okusil také bobule z keříků.
Stejně jako kozy z jeho stáda,
pocítil sám dosud nepoznanou energii. Jedl tyto podivné plody a pozoroval na
sobě jejich účinky. Pomáhaly
mu překonávat únavu a zaháněly pocit spánku. Se svým
tajemstvím se po čase svěřil
opatovi z blízkého kláštera,

Art
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Gurmán
ovšem u něho příliš nepochodil. Opat považoval záhadnou rostlinu za nástrahu samotného ďábla a tak přinesené
plody hodil do ohně. A právě tento projev nedůvěry byl
klíčem k odhalení tajemství kávovníkových zrn. Oheň uvolnil kávové aroma, které opata natolik překvapilo a patrně
i okouzlilo, že zrnka vyhrabal z ohně a začal s nimi experimentovat. Zkoušel je vařit ve vodě a potom nápoj pil. Když
objevil a sám na sobě vyzkoušel jeho povzbuzující účinky,
rozhodl, že jej budou pít mniši, aby zůstávali svěží při nekonečných nočních motlitbách. Tato legenda se považuje za
nejpravděpodobnější, ale je docela možné, že na účinky
kávy se přišlo úplně jinak. Pravdou ovšem zůstává, ať tomu
napomohla náhoda či zvědavost, že se jednalo o velkolepý
objev. Každá z pověstí může mít trochu pravdivý základ
a faktem je, že kávovníková zrna skutečně pochází z Etiopie a Arabům vděčíme za objev kávy jako povzbuzujícího
nápoje.

Káva jako životabudič

To, že kava je životabudič, je všeobecně známé. Co ale
její další, ať již pozitivní či negativní vlivy na organismus?
Kdy a v jakém množství bychom ji měli pít? A kdo by se
jí popřípadě měl zcela zříct? Přestože pití kávy je velmi
rozšířeným zvykem, je dost pravděpodobné, že při její
konzumaci nepřemýšlíme o tom, jaké účinky na nás vlastně
má. Posuzujeme ji individuálně, mnozí povzbuzení od kávy
očekávají a proto ji vyhledávají, jiným káva chutná, ale
tytéž účinky jim mohou způsobit obtíže. Názory na účinky
kávy na zdraví člověka se totiž různí a to jak u odborné, tak
u laické veřejnosti. Stále dokola se opakují otázky, zda škodí nebo prospívá. Ve snaze tyto otázky zodpovědět se vědci
ze špičkových výzkumných pracovišť na celém světě zabývají nejrůznějšími epidemiologickými a experimentálními
studiemi. Konzumentům kávy jsou předkládány výsledky
těchto studií o jejím působení na lidský organismus a doporučení bývají jak kladná, tak i záporná. Je logické, že člověk
se přikloní raději k tvrzení, které je bližší jeho představám
a to podporuje.

Káva a její vliv na zdraví

Káva prošla různými etapami vývoje a v těchto obdobích
byla zatracována i velebena. Důvodem je, že kofein působí na každého člověka jinak. Existuje mnoho ovlivňujících
aspektů, které mohou zkreslovat výsledky působení kávy.
Rozdílné jsou její účinky u mladých lidí a jinak káva působí na starší osoby. Dost podstatné je také pohlaví člověka
i jeho tělesná hmotnost. Je třeba také říci, že účinky kávy
jsou odlišné i podle typu vybrané odrůdy kávovníku, kterou
k přípravě zvolíme. Připomeňme si, že kávy s vyšším obsahem kofeinu bývají vesměs horší kvality. Pití takové kávy
může u citlivějších osob způsobit takzvaný kofeinový šok,
při kterém se projeví bolest hlavy, silné bušení srdce a třes
rukou. Abychom předešli nežádoucím účinkům, je vhodné
zvolit některou z jemných odrůd kávy typu Arabica. Ta naše
smysly pouze lehce povzbudí, dodá tělu energii a její vliv
na náš organismus je příznivý. Podstatnou roli sehrává také
příprava kávy a nutno říci, že náš klasický „český turek“
bývá asi tou nejhorší variantou. Přesto platí, že lidé s vysokým krevním tlakem nebo s poruchami zažívání by měli být
opatrní a kávu si raději nedopřávat. Také lidem s gastritidou by káva mohla způsobit nemalý problém a to z toho
důvodu, že aktivuje žaludeční šťávy.
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Závislost na kávě

U pravidelných konzumentů kávy nelze také podcenit jejich
možnou závislost na tomto nápoji. Denně jsme svědky
nebo přímo účastníky nabízení kávy na pracovištích nebo
návštěvách a to často i tehdy, když už máme svůj ranní
šálek v sobě. Většině z nás patrně káva opravdu chutná,
ale jsou i tací, kteří ji pijí pouze ze zvyku nebo třeba jen ze
slušnosti. Kávu pijeme při různých příležitostech a jistě každý sám na svém organismu pociťuje její účinky. Není rozhodně pravdou, že všechny kávy působí stejně, a že je tedy
vlastně jedno, jakou kávu zvolíme. Kvalitní a jemné kávy
nezatěžují organismus, zatímco silné kávy typu Robusta
s vyšším obsahem kofeinu mohou být pro naše tělo značně
zátěžové. Mylná je také představa, že mléko v kávě tlumí
následky kofeinu, je tomu právě naopak. Je tedy mnohem
rozumnější pít kvalitní kávy s nižším obsahem kofeinu bez
mléka, než se snažit si levnou kávu nevalné chuti mlékem
vylepšovat. Kvalitnější druhy mají sice vyšší cenu, ovšem
v tomto případě by mělo být zásadní pouze jedno jediné
hledisko a tím je naše zdraví.
Je zkrátka dobré umět si pro sebe správně zvolit ideální
kávu a není problémem vybírat, pokud má člověk dostatek
informací. Teprve potom můžeme objevit tu pravou kávu,
která nám bude nejen báječně chutnat, ale může nám pomoci překonat i některé zdravotní potíže.

Art
Text. Jiří Červenka (text byl původně publikován na autoveb.cz), foto: jaguarmarketing.cz
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Jaguar XKR-S 
na okruhu
Zatím nejostřejší Jaguar XK - prudký a návykově silný motor, hromový osmiválcový zvuk,
nefalšovaně sportovní chování na silnici, svéhlavá převodovka, ještě svéhlavější navigace,
a navíc, zadní sedačky neobstojí ani jako vtip.
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Po dlouhých desetiletích tradičních sedanů jako XJ nebo
S-Type by bylo snadné zapomenout, že Jaguar kdysi vyráběl opravdová sportovní auta. Koneckonců takový E-Type
nebyl ničím menším než Veyronem své doby. Je zvláštní
ironií, že velký návrat do formy prožívá „šelma z Coventry“
až pod křídly indického koncernu Tata, který si v našich
končinách spojujeme se superlevným supermini Nano.

Na okruhu Portimao

Podívejte se, jak Mike Cross, podvozkový guru automobilky
Jaguar Land Rover, vodí XKR-S na technicky náročné trati
v jižním Portugalsku. Komu jako důkaz znovunalezeného
sportovního ducha Jaguaru nestačila neortodoxní limuzína
XJ ani dramatický koncept C-X75, který má namířeno do
sériové výroby, dostává nyní ke zvážení argument zatím
nejpřímočařejší. Jaguar XKR-S je možná „jen“ variace na
existující model, ale svojí estetikou, dynamikou i osobností
míří do teritoria, kde byl Jaguar přinejmenším dvacet let
jen vzácným hostem: na závodní okruh. Tatam je decentní
elegance standardního XK i umírněný atletismus verze
XKR. Karbonový přední splitter, velké křídlo ze stejného
materiálu na zádi a dramaticky tvarované aerodynamické
doplňky všude po karoserii dodávají původně distingovanému kupé novou dávku vizuální brutality – a vedle
toho snižují celkový vztlak o 26 procent. Tohle auto chce
očividně patřit spíš do boxové uličky než do pařížské ulice,
přestože sytě pastelový odstín, určený speciálně pro XKR-S,
se oficiálně jmenuje French Racing Blue. Na dlážděném
hotelovém parkovišti luxusního hotelového resortu v por-
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tugalském Algarve, kam Jaguar pozval vybraná evropská
média na seznamovací jízdy, působí takto dramatické
výrazové prostředky zprvu až teatrálně. Za volantem ale
brzy pochopíte, že místo úředníka ve sportovní soupravě máte tu čest s nefalšovaným atletem... Kompresorem
přeplňovaný vidlicový osmiválec 5,0 l pod kapotou Jaguaru
XKR rozhodně netrpí krátkým dechem, ale volnější výfuková soustava spolu s novým programem řídicí jednotky mu
v této reinkarnaci pomohly k ještě impozantnějším parametrům. Výkon 550 koní a točivý moment 680 newtonmetrů
jsou i dnes čísla hodná skutečného supersportu! Oproti XKR
sedí verze R-S o deset milimetrů blíž k zemi na tužších pružinách (o 28 procent vpředu a o 32 % vzadu) a dvacetipalcová kola Vulcan znamenají pokles neodpružené hmotnosti
o 4,8 kg. Softwarové změny nezaujmou při četbě tiskových podkladů tak jako nové „železo“, ale jak se máme co
nevidět přesvědčit na nádherných horských silnicích i ve
zrádných zatáčkách supermoderního závodního okruhu
Portimao, pro jedinečný dynamický charakter vozu Jaguar
XKR-S jsou právě ony možná rozhodující. Adaptivní tlumiče
pérování, elektronický stabilizační program DSC a především aktivní, elektronicky řízený samosvorný diferenciál
dostaly nový „rozum“, v jehož synapsích z jedniček a nul by
mělo být skryto více pochopení pro tvrdé jezdecké nasazení. Programátoři Jaguaru si s tímto modelem vůbec vyhráli.
Jakmile zaujmete správnou pozici v anatomicky „ušatých“,
ale přesto všestranně elektronicky seřiditelných sedačkách
a stisknete tlačítko na černě lakované středové konzole,
ožije velký motor s tak divadelním zaburácením, za jaké
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by se nestyděli ani u Ferrari. Otáčky na zlomek sekundy
vystřelí až ke dvěma tisícům, než se osm pístů usadí v nijak
hutném, ale nad očekávání pronikavém volnoběhu.

Komfortní příjemné auto

Po dopoledni stráveném na palubě „obyčejného” Jaguaru XK Convertible na portugalských silnicích je kondička
verze R-S patrná už od prvního otočení volantem. Z odezvy
ovládacích prvků i podvozku se vytratilo „sádlo“, všechno
se děje intenzivněji a s menší prodlevou. Přesto působí
Jaguar XKR-S jako velmi komfortní, v každodenním provozu příjemné auto. Pneumatiky nehučí, volant ani pedály
nevyžadují velkou ovládací sílu a odpružení ponechává
karoserii dost volnosti, aby na velké nerovnosti posádku
„zhoupla“ tradičním jaguářím způsobem. A pak přijde
první delší rovinka... Osmiválcový motor nehřmí jako počítačem vycizelované výfuky Mercedesů AMG ani neječí jako
Ferrari s plochou klikovou hřídelí. Burácí syrovým, divošským rykem staré Corvette, od které se ale liší nezřízenou
chutí do života ve druhé polovině otáčkoměru a reakce na
plyn je téměř stejně řízná jako u atmosférických motorů.
Zatímco u dřívějších přeplňovaných osmiválců Jaguaru byl
zvuk motoru často přehlušen hvízdáním kompresoru, tady
si dal vývojový tým záležet, aby osmiválec řval co nejvíc
„atmosféricky“. Při dynamickém režimu, který zapínáte
tlačítkem se symbolem šachovnicové vlajky vedle voliče převodovky, ponechává řídící jednotka ventily ve výfukovém
potrubí otevřené, a prásknutí automatického meziplynu,
následované zabubláním nespáleného benzínu ve výfucích,

je v tichých horských údolích slyšet na kilometry daleko.

Není to jen pouhý hot-rod

Jaguar XKR-S ale není jen hot-rod. Přestože nabírá tempo s právě tak strašidelnou samozřejmostí, jak naznačuje
udávané zrychlení 0-100 km/h za 4,4 s a nejvyšší rychlost
elektronicky omezená na 300 km/h, schopnosti podvozku
nezůstávají ve stínu ohromujícího motoru. Právě naopak.
Řízení, ač pocitově lehké, vám umožňuje nasměrovat tohle
velké a těžké kupé do zatáčky s přesností, která dává
vzpomenout na Audi R8 a schopnost předních pneumatik
odolávat nedotáčivosti také připomíná spíš auto s motorem
uprostřed. Ještě víc než na okruhu vynikne lehkonohá nátura XKR-S na zakroucených horských cestách, které mění
směr i sklon jako spleť křivulí v chemické laboratoři. Auto
je v každé fázi zatáčky velmi dobře vyvážené a má spoustu
trakce, takže minimálně na suchu je snadné jet s ním velmi
rychle i při vypnuté stabilizaci. Ale důvod k tomu není. Systém DSC má totiž vedle standardního režimu a režimu
„zcela vypnuto“ ještě prostřední „TracDSC“, který je pro
většinu řidičů a většinu situací naprosto ideální. Jaguar
nám to krásně předvedl na okruhu Portimao, kterému se
pro jeho vertikální členitost přezdívá „malý Nürburgring“.
Supermoderní trať, otevřená teprve v roce 2008, nabízí
brutální horizonty a překvapivé sekvence zatáček, které by
mohly jezdce snadno zastihnout nepřipraveného. Instruktor na sedadle spolujezdce dohlížel na to, abychom první
kolo absolvovali ve výchozím nastavení. Auto i tak působí
přesně a jistě, ale zásahy elektronické regulace jsou zejméIce Podzim 2011 |
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na na výjezdech z pomalejších zatáček přece jen výrazné.
Dynamický režim přinese ostřejší odezvu motoru, agresivnější tlumení zejména v odskoku a hlučnější výfuk – a digitální hlídací pes trochu povolí otěže, takže zejména na
brzdách a v první fázi oblouku se Jaguar XKR-S pod vámi
jeví živější, analogovější. Ve třetím kole přichází i režim
TracDSC. Kontrolka „DSC off“ sice nemluví úplnou pravdu,
ale když teď razantně přidáte na výjezdu ze zatáčky plyn,
cítíte, jak aktivní zadní diferenciál pošle točivý moment
osmi bouřících válců na vnější zadní kolo. Volant se odlehčí
v rukou, auto zaklekne na zadek a dokončí oblouk s předními koly lehounce vychýlenými proti směru zatáčky.

Nejsportovnější Jaguár

Šestistupňový automat s hydrodynamickým měničem nabízí
sportovní režim i velká tlačítka pro ruční řazení na volantu,
ale jeho naladění je podivné a za celou dobu strávenou
s XKR-S jsem si na něj nezvykl. Ve sportovním režimu totiž
převodovka ponechává těžké převody, i když plyn jen
lechtáte – a projíždět městem na dvojku se rychle omrzí,
věřte mi.  Samozřejmě můžete řadit i ručně, třeba až na
pětku. Tím ale aktivujete manuální režim a převodovka se
k automatice nevrátí, dokud neotočíte kruhovým voličem
zpět na D a potom opět na S. A dokud jsme u té kritiky - ne
tak otravné, ale přece jen ne úplně ideální jsou brzdy. Se
samotným zpomalovacím účinkem je všechno v pořádku,
ale měkká, nejasně definovaná odezva pedálu neposkytuje
řidiči tolik jistoty, kolik byste při zpomalování z kriminál-
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ních rychlostí do utažené vlásenky chtěli mít. S tím se ale dá
smířit, zvlášť když ostatní stránky soužití s tímto mimořádným autem jsou tak lákavé. Jaguar XKR-S je možná nejsportovnější Jaguar, ale pořád je to Jaguar, takže můžete
čekat kůží obšitou palubní desku, výbornou kvalitu sezení
a luxusní audio Bowers & Wilkins s křišťálovým zvukem.
Pokud vás už něco na cestě z Prahy do Monte Carla přes
nejkrásnější alpské průsmyky donutí zastavit, nebude to
únava, ale „hladové oko“. Spotřeba při dravé jízdě šplhá ke
třiceti litrům, což není neadekvátní, ale vzhledem k sedmdesátilitrové nádrži to znamená tankovat po cca 250 km.
V civilním cestovním tempu bude dojezd asi dvojnásobný.
Samotná spotřeba však cílovou skupinu příliš tížit nebude.
S modelem R-S se totiž řada XK posouvá na jinou úroveň
nejen z hlediska dynamických schopností, ale také cenově.
Zatímco nejdostupnější XK s atmosférickým osmiválcem
vyjde na 100 241 eur (dle aktuálního kurzu cirka 2,42 mil
Kč.), vrcholná verze stojí 131 345 eur (3,17 mil Kč) – a to už
jsme v teritoriu Aston Martinu. Verdikt: pokud trávíte většinu volného času na Nürburgringu, nehledejte v Jaguaru
XKR-S důvod, proč zrušit objednávku na novou 911GT3RS.
I přes svoji ostentativně sportovní image není tohle auto
ryze okruhovou zbraní. Výrobce v něm ale dokázal spojit
cestovní kvality typických GT s opravdovým sportovním
potenciálem a vytvořil tak jedno z řidičsky nejpodmanivějších všestranných kupé, jaká si dnes můžete koupit. Nepochybujte, tohle auto je v prvé řadě
„RS“ a teprve potom Jaguar!

Colnago CLX 3

Jediný dovozce v ČR

Colnago C59

w w w. co lnago.cz

Elektronika

Dopřejte si kvalitní elektroniku
Vánoce se blíží a s nimi potřeba obdarovat své blízké. Co byste říkali nějaké zajímavé
elektronice? Je libo telefon walkmana, nebo tiskárnu?

Nejenom chytrý telefon

Zbrusu nový produktový tip společnosti Sunnysoft, specialisty na
prodej chytrých telefonů. Smartphone HTC Wildfire S nově
v elegantním růžovém provedení jistě potěší každou dívku
či ženu. Cenově dostupný komunikátor s Androidem 2.3, s 5MPx
fotoaparátem, s rychlým připojením
k internetu a miniaturními rozměry.
HTC Wildfire S je nástupce úspěšného
komunikátoru HTC Wildfire. Wildfire S ovšem
nabízí
vylepšené funkce jako je novější operační systém Android
2.3, větší paměť RAM či lepší rozlišení displeje. Výhody
chytrého telefonu a jeho aplikací jsou nepopiratelné.
Smartphony stále více nahrazují další zařízení. MP3 přehrávače a fotoaparáty chytré telefony spolkly už dávno.
Jedním z dalších jejich úlovků je GPS navigace. Telefony
se stávají plnohodnotnými navigacemi a určují nám správný
směr v autě, na kole, na výletě a nebo na … „geocachingové výpravě za pokladem“.
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Walkman® se zbavuje drátů

Dopřejte si bohatší, kvalitnější zvuk s letošními
modely přehrávače Walkman®. Ať sáhnete po dokonalé zvukové kvalitě modelu
Walkman® A860 nebo po barevném,
zábavném modelu Walkman® E460,
vždycky najdete dokonalý MP3 nebo
video/MP3 přehrávač značky Sony. Rodina
elegantních barevných video/MP3 přehrávačů
od Sony nově obsahuje modely řady A a S se streamováním
přes Bluetooth. Walkman® NWZ-A860 se může pochlubit
prvotřídním designem a vysokou kvalitou zvuku díky digitálnímu zesilovači S-Master MX, dotykovým LCD displejem
o úhlopříčce 2,8”a bezdrátovou technologie Bluetooth®..
Štíhlý a stylový Walkman® NWZ-S760 pak nabízí kvalitní
zvuk, bezdrátovou technologii Bluetooth® a dlouhou výdrž
baterie 50 hodin. Walkman® NWZ-E460 pak zaujme barevným designem, prvotřídním zvukem s hutnými basy, dlouhou výdrží baterie 50 hodin a zábavnými funkcemi Karaoke
a zobrazení textů písní. Poslední z novinek je voděvzdorný,
bezdrátový, omyvatelný Walkman® NWZ-W260, přehrávač
ukrytý ve sluchátkách.

Více zábavy za méně,
než si myslíte!
Dodejte nejnovějším trhákům atmosféru kinosálu. Dopřejte si svá oblíbená
DVD v novém, detailním zobrazení. Pouštějte si
filmy, hudbu a videa přímo z internetu. Nový Blu-ray™
přehrávač BDP-S185 představuje dostupný způsob, jak si
užít domácí zábavu stylově a v kvalitě bez kompromisů.
Domácí filmové večery už nikdy nebudou stejné. Naplno
si vychutnejte vzrušení akčních filmů nebo tiché dialogy
romantických komedií. Blu-ray Disk™ od Sony nabízí až 10x
vyšší kvalitu zvuku a 5x vyšší kvalitu obrazu než DVD. Navíc
máte možnost sledovat filmy ze své sbírky DVD převzorkované na rozlišení HD a podívat se na oblíbené scény ve
zcela novém světle.

Inovativní fotoaparát Samsung MultiView MV800 se
skvělými záběry z různých
úhlů

Nový fotoaparát Samsung MultiView
MV800 je vybaven třípalcovým širokoúhlým výklopným dotykovým displejem, díky
kterému mohou uživatelé pořizovat skvělé
snímky a nahlížet na život z různých úhlů.
Přední světová společnost v oblasti digitálních médií a digitální konvergence Samsung Electronics Co., Ltd. představila fotoaparát Samsung MultiView
MV800 s třípalcovým širokoúhlým výklopným displejem.
Tímto modelem společnost poprvé představuje jedinečnou
novou „MultiView“ kategorii, která dnešním náročným
uživatelům fotoaparátů umožňuje zachytit dokonalý záběr
z různého úhlu.Ultratenký a stylový fotoaparát nabízí vysokou kvalitu
obrazu, dotykový
displej a mnohé
inovativní a uživatelsky přívětivé
funkce. Všichni
uživatelé si tak
mohou v klidu
užít fotografování a být si jisti,
že zachytí i ten
nejnáročnější
záběr.

Doposud
nejkomplexnější řada tiskáren AcuLaser společnosti Epson

Společnost Epson, přední světový poskytovatel zobrazovacích zařízení, rozšířila výrazně svoji nabídku tiskáren
AcuLaser určených pro firemní prostředí. Tato nová zařízení
obohacují nabídku modelů vysoké kvality a byla poprvé
představena v rámci několika akcí během měsíce června,
kdy společnost Epson představila svoji novou strategii

„Engineered for
Business“. Řady
M1400,
MX14,
C1700,
CX17 a C2900N
byly
navrženy tak, aby
poskytovaly možnosti, kvalitu,
odolnost, konektivitu
a ekonomické řešení a v období od srpna do října se připojí ke stávající řadě tiskáren
AcuLaser. Se svým rychlým tiskem a kompaktními rozměry
poskytují extrémní produktivitu do každé rušné kanceláře,
bezproblémový tisk a každodenní spolehlivé zpracování vysokoobjemových tiskových úloh s minimem nutné údržby.
Díky snížené spotřebě energie splňuje celá řada také
požadavky ENERGY STAR. Výsledkem
jsou menší náklady pro společnost a nižší dopad na životní
prostředí.Andrew Semple, head
of business imaging ve společnosti Epson
Europe, uvádí: „Těchto 11 nových modelů
dále posílí naši řadu tiskáren AcuLaser
a zajistí, že budeme moci nabídnout širší
nabídku produktů Epson, než kdy dříve –
od kompaktních černobílých a barevných
tiskáren pro co nejvíce prostoru na stole,
až po barevné tiskárny navržené tak, aby
splňovaly požadavky rozmanitého prostředí
informačních technologií. Nová řada tiskáren
v sobě snoubí funkce jednoúčelových i multifunkčních
zařízení. Tiskárny poskytují vysokou
rychlost tisku a jsou schopny každý měsíc zpracovat vysoký objem
výtisků. Jsou tak ideální pro každou
firmu.“

Stylové přenosné reproduktory
Soundtraveller K300ST patří do
nejvyšší třídy stylových přenosných
reproduktorů a zajistí vám křišťálově
čistou reprodukci hudby do kapsy.
Na horní straně produktu naleznete
konektor pro iPhone 4/3GS/3G/iPhone a přehrávače iPod, které mohou
být z tohoto konektoru zároveň
i napájeny. Pro ostatní MP3 přehrávače, telefony, komunikátory či jiná
zařízení s 3,5 mm výstupem naleznete v balení příslušný kabel
pro zapojení ze zadní
strany. Reproduktor
dokáže pracovat se
dvěma AA bateriemi,
ale lze je napájet záložními či solárními
nabíječkami.

Design
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Archiv Marie Brožové

Kartell,
značka nových trendů

Image firmy Kartell a její bezmála 60ti letou historii nejlépe dokumentují její produkty. Unikátní firemní strategie, intenzivní vývoj, využívání nejpokročilejších technologií a materiálů spolu s odvahou a chutí tvořit vyústily v kolekci, která nemá srovnání.

Výrobky Kartell vyjadřují a odrážejí atmosféru a jazyk doby
svého vzniku, ale zároveň zůstávají nadčasové. Tvoří základní osu respektované kolekce současného světového nábytku. Spolupráce firmy Kartell s designery jako A. Meda,
P. Starck, P. Lissoni, P. Urquiola, M. van Severen, A. Citterio,
V. Magistretti nebo E. Mari vytvořila aktivní tvůrčí a komunikační kanál v rámci kterého se rodí výjimečné návrhy.
Kolekci tvoří nábytek a doplňky do bytů, kanceláří i veřejných prostor. Firma Kartell je zastoupena svými Flag Stores
v nejvýznamnějších městech všech kontinentů, je držitelem
mnoha ocenění, ale především se těší přízni milionů spokojených zákazníků.

Nové ikony

A co je u Kartellu nového? Nedávno legendární italský
výrobce nábytku v Miláně oslavoval 50 let veletrhu I Saloni,
a to přímo v hollywoodském stylu. Jejich barevná nápaditá
instalace skrývala i několik novinek jako například novou
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barovou židli, kterou
navrhl Philippe Starck.
Významným přírůstkem je i knihovna Sundial od Nendo. Nejzásadnější novinkou
je však lehká kolekce
neviditelného nábytku
Invisibles, kterou navrhl
Tokujin Yoshioka. V loňském roce překvapil Kartell na veletrhu v Miláně
minimalistickou instalací
v černém boxu, kde
jednotlivé novinky byly
vystaveny na podstavcích. Hlavním důvodem
takovéto instalace bylo

Design
masivní křeslo Invisibles z průhledného materiálu, které
navrhl v celé sérii slavný japonský designér a konceptualista
Tokujin Yoshioka. Letošní instalace byla na téma Hollywood
a představovala nejen pár novinek, ale celou řadu nábytku
včetně nových modifikací.

Neviditelný nábytek

Letošní největší novinkou je produkční verze nábytku Invisibles. Tokujin Yoshioka navrhl Invisibles Light Collection,
která v podstatě
stejný nábytek
materiálově odhmotňuje a dělá
z něj nejen snáze
vyrobitelnou, ale
zároveň i prodejní
verzi. V nabídce
jsou tak tři druhy
laviček, dva stolky
a jedno křeslo ze
zcela průhledného
materiálu, tolik
typického právě
pro značku Kartell.
Dalšími novinkami je zabarveně
průhledná kostka
OK s vytlačeným obřím palcem uvnitř, kterou navrhl světoznámý italský designer Fabio Novembre. Tři novinky přinesl
legendární Philippe Starck, a to kulatý stůl King Top nabízený s černou a bílou svrchní deskou a dvojici barových židlí
One more, One more please, která je přírůstkem do strašidelné rodiny nábytku Ghost a židle Miss Less, jenž má nohy
jakoby zabalené. Dvě novinky připravila slavná designérka
Patricia Urquiola. Zajímavé jsou barevné vázy Matelassè
připomínající kamenné vědro a nápaditá je i pohovka
Folliage složená z listů a podepřená větvičkami. Dále Piero
Lissoni navrhl pro Kartell hliníkový barveným sklem pokrytý minimalistický stůl Zoom a trochu retro perforovanou
kovovou židli Audrey. Velmi povedenou je nová knihovna
Sundial od japonského studia Nendo s otočnými přihrádkami. Nově v nabídce jsou i dvě svítidla Bloom a Taj.

Společnost Kartell byla založena v roce
1949 v Miláně chemikem Giuliem Castellim, který byl žákem držitele Nobelovy
ceny Giulia Natta. Při vývoji produktů
firmy Kartell stojí v popředí tato výzva:
vstup umělé hmoty do obytné zóny. Jako
vedoucí firma na trhu s designovým nábytkem a bytovými doplňky představuje
kolekci, která je výjimečná svojí originalitou, rozmanitostí a rozsahem. Firma
Kartell obdržela mezinárodní vyznamenání, patří mezi ně devět cen Compassi d‘
Oro – nejdůležitější italská cena designu. Značka Kartell se stala designovou
značkou a její produkty jsou považovány
za ikony designu „Made in Italy“. Navrhli je ti nejlepší designéři jako např.: Ron
Arad, Anna Castelli Ferrieri, Antonio Citterio, Enzo Mari, Philippe Starck a další.
Aby byla garantována nejvyšší kvalita,
vyrábí se všechen nábytek bez výjimky
v Itálii. Značka „Made in Italy“ je předpokladem, aby výzkum, vývoj a výroba
mohly probíhat souběžně a blízko sebe,
a tak bylo dosaženo toho nejlepšího výsledku.
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Milan
Škoda

:

„Snažím se vytvářet
něco, co jinde není.“

Letos tomu bude 20 let, co MILAN ŠKODA
začal budovat prodejnu s fotografickou
technikou a fotoslužbami v pražské Vodičkově ulici. Prvních deset let v prostorách paláce Lucerna a nyní již deset let
v nových prostorách paláce Langhans.
Zakladatel a majitel společnosti Centrum FotoŠkoda fotografií bezpohyby žije a vše
o fotografování v posledních 50 letech má v malíčku.
Dvacet let, to je úctyhodné výročí. Budete
oslavovat?

Proto jste se zaměřil na secondhandové
zboží?

Samozřejmě, oslavy začnou na podzim a možná se protáhnou. Dvacetileté výročí v podnikání je skutečně významnou
událostí.

Věděl jsem, že za totality se v Čechách nahromadilo hodně
fotoaparátů, protože ti, kteří se nějakým způsobem dostali přes hranice, si většinou koupili buď fotoaparát , rádio
a nebo, jinou technickou věc. A já si uvědomil, že je zapotřebí, aby někdo vstoupil na trh a začal poskytovat tuto
službu. Začínal jsem v Jindřišské ulici, později se mi podařilo
získat skladové prostory v Lucerně – o obchod jsem se dělil
s prodejnou hraček, přes kterou zákazníci procházeli ke
mně. Postupně se mi podařilo získat i okolní prostory, až
jsem vybudoval prodejnu o rozloze 420 m2. Pochopil jsem
fotografický trh i zákazníky, pro které jsem se snažil vytvořit něco, co nikde jinde nenašli.

Pojďme se vrátit o dvacet let nazpět. Jak
vypadaly vaše začátky?

Skončil komunismus a já si představoval, že si otevřu někde
prodejnu, tehdy se říkalo Foto – Kino. Protože jsem se
v tomto oboru pohyboval už před tím, znal jsem se s lidmy
z oblasti fotografie a tehdejší sortiment, vsadil jsem na
prodejnu s fotografickou technikou. Těch u nás za komunismu bylo několik, ale nabídka zboží, ve kterém převažovaly výrobky z NDR, byla samozřejmě omezená. A já si řekl,
že je na čase to změnit. Podařilo se mi odkoupit zásoby ze
státního podniku, dostal jsem první prostory a v roce 91
jsem se do toho pustil.

Po revoluci nastal obrovský boom, šlo i vaše
podnikání snadno?

Boom nastal, ale s ním byl spojený i pocit nejistoty. Člověk nevěděl, jak se bude co vyvíjet, zákony o podnikání se
postupně začaly tvořit, ze začátku ještě nebyla směnitelná
koruna, poprvé si pamatuji, že bylo možné koupit dolar
volně za 100 Kčs. Bylo to velmi divoké.
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V Lucerně jste působil deset let, v budově
Langhans také deset let. To byl záměr?

Budování paláce Langhans bylo druhou částí mého podnikání. Záměr paláce ale přišel už v roce 1996, kdy se na
mě obrátila pravnučka pana Langhanse, paní Meisnerová
– Wismerová, mimo jiné absolventka FAMU, tedy dáma se
vztahem k fotografii, jejímž životním cílem bylo vybudovat
fotografický dům a pokračovat v tradici, kterou tu založil
její dědeček. V té době to ale byl značně poškozený objekt.
Tam, kde jsou dnes studia a ateliery, se proháněly krysy.

Art

Obchod FotoŠkoda v paláci Lucerna

A paní Meisnerová mě oslovila s tím, jestli bych se v renovaci nechtěl angažovat. Na nabídku jsem po dlouhém zvažování, které se protáhlo na čtyři roky, kývnul a v roce 2002
jsem se už stěhoval.

To není asi jednoduchá záležitost přestěhovat prodejnu o rozloze několika set metrů čtverečných na jiné místo...

To máte pravdu. Především jsem měl zodpovědnost ke
svým spolupracovníkům. Nesměl tam být prostoj, nemohl
jsem na několik měsíců zavřít. Celé dva roky vyžádaly samotné přípravy - plán, nábytek, osvětlení, topení, chlazení,
klimatizace - a 18. 11. 2002 se všechno zboží během jednoho týdne přestěhovalo.

To všechno muselo být velmi náročné. Kde
jste na to bral energii?

No, byly chvilky, kdy docházela. Nejnáročnější to bylo tak
před sedmi lety, kdy mi už docházely síly a dech. Všechny
změny technologií byly velmi obtížné a obstát na trhu bylo
těžší, než kdykoliv jindy. V té době mi naštěstí začal pomáhat syn, což mi dodalo chuti a síly a opět jsem začal pociťovat, že bychom se zase měli posunout někam dál.

Centrum Foto Škoda už dávno není pouhou
prodejnou fototechniky, ale je skutečným, jak
název napovídá, fotocentrem. Pořádáte výstavy
fotografií, fotografické kurzy, disponujete atelierem... To byl také záměr?

Kdepak, zpočátku jsem měl představu pouze obchodu, ale
postupně jsem si uvědomil, že na trhu je díra, že specializovaný obchod se službami u nás vlastně neexistuje. Já se
totiž vždycky snažil a snažím vžít do pocitů zákazníka. Když
si budete chtít něco koupit, kam pro to půjdete? Tam, kde
je největší sortiment a specialisté. A to i přesto, že na výběr
budete mít dalších deset malých prodejen s omezeným
sortimentem.

To máte pravdu. Není ale škoda, že jste
jenom pro Pražany? Další takové centrum otevřít
neplánujete?

Víc takovýchto center se vybudovat nedá, a to z několika
důvodů. Jednak na to není potenciál zákazníků a hlavně
vybudovat centrum není tak snadné jako vybudovat běžný
obchod. Centrum už vyžaduje kvalifikovaný personál, techniky a specialisty a to nejde dát dohromady tak jednoduše.
Mým záměrem bylo vybudovat jedno velké fotografické
centrum, aby zákazník nemusel obíhat mnoho malých
prodejen. To se mi myslím povedlo, většina malých firem
v tomto oboru si již zvykla, že pokud něco nezná v oboru,
posílá zákazníky k nám. Česká republika je relativně velmi
malá a věřím, že ti, kteří nás potřebují, si nás najdou.

Také jste se někdy věnoval fotografii?

To u mě snad ani nejde nefotit. Fotografii jsem se věnoval
a stále věnuju. Nejvíce jsem fotil, když mi bylo dvacet, fotil
jsem svatby a noci jsem trávil ve fotokomoře. Také jsem měl
pár fotek v novinách, ale pak jsem se začal věnovat obchodu.

20 let je obzvláště pro technologie dlouhá
doba. Co bylo největším boomem?

Určitě nástup digitální fotografie, který byl i velkou zkouškou. Většina menších prodejen nepřežila, zůstávaly jen ti
nejlepší.

Centrum FotoŠkoda je bezesporu úspěšné,
což je jistě i příslib do budoucna. Můžete poodhalit některé své plány?

Těch je hodně, ale stále se váží na tyto prostory. A možností
na ploše o rozloze 1400 m2 je opravdu hodně. Loni jsme
například otevřely první showroom s kompletní nabídkou
fotoaparátů se systémem touch and try, který umožňuje
zákazníkům vyzkoušet si fotoaparát ještě před jeho koupí.
Tento systém jsme ve spolupráci s dodavatelskými firmami připravovali rok. Letos připravujeme infostánky firem
s dotykovými displeji a maximálně se věnujeme internetu
a jeho aplikacím na prodej a fotoslužby. Pořád se snažím
vžívat se do pozice zákazníka a vytvářet něco, co jinde
není.

Centrum FotoŠkoda dnes
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Vítejte ve světě REPHASE - dermokosmetiky třetího tisíciletí.
Její moto zní: „BE DIAMOND“. Nabízí ženám i mužům luxusní výrobky, jejichž léčebné
a omlazující účinky okamžitě nadchnou.
Luxusní dermokosmetická řada REPHASE je absolutní novinkou na českém trhu. Je synonymem dokonalých a viditelných výsledků v péči o pleť a pokožku těla. Vyniká svojí
inovativní kreativitou, kráčí ve šlépějích nejnovějších vědeckých poznatků, využívá nejmodernějších výdobytků biotechnologie v souladu s přírodními zákonitostmi . Uzdravuje, rozmazluje, zklidňuje a voní. Respektuje harmonii těla
i ducha. Prostě když ji poznáte, nikdy ji neopustíte. Stane se
Vaší chůvou v dobrém i ve zlém…

SUBLIME STEM CELL treatment - péče s obsahem
kmenových buněk. Pozornost největších vědeckých au-

torit se upíná ke kódu luxusu a krásy – kmenovým buňkám,
které jsou již dobře známé v medicíně a genetice a nyní revolučně vstupují i do kosmetiky. Rephase se stává tlumočníkem nové technologie prostřednictvím vytvoření receptur,
založených na dospělých rostlinných kmenových buňkách,
které restabilizují funkční kapacitu kožních buněk a jejich
schopnosti vlastní regenerace. Okamžitá intenzita síly SUBLIME nabízí nesrovnatelnou příležitost k získání mladistvě vyhlížející pleti. Poskytuje nevídanou účinnost v boji se
známkami stárnutí a v rekordně krátké době zlepší kvalitu
vaší pleti. Již po prvním použití pleť zůstává vypnutá, září,
získá pevnost a jemné vrásky mizí. Sublime Stem Cell Filler, sérum bohaté na rostlinné kmenové buňky a molekuly
H.EG. 10 kyseliny hyaluronové, upravené technologií ´crosslink´, stimuluje produkci endogenního neokolagenu a elastinu a zároveň pleť chrání před účinky volných radikálů.

FEMME D´OR – pleťový krém s obsahem koloidního zlata je významným krokem k udržení mladé a vi-

tální pleti! Je inspirován nejnovějšími postupy molekulární
biotechnologie, jeho složení působí na telomerázu, jež obnovuje buněčné mládí. Telomeráza je enzym, který pracuje
jako mitotické hodiny, které pumpují nový život přímo do
nitra buněk a stimulují remodelaci pojivových tkání. LPA fosfolipid, specializující se na syntézu ceramidů a Profillagrinu,
jakoby otočí vypínačem buňky a podpoří tak proces vlastní
regulace, která posílí ukotvení, podporu a kompaktnost pleti. Jemně mikronizované zlato a topaz, podporují schopnost
samoléčby a zároveň mají stimulační vlastnosti. Femme d´Or
sérum s okamžitým liftingovým účinkem je – jednoduše
fantastické.Tajemství tohoto séra spočívá v jeho schopnosti
reaktivovat biomolekuly pracující na predispozici chromozomů zodpovědných za rychlé stárnutí buněk a ty ji překládají
do prodloužení jejich života. Okamžitě uvolňuje mikrorýhy
v pleti, vzhled obličeje je významně omlazen. Výsledkem je
velkolepý vyplňující efekt.
Někdy se zdá, že kosmetické přípravky jsou pouze doménou žen. Není tomu tak v případě dermokosmetické řady
REPHASE. I muži mají nárok vypadat mladistvě co nejdéle
a mít k dispozici péči, která jim pomůže v boji proti stárnutí.
JEUNESSE de l´homme – luxusní péče pro muže. Recept této ultra bohaté péče kompenzuje genetické naprogramování prostřednictvím sofistikované biotechnologie
trojitého vektoru buněk. Tri-Agelles, působí cíleně na enzym
telomerázu, který přirozeně chrání DNA buněk v pleti a posiluje jejich reprodukční potenciál. Zesiluje ukotvení dermálních a epidermálních spojů. Následkem je senzační zpevnění

a redefinování kontur obličeje. Jeuness de l´homme – sérum
bylo také specielně vyvinuto pro omlazení pánské pleti. Technologie používající kmenové buňky extrahované z pupenů
Plesnivce alpského ( protěž ) společně s koloidním stříbrem
produkuje výjimečně silné anti-oxidanty, mající protizánětlivé a cytoprotektivní vlastnosti. Jedná se o silný koncentrát,
který ihned po prvních aplikacích přestavuje tonus, kompaktnost a pevnost pleti. Mikrorýhy v pleti jsou vyhlazeny
a obličej vypadá mladistvě.
Nikdo nepopře, že dnešní společnost preferuje krásu.
A jak praví známé úsloví, korunou krásy jsou vlasy. Hygienické zvyklosti dnešní doby vedou k tomu, mýt si vlasy každý
den. Jak však dosáhnout krásných a zdravých vlasů při jejich
každodenním mytí? Vyžaduje to kvalitní šampon a vlasovou
vodu. Bio-technologická laboratoř s více než 30-ti letou tradicí společnosti Vivipharma vyvinula na základě nejnovějších
vědeckých poznatků v oboru novou trichologickou řadu vysoce kvalitních přípravků s nejvyšším profilem bezpečnosti,
zajišťující kompletní péči o vlasy a vlasovou pokožku. Produkty neobsahují SLES a SLS – detergenty, které mají negativní
účinky na kůži tím, že narušují přirozenou enzymatickou činnost pokožky a zároveň mají nadměrný odmašťující účinek.
Tyto jsou nahrazeny látkami dermo-ochranného charakteru,
pocházejími pouze ze surovin přírodního původu. Samozřejmostí je test na nepřítomnost niklu, který způsobuje nejrozšířenější formu kontaktních dermatitid v Evropě. Obsažené
cheláty zabraňují usazování vápenných solí na vlasech při
jejich mytí, způsobujících jejich tvrdost, drsnost a matnost.
Veškeré produkty minimalizují riziko alergií. Pýchou výrobce je patentovaný KENOGEN alla Melatonina , který představuje revoluční péči o vlasy obnovující jejich fyziologický
růst, vlasový porost houstne a prodlužuje se délka vlasů jak
u žen, tak i u mužské části populace. Žhavou novinkou je
STEM CELLS THERAPY, výrobek na bázi kmenových buněk,
silně regenerující vlasy a vlasovou pokožku. V případě, že si
nevíte rady s lupy, dermatitidou, mastnými či křehkými vlasy,
vlasy nadměrně řídnou, můžete navštívit některou z našich
trichologických poraden, kde se pod odborným vedením
vlasových specialistů těchto nepříjemných a vleklých starostí
zbavíte jednou pro vždy.
REPHASE je nově v prodeji v Butiku Beata Rajska. „Vždy
jsem se snažila aspoň malinko hýčkat svojí pleť. Vzhledem
k tomu, že jsem neustále v pohybu a mezi lidmi, nechodím
na kosmetiku, ale mám ráda chvilky, když jsem absolutně
sama v koupelně a můžu si užívat péči krémů. Po objevení značky Rephase jsem měla sama zájem o to, abychom ji
mohly u nás v butiku poskytnout našim klientkám. Mými
absolutními favority je sérum a krém na bázi kmenových
buněk SUBLIME. Víkend si nedovedu představit bez jejich
hydratační masky, která mě nádherně osvěží. Protože módní
značka je nejen navrhování, ale i kontakt s textilními materiály, které vysušují, mám oblíbené i sérum na ruce. Během 2-3
použití mě svým působením dá pokožku rukou do pořádku
. Mohla bych uvést i anti-aging olejíček na vlasy a další produkty, ale myslím, že jsem uvedla ty, které nejvíce zbožňuji.“Beata Rajská

REPHASE je nově v prodeji v Butiku Beata Rajska, Dlouhá 3, Praha 1.
Michaela Pilná, výhradní dovozce a distributor, www.miopharma.cz

Ice Podzim 2011 |

129

Lifestory
Text a foto: Jana Abelson Tržilová

Záznamy života
Terezy Boučkové
Napsala dvě úspěšné knihy, inspirované vlastním životem: Indiánský běh, popisující dospívání v disidentském prostředí a Rok kohouta o nezdařené adopci dvou romských
chlapců. Můžeme si přečíst i řadu fejetonů a shlédnout i její divadelní hry. Také se ale
utápěla v depresích a snažila se najít smysl života. Dnes je všechno za ní a ona si opět
plnými doušky užívá života. A stále skvěle píše.
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Lifestory
Nedávno jsem dočetla vaše fejetony o lásce
ke kolu? Byl to takový můj bonbónek na dobrou
noc. Každý večer jeden... Překvapilo mě, jak jsou
ve srovnání s vaší předcházející tvorbou jiné...
Ty fejetony jsem se většinou snažila psát radostně, pozitivně. Už proto, že byly určené do novin, plných nepříjemných
zpráv.

Co je těžší napsat? Fejeton, nebo román?
Myslím najednou sednout a napsat fejeton, nebo
pokračovat v rozepsaném románě?

Román je strašně těžká disciplina. Nedá se to s psaním fejetonů vůbec srovnávat. Ale i fejeton musí mít všechny složky
literárního útvaru – úvod, stať a závěr. Jen to musí být
mnohem, mnohem stručnější. Snažím se, aby mé fejetony
byly nadčasové – a zdá se, že se mi to daří, protože jezdím
po čteních a předčítám lidem pět, ale třeba i téměř deset
let staré. Fungují!

I ty fejetony jsou autobiografické, že?

Jako většina mého psaní. Ale i autobiografičnost se musí
zpracovat a často posunout hodně jinam. Když si to, co
napíšu, přečte můj manžel, tak mi řekne, že to tak vůbec
nebylo. Ono kdybych napsala jen, jak to bylo, tak by to
byla hrozná nuda. Musí se to vyšperkovat.

Já měla v emigraci bratra i sestru a neměla jsem sílu tu
nechat mámu samotnou. Chvilkový pobyt v cizině jsem
ale měla možnost si vyzkoušet. V totalitě bylo všechno tak
nevyzpytatelné, že než mého tátu zbavili občanství, tak
mi dali možnost vyjet. Tři čtvrtě roku jsem byla ve Švýcarsku, kde jsem se dokonce zamilovala. Měla jsem tam první
velkou lásku, ale stejně se mi strašně stýskalo po domově,
po mámě. Já na to žít jinde nejsem typ. Jsou lidé, kteří si
věci nepřipouštějí a jsou lidé, kteří na to zemřeli. Divadelník Alfréd Radok zemřel na emigraci; tak se mu stýskalo,
že zemřel. Já ale měla štěstí, že jsem si to mohla vyzkoušet
tak trochu nanečisto, protože jsem jednu dobu k odchodu
inklinovala. Existence bez budoucnosti mě tu ale samozřejmě ničila a jsem vděčná za to, že jsem mohla zjistit, že
v cizině absolutně nikoho nezajímám. Ale tady jsem byla
užitečná. Pohybovala jsem se mezi chartisty, což byli stateční lidé a přišlo mi to tady zkrátka smysluplnější.

„Na divadle to žije.“
nu?

Jak s odstupem času vnímáte svou prvoti-

Kdepak, to nejde.

Neměnila bych a neměnila jsem na ní, když jsem dělala
korektury před dalším vydáním, vůbec nic. Docela jsem byla
překvapená, že to je tak dobře napsaný.

Já pracuju na kondičce a můj muž se zase krotí. Takže on
si pěkně prohlédne krajinu, když jede se mnou a já zase
vidím, jak mi kmitají nohy. Ale musím říct, že mě to baví.

Kdepak. Jenom na autorských čteních, nebo když mají
znovu vyjít. Rok kohouta jsem ale četla asi půl roku po
jeho vydání pořád dokola, protože jsem se ujišťovala, jestli
to tak mělo být, jestli jsem to napsala dobře. To jsem byla
hrozně nejistá.

Není to tedy jen suché popisování reality...

Co vám nezávidím, to jsou ty túry na kole
po boku vašeho manžela. Jak je zvládáte? Vypěstovala jste si už dobrou kondičku?

Začátky ale musely být krušné...

To ano, ale teď to už je dobré, protože můj muž na mě už
bere ohled. Když mi ale všichni ujížděli, tak mě to nebavilo.

Kolik kilometrů najedete?

Můj rekord je 60 kilometrů a to v Beskydech, kde se jezdí
z kopce do kopce.

„Šuplíky mám prázdné.“

Věděla jste vždycky, že chcete psát?

Já jsem do třiceti vůbec psát nechtěla. Ale ve škole jsem
měla vždycky nejlepší slohy.

Ve třiceti tedy nastal zlom? Co se stalo?

Byla jsem deset let uklízečkou a touha se umělecky realizovat už nabyla vrcholu. Byla ale totalita, já byla nepřítel
lidu... Zkoušela jsem všechno možné, chtěla jsem být i herečkou a obíhala amatérská divadla. Vždycky to krachlo,
protože, jak jsem se později dočetla ve spisech, tak tam
vždycky došli estébáci a všechny postrašili. Psaní se zkrátka
ukázalo jako nejjednodušší.

Mrzí vás, že jste svá mladá a nejproduktivnější léta strávila v této době?

Člověk si nemohl vybírat, ale samozřejmě, když vidím,
jaké dnes mají mladí lidé možnosti, tak si říkám, co všechno bych s mou povahou ráda zkusila. Jela bych do světa,
hrála bych divadlo, pořád bych něco organizovala. To jsem
sice víceméně dělala také, ale deptalo mě, že nic nemohu
dotáhnout do konce. Těm dnešním dětem zase všechno
spadlo do klína a většina z nich nemá touhu si něco vyzkoušet. Je to asi o té povaze, která některého člověka
žene někam dál a jiného nežene nikam.

Emigrovat jste nechtěla?
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Čtete znovu své vydané knihy?

Napsala jste to dobře?

Myslím, že ano. Taky bych nic neměnila.

Vím, že je spousta spisovatelů, kteří to
zásadně nedělají, protože se bojí, že najdou moc
chyb...

Já ale opravdu žádné nenašla.

Psala jste si někdy do šuplíku?

Šuplíky mám více méně prázdné. Leží v nich snad jen některé nepovedené pokusy o divadlo a film.

Proč nepovedené?

Protože jsou hodně blbý. V té době jsem to ještě neuměla.

Kdo to posoudil?

Posoudili to jiní, ale i já sama. Divadelní hra a scénář potřebují určitou sumu znalostí a řemesla, což román nebo
próza nepotřebuje. Tam stačí talent a určitý typ jazyka,
cit pro skladbu vět, pro pointu... Divadlo i filmový scénář
potřebuje daný postup.

Co vás na divadlu tak láká? Je v tom i vaše
někdejší touha po herectví?

To ani ne, to mě už přešlo. Prostě je to pěkný vidět živé
herce. Když jsem zažila dvě své premiéry, tak to bylo moc
zvláštní. Byla jsem před tím na umření a nervózní, jaké
to bude a co mi s tím kdo udělal. Je to ale úžasný zážitek
vidět to živě. Je to úplně jiný druh zážitku.

Ve filmech vaše umění ale také žije...

Film je jiný, tam to je všechno dané, u divadla se může
interpretace měnit. Jednu dobu jsem nechodila do divadla
ani na koncerty a moc mi to chybělo. Nechodila jsem na ně
ale proto, že se mi nelíbilo, co a jak se dávalo.

Dá se psaním divadelních scénářů uživit?

Napsala jsem dva...

Art
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Lifestory
„Píšu těžce.“

Jak se vám píše? Můžete každý den sednout
a napsat 5 stran, nebo to je nárazovité?
Píšu těžce, hodně přepisuju a jsem moc ráda, že mám počítač a můžu svůj text měnit
a předělávat, dokud nejsem
spokojená.

te?

Hodně přepisuje-

Hodně. Když jsem ještě neměla počítač, tak jsem chyby
začerňovala černým fixem,
abych to pod tím vůbec
neviděla, pak jsem to bělila
a strašně mi vadilo, když
tam byly škrty a já věděla,
že tam to slovo nemá být
a ono tam pořád čouhalo.
Na počítači to teď je skvělé.

Hrajete si se slovíčky?

To ani ne, ale třeba mám
pocit, že tam nějaké slovo nepatří, nebo že patří
jinam. Že ta věta má být jiná
nebo že má být jinde...

Stává se vám, že
se probudíte v noci,
máte nápad, vstanete
a pak zase jdete psát?

To se mi stává spíše před
usnutím. Tak intenzívně na
něco myslím, kolikrát mi
naskočí chyby, které jsem
přes den udělala. Proto
mám u postele blok a píšu
si, co a jak.

Píšete každý den?

Když mě něco žene, tak
ano.

Víte dopředu,
o čem budete druhý
den psát?

Když mám něco rozepsaného, tak na to pořád myslím
a i v noci si dělám poznámky, kudy by to mohlo jít dál,
co tam změnit, o tom přemýšlím prakticky neustále.

Stává se vám, že
nevíte o čem psát?

To se mi stává pořád.

Knihy coby záznamy života

Co vás k tomu přimělo?

Pan Antonín J. Liehm
(filmový publicista, kritik, novinář),
kterému jsem potom
román Rok kohouta
věnovala. Viděl, jak
jsem zoufalá. Z rodiny,
z toho, že mi nic nejde, že jsem neúspěšná, protože mi nikde
nic nevzali. Próza mi
nešla psát a celkově
mě přepadla marnost. A on mi poradil,
ať si zapisuju dny.
Já se tomu bránila
a on řekl, ať to vůbec
neberu umělecky, ale
jen suše zapisuju, co
se stalo. Jsem mu moc
vděčná, že mi tohle
poradil.

Tenhle strach má
každý. Je ale spousta
jiných příběhů, z nichž
může spisovatel udělat povídky, román,
divadlo nebo film. Ale
mě ten příběh musí
nejdřív sevřít, abych
ho musela napsat.

Tereza Boučková se narodila 24. 5. 1957
v Praze jako nejmladší ze tří dětí spisovatele
Pavla Kohouta a jeho druhé ženy Anny Kohoutové. Bratr Ondřej, malíř a scénograf,
žije v Rakousku a sestra ve Švýcarsku. Tereza studovala dvouletou ekonomickou
školu, z níž přestoupila na gymnázium. Rok
Doléhá k vám
po maturitě podepsala Chartu 77 a pak praúspěch
knížek?
covala jako uklízečka, poštovní doručovaDostala jsem za potelka, domovnice… Několikrát se neúspěšně slední dva roky stovky
pokoušela o přijetí na DAMU. Svůj herecký
mailů a dopisů (na
talent uplatnila v disidentských představevšechny jsem odpověních v bytě Vlasty Chramostové. Po krátděla!) a to mě těší. Ale
jinak se, myslím, nic
kém prvním manželství se v roce 1985 podruhé provdala za Jiřího Boučka, se kterým nezměnilo.
Oslovují vás
se přestěhovala do chaty svých prarodičů
čtenáři?
u Vráže u Berouna. Adoptovali dva romské
z nich mi
chlapce, v roce 1991 se jim narodil třetí syn. Spousta
chtěla jen poděkovat
Napsala Indiánský běh, Když milujete muže,
za moje knížky, přeKrákorám, Jen si tak trochu schnít, Rok ko- devším za román Rok
houta, Boží a jiná muka. Z divadelních her:
kohouta. S některými
jsem se skamarádila.
Silnice, Sodoma komora; scénáře k filmu
Svěřují se
Smradi a Zemský ráj to napohled.

Všechny ne. Křepelice a Když milujete muže, nemají s mým
životem nic společného. Taky divadelní adaptace ne. Ale
Podzim 2011

Psala jste si někdy deník?

Jen v roce, který jsem popsala v románu Rok kohouta.

Nebojíte se,
že jednou nebudete mít o čem psát?

Všechny vaše
knížky jsou záznamy vašeho života. Příběh vám
do knih dodává sám život...
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jinak mě můj vlastní život zásoboval silnými tématy až moc.

vám s podobnými
osudy?

Ano, spousta lidí mi napsala, že se svými dětmi prožili (či
prožívají) velmi podobné věci jako my s našimi adoptovanými syny. A že mi moc děkují, že jsem to nesdělitelné, sdělila. Že teď snad víc lidí pochopí, jak těžké je žít s přijatými

Lifestory
dětmi a jak se nedá změnit, co v těch dětech je.

Kdo vám nejvíce píše?

Píší mi hlavně ženy, ale dostala jsem dost reakcí i od mužů.
Ale ženy převažují.

Existuje nějaký dopis, který vás obzvlášť
potěšil?

Z dětského domova mi napsala holka (poloviční Romka), na
kterou se vykašlali rodiče. Do domova za ní jezdili budoucí
adoptivní rodiče, kteří byli rozhodnuti si jí vzít, ale nakonec
z toho sešlo. Vlastně nevím, proč. Ale ona celou dobu žila
s pocitem, jaké by to asi bylo, kdyby se do té rodiny dostala. O co všechno přišla. Nakonec ale z mé knihy pochopila,
že to taková idyla také nemusí být. Že by třeba šťastná
nebyla... A tato dívka mi napsala, že to je naprosto úžasná
kniha.

Nejlepší kniha desetiletí

O románu Rok kohouta se mluví jako o nejlepší knize desetiletí. Jaký to je pocit, že právě
tato knížka se setkala s takovým ohlasem?

Je to zvláštní pocit, protože já tu knížku brala jako velmi
těžkou a i dost deprimující. Takový čtenářský ohlas jsem
absolutně nečekala a moc mě překvapil.

Myslíte si, že s vámi čtenáři soucítili?

Nejen. Čtenáři si v tom našli především své vlastní prožitky.

Znám několik adoptivních rodičů, kteří román brali jako příliš subjektivní...

Ano. Každý individuální příběh je subjektivní. Je to můj
příběh. Objektivní můžou být vědecké výzkumy, nikoliv
román.

Nemohla tato kniha odradit potenciální
adoptivní rodiče?

Já si myslím, že ten, kdo se rozhodne pro adopci, do toho
půjde. Nás zkušení lidé také odrazovali. A hlavně je každý
příběh skutečně individuální. Může se to povést. A taky nemusí. A když to nevyjde, tak může četba mé knížky posílit
rodiče, kteří procházejí nebo prošli podobným trápením.
A jsou z toho zničení.

„Synové nám dali štěstí.“

Změnilo se něco na vašem vztahu s vašimi
adoptivními syny? Stýkáte se?

Naši synové žijí svůj život a naše styky záleží jen na jejich
chtění. Protože nemají žádnou adresu a telefonní spojení
většinou funguje jen jeden den. Pak už číslo neexistuje.
Takže my nemáme, kam se jim ozvat, kde je navštívit. Kluci
se čas od času ozývají. Na Štědrý den se ozval ten nejstarší.
Řekl nám, že nás má moc rád... Tak to jsme s mužem zaplakali. A druhý den jsme se sešli u společného oběda – i s jeho
dívkou. Bylo to hezké setkání. Bohužel jsou ale oba bezdomovci bez dokladů...

Stále to jsou vaši synové?

Naši synové to budou vždycky, už proto, že jsme je adoptovali nezrušitelně.

Cítíte k nim ještě něco? Obavy, soucit,
strach, lásku...

Je mi líto, že nežijí jinak, líp.

ky?

Co by se muselo stát, abyste je přijali zpát-

Přijali zpátky? Nevím, jak to myslíte. Naše životy se řízením

osudu sešly a rozešly. Oni mezitím našli své biologické rodiče, ale myslím, že v nich velké emoce nevyvolali, protože
nám stále říkají mami a tati. Máme je rádi. A myslím, že
oni nás taky. Akorát že se způsoby našich životů totálně
rozcházejí.

Máte svým synům něco za zlé?

Nemám. Oni nám neubližovali cíleně. Jen už nechtěli žít
tak, jak jsme chtěli my.

Dá se říct, že vám ti kluci i něco dali?

Dali nám štěstí. Toužili jsme po dětech a oni nám tu touhu
vyplnili. Že se to pak zkazilo, je jiná věc.

Měla jste během těch let, kdy jste vychovávala syny, čas myslet na sebe?

Myslela jsem na sebe jen v souvislosti s výčitkami, že jsem
jako adoptivní matka selhala. Ptala jsem se stále proč...

Proč jste se vlastně svého času rozhodli pro
adopci a ne pěstounskou péči?

Protože jsme si chtěli vzít děti s plnou zodpovědností. Bez
závorek. Po našich zkušenostech si myslím, že to byla chyba. Ale to už jsem kdysi řekla pro časopis Marianne.

Kdybyste mohla vrátit čas, zachovala byste
se jinak? Šla byste do toho znovu?

My jsme si děti vzali, protože jsme nemohli své děti mít.
Vždycky bych chtěla prožít život s dětmi!

Dva roky po adopci vašeho prvního syna se
vám narodil vlastní. Vnímala jste vlastní mateřství jinak?

Samozřejmě. Poprvé jsem doma měla miminko, kojence.
A pochopila jsem, jak kruté je pro nechtěné děti, být první
rok života bez svého člověka, bez jeho lásky.

„Nikdo není silný pořád“

Ve vaší knize jsem se dočetla o vašich depresích. A to jsem si myslela, že jste silná ženská...

Ani silné ženské se podobné stavy nevyhnou. Zvlášť, když
se sejde tolik těžkostí. Nikdo není silný pořád...

Pomohlo vám psaní?

Psaní přišlo až potom, co jsem své těžkosti přežila a vyřešila.

O pomoc jste si neřekla?

Brala jsem (nárazově) antidepresiva. Jak bych dopadla bez
nich, nevím.

Něco vás muselo držet nad vodou...

Ne. Nic mě nad vodou nedrželo. Vůbec nic. To je právě na
takových stavech ta zrada.

Věděl o tom všem váš muž?

Když jsem mu říkala, že se mi nechce žít, myslel si, že je to
jen takové mluvení dramatické umělkyně. Byl vyděšený až
po přečtení Roku kohouta.

Je to už teď všechno za vámi?

Ano. A doufám, že se to nikdy nevrátí!

Také jsem se dočetla, že jste s manželem
přežili i váš drobný úlet z manželství...

Úlet... Tak bych nazvala nevěru. U mě to bylo jen takové
blouznění v hlavě. A zaplať pánbůh za to. Možná i díky
tomu jsem přežila domov, kde jsem strašně nechtěla být.

Jak vaše manželství vypadá dnes?

Je pěkné. Tu a tam se zdravě pohádáme.

Čím teď žijete a na čem pracujete?

Teď se věnuju pokusům o divadlo. Jak to dopadne, nevím.
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Tip
Text a foto: Jana Abelson Tržilová

Vítejte v

Táboře
Historie, to je deviza, kterou se mohou mnohá česká města přímo chvástat. A jihočeský TÁBOR mezi ně bezesporu patří. Historie, byť poněkud pohnutá tu na vás dýchá z téměř každého kroku. Aby také ne, střípky z dob dávno minulých tu jsou stále živým
odkazem. TÁBOR je dnes ale nejen městem, které je spojeno s husitským hnutím a jeho
velkými osobnostmi.
Malebné uličky s příjemnými kavárnami a cukrárnami,
hospůdky, ve kterých jako by se zastavil čas. Tak na mě toto
malebné město pokaždé zapůsobí. Ať již si sednu na lavičku na náměstí nebo se procházím mezi budovami, které
pamatují tažení Jana Žižky z Trocnova, vždy se vnitřně přenáším o několik staletí do minulosti. A to do velmi daleké
minulosti, vždyť počátky tohoto známého centra husitského hnutí se datují již do 13. století, některé prameny však
uvádějí, že zde již v 1. století před Kristem stávalo keltské
sídliště.

Jan Žižka z Trocnova

Město a hrad na výhodném strategickém místě na skalnatém ostrohu nad ústím Tismenického potoka do Lužnice
kolem roku 1270 založil Přemysl Otakar II. a nazval jej
Hradiště nad Lužnicí. Vznik samotného města Tábor je
ale spojen s husitským hnutím, a zejména s Janem Žižkou
z Trocnova, který na místě dávného osídlení ve 13. století
vybudoval hrad a město Hradiště. Strategické polohy města
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využili zradikalizovaní husité, kteří převedli zbytek obyvatel z nedalekého Sezimova Ústí na místo bývalého Hradiště.
Založili zde roku 1420 vojenské město, odkud pod vedením
táborských hejtmanů vedli své vítězné výpravy. Během
staletí prošlo město mnoha stavebními proměnami, ale
svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. Historické
jádro je díky systému zástavby a množství zachovaných památek městskou památkovou rezervací. Zbytky rozsáhlého
opevnění a malebná zákoutí Starého města stále připomínají bohatou minulost na každém kroku. My se vydáme na
Žižkovo náměstí, jemuž vévodí pomník slavného vojevůdce
Jana Žižky. Náměstí obklopují architektonicky cenné měšťanské domy a v jeho středu se vyjímá renesanční kašna.
Dominantní stavbou je honosná pozdně gotická budova
radnice, v jejíchž prostorách je umístěna zajímavá expozice
Husitského muzea a také vstup do táborského podzemí.

Toulky uličkami Starého města

Poté se vydáme na toulky uličkami Starého města, které

Art

Do Tábora můžete na jednodenní
výlet či na víkend. Ubytovat se můžete v některém z mnoha hotelů či
penzionů.
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můžeme zakončit výstupem na jedinou zachovalou věž
původního hradu Kotnov, ze které se nabízí výhled nejen
na historické jádro města, ale i na nedaleký barokní chrám
v Klokotech - známé poutní místo. Naším dalším zastavením je místo rovněž spjaté s husitskou historií. Jen pár kilometrů od Tábora v malebném zalesněném údolí Kozelského potoka se nalézá drobná zřícenina Kozího hrádku. Tato
Národní kulturní památka je významná především tím, že
zde pobýval velký reformátor katolické církve Jan Hus. Právě tady dokončil svou významnou Postilu a sepsal i některá další základní díla. Do dnešní doby se nám zachovaly
jen odkryté a zrekonstruované základy budov a hradeb.
V blízkosti hrádku je restaurace pod širým nebem a celé
místo je i díky krásné přírodě oblíbeným cílem výletníků.
To zřícenina hradu Choustník je jiný formát. Důkladně
opevněný hrad, postavený na srázné skále ještě dnes budí
respekt a uznání. Jako jeden z mála dokázal odolat všem
husitským útokům. Z architektonického hlediska se jedná
o vzácný příklad tzv. dvojhradu. Při jeho prohlídce můžeme obdivovat pozůstatky mohutných zdí, hradních paláců
a dvě hranolové věže. Ta zachovalejší, 18 m vysoká, je přístupná schodištěm a je upravená jako rozhledna.

Výšlap k hradu

K hradu můžeme vystoupat po zelené turistické značce
přímo z náměstí ve stejnojmenné obci, kde si můžete prohlédnout výrazný původně gotický kostel Navštívení Panny
Marie. Z dálky viditelný hrad se tyčí pod vrcholem Choustníku. Značka nás provede vzhůru obcí až na její konec, kde
je odstavné parkoviště pro návštěvníky hradu. Dál už musí
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všichni pěšky. Po 1 km stoupání po kamenité stezce se dostaneme ke vchodu do hradu, jehož krásy se nám zpřístupní po zaplacení symbolického vstupného. V závěru výletu
opustíme středověké stavby i husitskou historií a zaměříme
se na přírodní krásy. Naším cílem bude Chýnovská jeskyně
nacházející se 3 km nad obcí Chýnov. Jeskyně byla objevena v roce 1863 a je první turisticky zpřístupněnou jeskyní
v Čechách. Díky své geologické stavbě patří mezi světové
unikáty, u nás je jednou z největších svého druhu. Místo
tradiční krápníkové výzdoby zde uvidíte vrstvy mramoru
s amfibolity, které na stěnách vytvářejí tzv. oka a mají za
následek jejich mnohobarevnost. Labyrintem chodeb protéká podzemní potok s pitnou vodou. Veřejnosti je přístupný
okruh dlouhý 220 m s nejnižším bodem na trase v hloubce
41 m.

Vína řady Sanctus Victoria
s příchutí historie
Templářské sklepy Čejkovice představují exkluzivní řadu vín Sanctus Victoria, ve které se snoubí kouzlo lahodného
moku s tajemnou historií středověkého rytířského řádu. Vinařské družstvo přináší přívlastková vína v neotřelém
hávu s etiketami obsahujícími úryvky z dávných listin.
Templářské sklepy vám nabízí to nejlepší, co
vzešlo z jejich vinic a sklepů. Přesvědčte se sami
- vína najdete ve vybraných vinotékach, gastronomických zařízeních, speciálních dárkových
prodejnách a také na firemních stránkách, kde si
je můžete objednat.

Kousek historie na láhvi vína
Na první pohled vás zaujme netradiční obal vín
řady Sanctus Victoria. Přímo na etiketě si můžete
prostudovat úryvky z dobových listin, které
dokládají působení templářů na území Českého
království. Zároveň se po rozlomení dvou originálních pečetí dozvíte i podrobnější informace
o přesné poloze vinice, složení půdy, cukernatosti
hroznů při sklizni či technologickém postupu
výroby vína.

Důraz na kvalitu

Kromě nevšedního obalu potěší i vynikající víno.
Vína řady Sanctus Victoria jsou totiž vyrobena
z nejvyšších partií hroznů, které byly několik
let pečlivě vybírány z různých vinic vinařského
družstva. Výsledkem je devět odrůd s přívlastkem
pozdní sběr či výběr z hroznů. O kvalitě vín
svědčí i početná ocenění, z nejvýznamnějších to
jsou: umístění odrůdy Modrý Portugal v Salonu
vín mezi stovkou nejlepších vín v ČR, zlatá medaile pro Rulandské modré a Merlot v mezinárodní soutěži Festwine, či ocenění více odrůd
v soutěži Král vín a další úspěchy na domácí
půdě i v zahraničí.
Více na www.templarske-sklepy.cz a www.templari.cz.

Na zdraví
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Archiv Marie Brožové

Červené víno nejen
na zahřátí
Proč se v souvislosti vlivu vína na zdraví hovoří častěji o červeném víně? Prospěšnost vína v nedávné době odstartoval poznatek irských vědců, kteří přišli na to, že
ve Francii a zemích kolem Středozemního moře se vyskytuje podstatně méně koronárních onemocnění, než v zemích, kde se pije víno méně často, nebo vůbec.

Jev nazvaný „Francouzský paradox“ je spojován s životním
stylem Francouzů, u kterých se navzdory konzumaci potravin s vysokým podílem tuků a sacharidů, kouření a nedostatečného pohybu vyskytuje nejnižší úmrtnost na infarkt.
Důvodem je pravidelná konzumace vína a kladný vztah
k zelenině bohaté na vitamíny. Protože je Francie známá
svými kvalitními červenými víny, hlavně oblast Bordeaux,
hledali vědci odpověď u červených vín.

Víno pro dobré zdraví

Obsah zdraví prospěšných fenolických látek je u červených
vín vyšší, od 800 - 4000 mg na litr, u bílých vín se jejich podíl
pohybuje mezi 200 - 500 mg na litr. Podíl těchto látek je
ovlivňován technologií zpracování hroznů a školení vína.
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Polyfenoly jsou obsaženy ve slupkách bobulí a do vína přecházejí na začátku výrobního procesu, při nakvášení rmutu
používaného u výroby červených vín. V procentuálním vyjádření jich slupky modrých odrůd obsahují více než odrůdy
bílé. Množství polyfenolů je ještě redukováno následnou
filtrací. Roli v obsahu fenolických látek hrají půdní podmínky, délka slunečního svitu a vliv stresových podmínek.
Dnes se zdraví prospěšným látkám ve víně věnují samotní
výrobci. Studie velkopavlovické společnosti VINIUM prokázala, že červená vína obsahují více resveratrolu než bílá,
při jejichž výrobě jsou hrozny bez nakvášení ihned lisovány.
Podíl resveratrolu je srovnatelný s hodnotami červených vín
ze světových vinařských oblastí. Studie ve čtyřech moravských vinařských oblastech prokázaly na sedmi modrých
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odrůdách podobné hodnoty. Společnost Znovín Znojmo
prezentovala pozitivní výsledky obsahu resveratrolu bílého
vína odrůdy Veltlínské zelené, pěstovaného v určité oblasti.
Studie Prof. Milana Šamánka potvrdila na padesáti mužích,
kteří konzumovali v průběhu čtyř týdnů 350 ml Veltlínského zeleného denně, že příznivě ovlivnilo faktory aterosklerózy a srdečního infarktu. Dosavadní výsledky poukazují
na stejnou prospěšnost moravských a českých vín jako u vín
z jiných vinařských oblastí světa.

Víno ano, pivo ne

Z toho tedy vyplývá, že červená vína jsou, pokud jsou
ovšem konzumována v rozumné míře, tělu prospěšná. Buďme ale konkrétnější. Konzumenti vína například žijí déle
než pijáci piva či destilátů. Nedávno zveřejněná dánská studie v British Medical Journal tak tvrdí na základě observace
stravovacích návyků konzumentů různých druhů alkoholických nápojů. Vědecký tým Národního institutu veřejného
zdraví v Kodani porovnal nákupy potravin v hodnotě přes
3,5 miliónů Euro. Výsledkem bylo zjištění, že pijáci vína nakupují ovoce, zeleninu, olivy, kuřata a lehké mléčné výrobky, zatímco pivaři utrácejí za uzeniny, párky a bramborové
lupínky. Konzumenti vína jsou prostě v jídle více vybíraví,
jejich strava je vyváženější a zdravější. Dosavadní výzkumy
prokázaly, že:
•
•
•

•

•
•
•
•

Konzumace vína snižuje výskyt cukrovky o 30-50%
Konzumace vína snižuje výskyt nádoru tlustého střeva
až o 55%
Japonská studie: při konzumaci 150g - 290 g alkoholu
za týden jsou nejnižší vynaložené náklady na hospitalizaci obyvatel (v praxi to je 2-4dcl vína/denně )
Velká evropská studie: při umírněné konzumaci vína
se snižuje množství úmrtí na kardiovaskulární choroby
(infarkt miokardu) až o 80%
Víno má srovnatelný účinek na zlepšení mikroflóry
střev
Konzumace vína snižuje obsah škodlivého cholesterolu
v krvi až o 50% (více než cvičení)
Jednoznačně snižuje úmrtnost - mortalitu
Pozitivní účinek na zažívání, záněty, srážení krve, rozhání nadýmání

Negativa pití vína

Z toho tedy vyplývá, že červené víno by na našem stole nemělo chybět. Ale přece jen si neodpustíme otázku,
jestli existují i negativa pití vína. Odpověď je jednoznačná:
pokud to s pitím přeháníte tak ano. Konzumace vyšších
dávek, nad 4 dcl u žen a 6 dcl u mužů zvyšuje výskyt cirhózy
jater a celkově jsou horší výsledky jako ve výše popsaných
bodech. A jaké je tedy vhodné množství pro kladné účinky
na organismus? Ženy by si měly dát maximálně 2-3 dcl denně, u mužů je doporučená denní dávka zhruba dvojnásobná. V praxi to znamená otevřít si láhev vína ve dvou. To je
ideální způsob, jak si upevnit každý den své zdraví. Nejlépe
v kombinaci s jídlem.

Dělení vína

Vinařský zákon rozeznává tři kategorie vín rozdělených
podle cukernatosti hroznů, z nichž bylo vyrobeno:
1. révové víno stolní
2. révové víno jakostní
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3. révové víno s přívlastkem

Révové víno stolní
Smí být vyrobeno pouze z hroznů, které dosáhly nejméně
110 cukernatosti. Nesmí být označeno názvem odrůdy, ani
názvem vinařské oblasti. Jde o nejnižší jakostní třídu, a pokud není označeno jako révové, může být vyrobeno z ovoce. Révové víno stolní může být smícháno z různých odrůd,
z různých vinařských oblastí a pouze zde lze uplatnit i vína,
která nejsou registrována ve Státní odrůdové knize.

Révové víno jakostní
Smí být vyráběno pouze jako známkové révové víno jakostní nebo jako odrůdové víno jakostní. Známkové víno jakostní je typická směska. Většina nejdražších světových vín
jsou směsky namíchané z různých odrůd. Smí být vyráběno
jakostní úpravou odrůdových révových vín a musí mít stálou jakost. Musí být vyráběno podle stálé receptury, kterou
musí výrobce předložit kontrolnímu orgánu. Takto míchaná
vína pak umožňují dodržet u různých ročníků stabilní chuť
spojenou s určitou značkou. Odrůdové víno jakostní smí být
vyráběno z hroznů, které dosáhly nejméně 150 cukernatosti. U odrůdových vín jakostních smí příměs jiné odrůdy
dosáhnout nejvýše 15%. Odrůdové víno jakostní musí být
označeno vinařskou oblastí a může být označeno i vinařskou obcí.

Vína s přívlastkem
Smí být vyráběna ve třech druzích: jako kabinet, pozdní sběr a výběr z hroznů. Musí obsahovat nejméně 90%
označené odrůdy a na etiketě musí být označeno vinařskou
oblastí a obcí, kde byly hrozny vypěstovány. Takto vyrobené víno, které nesmí být doslazováno, je čistě přírodním
harmonickým produktem vzniklým za přispění vinařského
umění.
Kabinet – smí se vyrábět pouze z hroznů, které dosáhly
nejméně 19% cukernatosti, to znamená, že ve 100 litrech
moštu musí být alespoň 19 kg cukru
Pozdní sběr – může být vyrobeno z hroznů, jejichž cukernatost dosáhla nejméně 21%
Výběr z hroznů – hrozny musí dosáhnout cukernatosti
nejméně 24%

Růžová svěžest
U nás se o nich hovoří jako o „růžáku či růžáčku“, ale všude
ve světě jsou známa pod názvem rosé. Tato vína si u nás
zatím nezískala přílišnou oblibu, snad proto, že dřív se
míchala z nepovedeného bílého a červeného vína, které se
pak dosladilo ještě cukrem.
Pravá růžová vína jsou vyrobena jen z modrých hroznů.
Ta, jenž mají odstíny těch nejjemnějších růžových tónů, se
získávají lisováním moštu hned po rozdrcení slupek. Vinaři, kteří chtějí docílit výraznějších odstínů růžové barvy,
používají takzvané pouštění žilou. Rozdrcené hrozny se
pak nechají macerovat, výsledná barva pak záleží pouze na
umu a zkušenostech vinaře, aby dobře odhadl, kdy se mají
slupky oddělit od moštu.

Teplota vína

Teplota podávaného vína je významnější, než si mnozí
myslí a může mít velký vliv na jeho kvalitu. Víno se může
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úplně znehodnotit, když se podává v nevhodné teplotě,
anebo naopak zdokonalit, je-li podáváno s adekvátní péčí.
V praxi se bohužel jen vzácně stává, že podávané víno má
správnou teplotu. Pro takové případy je vhodný kapesní
teploměr. Teplota podávaného vína záleží na jeho typu,
jeho věku, ale v menším měřítku i na teplotě okolí. Hlavně
nezapomínejme, že víno se ve sklenici rychle ohřívá.
Velká vína z Bordeaux   červená   16 – 17 °
Velká vína z Burgundska  červená   15 – 16 °
Kvalitní červená vína před svým vrcholem    14 – 16 °
Velká bílá suchá vína       14 – 16 °
Lehká červená ovocná vína mladá     11 – 12 °
Vína rosé a mladá vína typu „primeur“ (beaujolais-nouveau) atd. 10 – 12 °
Kvalitní suchá bílá vína      10 – 12 °
Běžná bílá vína        8 – 10 °
Šampaňská a sekty        7 – 8 °
Botrytitická, slámová vína apod.      6 °
Teploty je třeba zvýšit o 1 až 2° při degustaci starého vína.
Všeobecná tendence je podávat k aperitivu víno trochu
chladnější, ale k jídlu lehce „chambré“ (pokojová teplota).
Zároveň se bere ohled na to, jaké je regionální klima a jaká
je teplota v místnosti: v úmorném vedru se bude jevit víno
o teplotě 11°C jako ledově studené, proto je příhodné
zvýšit teplotu na 13 – 14 °C. V žádném případě by neměla
teplota vína přesáhnout 20 °C, protože při vyšších teplotách
narušují probíhající fyzikálně chemické procesy kvalitu vína
a tím i potěšení, které bychom od vína očekávali.  

Podávání vína

Podávat víno hned po otevření, nebo raději počkat? Někteří odborníci tvrdí, že je zbytečné odzátkovat láhev dlouho
před naléváním do skleniček; v hrdle je kontaktní plocha se
vzduchem příliš malá, aby podstatně ovlivnila provzdušnění
obsahu. Avšak následující tabulka shrnuje základní praktická pravidla, která, i když nemusí vždy nutně zásadním
způsobem vínu prospět, tak jim však v žádném případě
neuškodí.
Bílá, aromatická vína, mladá červená i bílá (primeur) - pít
okamžitě
Běžná červená, růžová i bílá - podávat ze stojící láhve
Bílá vína z Loiry - počkat 1 hod
Bílá botrytická, slámová - podávat ze stojící láhve
Kvalitní červená mladá vína - dekantovat 30 min - až 2 hod
před podáváním
Velká vína na vrcholu - podávat z láhve v košíku, nalévat
bez prodlení, ev. dekantovat  
Velká, stará a delikátní vína - podávat z láhve v košíku, nalévat bez prodlení

Vzhled vína

Oko je jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů degustátorů, vždyť i ty nejjemnější odstíny poskytnou mnohé
informace o identitě vína. Vizuální posouzení je ideální při
denním světle, proti bílému pozadí a sklenice by měla být
mírně nakloněná, abychom mohli lépe určit odstíny barvy.
Hodnocení vzhledu vína začíná u průzračnosti, víno má
být čisté tj. čiré a bez nežádoucích zákalů. Tento jev nej-
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lépe zhodnotíme, jestliže sklenici s vínem přidržíme před
zdrojem světla (plamen svíčky). Dalším krokem je vínem ve
sklenici zlehka zakroužit, začne stékat po stěnách různou
rychlostí a v různě mohutných praméncích tzv. slzách, nohách. Tato skutečnost určuje vliv alkoholu na viskozitu. Čím
vyšší obsah alkoholu je ve víně obsažen, tím má víno vyšší
viskozitu. Soustředíme se i na vzhled hladiny, je-li hladká,
nebo porušená bublinkami oxidu uhličitého. Bublinky jsou
pozitivem u vín typu sur lie, šumivých a mladých, v ostatních případech jsou pro kvalitu vína nepřijatelné. Zajímavým parametrem při hodnocení vzhledu vína je jiskra. Na
tento parametr má vliv čirost vína a tím pádem lom světla.
Laicky řečeno, jestliže je víno čiré a bez nečistot, má větší
jiskru. Škála barevných odstínů je nastavena od světlé po
tmavou. Bílá vína posuzujeme od bezbarvé, bledé, světle
zelené, světle žluté přes slámovou, žlutohnědou až po
jantarovou. Při hodnocení růžových vín používáme termíny
jako malinová, jahodová, lososová, barva cibulové slupky a pod označením oranžovohnědé se skrývá nejtmavší
barevný typ růžového vína. Červená vína hodnotíme jako
nachová, purpurová, červenofialová, granátově červená,
kaštanová až hnědá.
Barva vína je ovlivněna mnoha faktory, a to:
stupněm zralosti: mladé víno se pyšní jemnou barvou se
zelenými (bílé) nebo nachovými tóny (červené), starší víno
získává tmavé tóny s hnědými odlesky (důvodem je pomalá
oxidace při zrání vína)
způsobem výroby: délka macerace hroznů, použité odrůdy,
technologický postup                        
zemí původu vína: klimatické podmínky ovlivňují stupeň
vyzrálosti hroznů a tím i barvu vína (v zemích s chladnějším
klimatem jsou většinou vína s jemnější barvou a naopak).
Vizuální zhodnocení vína je neméně důležité jako posouzení vůně a chuti, vždyť pohled na sklenici vína je prvním
kontaktem degustátora se vzorkem.

Vůně vína

Každý člověk je schopen rozpoznat více než tisíc vůní.
Téměř každý člověk je schopen rozpoznat více než tisíc
rozdílných vůní a ještě větší počet jich má uloženo v mozku. Schopnost rozlišovat vůně ve víně, kde bývají často
překryté a zkombinované, není jen výsadou zkušených
degustátorů. Milovník vína brzy zjistí, že si stačí jednotlivé
aromatické vjemy uvědomit a mozek zareaguje „vypuštěním“ konkrétního termínu. Hodnocení vůně vína by mělo
probíhat v uzavřené místnosti. Nežádoucí je určitě cigaretový a jiný kouř, vůně květin, parfémů a podobné rušivé
vlivy. Ke sklenici s vínem přičichneme třikrát ve zhruba
dvouminutových intervalech, čichové buňky potřebují
chvilku na regeneraci a uzavření, aby mohly reagovat na
další vjemy. Prvním přivoněním k čerstvě nalité sklenici určíme primární aroma, které charakterizuje odrůdu a odráží
se v něm ovocné, květinové a rostlinné tóny. Sekundární
aroma vyhodnotíme při mírném roztočení vína ve sklenici a následném přičichnutí. Popisuje způsob výroby vína
např. vůně kvasinek u vín sur lie. Terciární aroma ve víně
určujeme až po napití. Víno v ústech provzdušníme a přes
nosohltan vnímáme uvolněné vůně. Vytváří se při zrání
vína v láhvi, proto při jeho identifikaci musíme nechat víno
nadechnout. Po čichové analýze získáme informace o odrůdě (odrůdách), typu vína, zemi původu, stáří a hlavně
o jeho zdraví. Každá odrůda má typické aromatické složení,

Na zdraví
které charakterizují konkrétní vůně např. Sauvignon blanc
se vyznačuje tóny kopřiv, květu bezu nebo broskví a angreštového kompotu. Jestliže identifikujeme tóny kvasinek,
jedná se pravděpodobně o vyrobené víno metodou sur li
(z francouzštiny na kvasničních kalech). Stáří vína určíme
podle stupně nazrálosti vůně. Původ je možné určit podle
stylu vůně - vína z chladnějších zemí mají aroma studenější,
lehčí a méně vyzrálá a naopak. Z výrazu vůně můžeme určit
i ročník, ze kterého víno pochází. Každý rok má svůj charakter, déšť, sucho, mlhy, plísně, kroupy …., to všechno se
odráží v charakteru a výrazu vína.

Uložení vína k archivaci

K nejdůležitějším faktorům pro archivaci vína patří teplota
a vlhkost, dále poloha lahve a absence světla. Při archivaci
vín je nutné dodržovat správné klimatizační podmínky. Při
jejich nedodržení nám většina vína optimálně nedozraje
a nezlepší se, ale naopak o ně můžeme přijít. K nejdůležitějším faktorům patří teplota a vlhkost. Ale také poloha
lahve a absence světla. Jako ideální teplota k uskladnění
se udává 11°C, ve skutečnosti je zcela v pořádku jakákoliv
teplota v rozmezí 5 – 18°C, pokud nedochází k jejím krátkodobým výrazným výkyvům. Vyšší teplota urychluje zrání
vína, nižší teplota naopak dobu, kdy bude víno na svém
vrcholu, prodlužuje. Tuto skutečnost je nutné při archivaci
zohlednit. Hladina relativní vlhkosti by se měla pohybovat
na 70 – 80 %. Příliš suchý vzduch způsobuje smrštění zátky
v lahvi, tím dochází k odpařování a oxidaci vína. Pečetě
z plastu, vosku nebo fóliové kapsle ztrátám příliš nezabrání. Při vlhkosti nad 80 % se vytváří plísně a dochází také
ke zničení etikety. Skladování lahví v horizontální poloze
udržuje zátku ve vlhkém stavu, předchází jejímu smršťování
a uvolnění, ale nezabrání odpařování. Také světlu je třeba
se vyhnout, a to jak slunečnímu, tak i umělému. Může
vyvolat určité chemické reakce ve víně a také lahev zahřívá.
Klasický případ nastane, pokud zapomenete ve skladovacím prostoru zhasnout světla. Teplota během pár hodin
může stoupnout až o několik stupňů.

O červeném víně s vinařem
Tomášem Vicanem
Proč pít tak skvostný a nenahraditelný nápoj jako červené víno?
Protože nám dělá dobře. Jsme
na něj geneticky nastaveni.
Zlepšuje nám zdraví a náladu a povzbuzuje k rozvíjení
vztahů a ke komunikaci.

Je podle vás červené víno lék?
Ano, již 6000 starý a tedy
hodně vyzkoušený. Říkají
nám to různé zdravotní
studie, mnoho bylo již
doloženo o antioxidantech,
pomáhajících nám s volnými radikály a flavonoidech,
pomáhajících nám s cévami

a jejich pružností. Tedy s tím, co nás ve vyspělých zemích
nejvíc kosí.

Je pravda, že má vliv na délku života?
To dokazují např. studie tzv. francouzského paradoxu, kdy
„frantíci“ prokazatelně jedí mnoho, jakože nezdravých,
tučných jídel, které si ale užívají, zapíjejí je především
červeným vínem, a přitom jejich průměrná délka života je
jedna z nejdelších na světě.

Jaké máte vy osobně zkušenosti s červeným
vínem? Kdy ho pijete, v jakém množství a podobně?
Já mám červené raději v zimě a obecně ve dnech studenějších. To mám rád i vína starších ročníků a z různých kontinentů. V létě mám nejraději suché moravské bílé. Sklenku
si dám skoro každý den.

U jakých příležitostí by na stole červené
víno nemělo chybět?
U každé dobré večeře, skoro bych řekl… V závislosti na charakteru krmě, obecně spíše k pokrmům těžším a masitým.
Lidé by měli hlavně experimentovat a zkoušet variace snoubení vín s pokrmy.

Jaké je vhodné množství pro kladné účinky
pro organismus?
Občas je nejlepší zažít pořádné akce, které nám obohacují
život a dělají ho ještě pozitivnějším, pak netřeba množství
měřit. Při takových běžných večerech se obvykle udává sklenička pro dámy a dvě pro pány, záleží na tělesné konstituci.
Aby se to dobře pamatovalo, zaokrouhlil bych to lehce
nahoru na lahvinku pro oba.

Jsou nějaká negativa pití vína?
Je to jako s ohněm: dobrý sluha, špatný pán. U vína bych
použil místo sluhy pojem společník. Člověk ho má užívat
s mírou, láskou a pozitivním nadhledem. Nepít na zlost
nebo jen aby zamotal hlavu, ale těšit se z objevů těch jeho
tisíce nuancí.
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PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

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

Odběratel
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