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Pozastavme přirozený proces stárnutí pleti.

IVEN cosmetics ví, jak na to!

Ztráta vody je přirozený proces. Stejně tak přirozená
by měla být naše snaha každodenně ji doplňovat.
Hydratace je základem zdravé a krásné pleti. Náš organismus denně ztrácí určité množství vody. A právě
s každou ztracenou kapkou ubývá naší pleti hebkost,
jemnost a krása.
Dehydratace je přirozený proces, který se stupňuje s věkem, a svůj podíl na ní má i stále agresivnější
vnější prostředí. Pokud úbytek vody nedoplňujeme,
neošetřujeme dostatečně kolagenová a elastinová
vlákna, dochází k poškozování pleti, což se projeví
typickými příznaky:
•
•
•

povadlý a zestárlý vzhled díky špatné elasticitě
pleti
pocit napjaté pleti
nedostatek jasu pleti.

...česká exclusivní kosmetika

Proces ztráty vody se s věkem zrychluje. Dehydrataci
není možné se vyhnout. Pouze speciální, komplexní
a cílená péče ji dokáže účinně pozastavit. Proto jsme
právě pro Vás vyvinuli unikátní domácí ošetření s neuvěřitelným efektem, hydratací a hloubkovou regenerací pleti. Doporučujeme Vám přípravek Collagen
speciál s elastinem a krém s výtažkem hadího jedu
z řady Luxury Line.
Díky dokonalé chemické reakci, kdy molekuly kolagenu na sebe navazují velké množství vody, jsme
schopni pokožce dodat maximální hydrataci. Zároveň
právě aktivní látka kolagen účinně posiluje přirozené
kolagenové vlákna a obsažený elastin zase vlákna
elastinová. Tím se zpomaluje přirozený proces stárnutí pleti, protože kolagenová a elastinová vlákna
budou chráněny před přirozeným poškozováním –
praskáním.

Collagen speciál s elastinem
je nejúčinnější gel určený pro normální, stárnoucí a povadlou pleť, která potřebuje viditelně vzpružit,
regenerovat a dodat energii.
Jedná se o čistě vysoce regenerační a hydratační přípravek bez obsahu složek pro odmaštění nebo
naopak pro promaštění pleti. Jeho základ tvoří větší množství kyseliny hyaluronové, samostatné
účinné látky kolagenu, elastinu a antioxidanty. Právě díky kolagenu, který má schopnost na sebe
vázat vodu, pocítíte efekt komfortu a dokonalé hydratace pleti již po prvním použití.
Přípravek regeneruje poškozená kolagenová a elastinová vlákna. Po pravidelném používání se pleti
navrací pružnost a svěžest.
Collagen speciál s elastinem aplikujte na celý obličej, zejména pak v oblasti očního okolí, krku a dekoltu. Používejte ho každé ráno a večer na očištěnou pleť, na kterou pak ještě naneste vhodný krém.

Krém s výtažkem hadího jedu
Řekněte stop příznakům stárnutí! Intenzivní krém s obsahem hadího
jedu ze zmije chrámové (chřestýšovce Waglerova) představuje jeden z nejlepších pěsticích krémů firmy Iven cosmetics. Přináší viditelné výsledky již během
prvního měsíce používání.
Jak to funguje? Pohybem svalů – např. při smíchu, pokrčení čela apod. – přirozeně dochází ke tvorbě mimických vrásek, které se postupem času zvětšují.
Laboratorně vyvinutý hadí jed SYN-AKE® uvolňuje svalové napětí, díky čemuž
se mimické vrásky neprohlubují a pokožka se začíná regenerovat. Nabízí velice
bezpečnou formu efektu například botulotoxinu.
SYN-AKE® je vlastně malý peptid, který napodobuje činnost waglerinu (zmijího
jedu). Tato aktivní látka pochází z dlouholetého výzkumu švýcarské laboratoře.
K viditelnému vypnutí pokožky až o 52 % dochází již po 28 dnech pravidelného
používání. Krém nanášíme každé ráno a večer na přípravek collagen, dle vašeho
typu pleti.
Více o produktech IVEN cosmetics na www.iven-cosmetics.com a www.e-iven.cz

Prodejci na www.PrestizniPsani.cz, www.facebook.com/parker.pera
Distributor pro ČR: ACTIVA spol. s r. o., www.activa.cz

Parker Ingenuity – nová generace psacích potřeb vyvinutých
výhradně pro použití revolučního, doslova pátého typu náplně –
Parker 5TH. Výsledkem průlomové inovace je pocit zcela plynulého
skluzu pera, které se plně přizpůsobí vašemu stylu psaní už
po pár slovech. Nový systém Parker 5TH kombinuje jednoduchost
a potěšení z psaní s luxusním designem. Navíc přináší mimořádné
pohodlí spočívající v čistém a snadném způsobu výměny náplně.
Kolekce nabízí dvě velikosti, výrazné velké modely pro muže
a elegantní menší modely pro ženy.
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Podzimní číslo magazínu Ice jsme pojali navýsost sportovně. Letní olympijské hry se už pomalu propadají
do propadliště dějin (i když to neznamená, že nestojí za to se za nimi ohlédnout) a předaly žezlo jiným
neméně významným sportovním událostem. V sobotu 13. října se například „jela“ Zlatá přilba a „běžela“
Velká pardubická, což jsou velké sportovní události. Vždyť tradice Velké pardubické je delší než tradice
olympijská. Zatímco první olympiáda se konala v roce 1896 v Aténách, víte, kdy se běžela Velká pardubická? Bylo o to 22 let dříve, v roce 1874. Od tohoto roku bylo odběhnuto neuvěřitelných 122 ročníků!
A žokej Váňa se závodu zúčastnil 25krát! A jeho letošní třetí místo mu zaručilo zápis do historie – bylo
to patnácté umístění na stupních vítězů v této soutěži. Smekáme i před úspěchy a pády kluků Tomíčkových a Milíkových, pokračovatelů známých klanů, jejichž životy jsou zase zasvěceny ploché dráze. Láska
k tomuto sportu se v těchto rodinách dědí z generace na generaci. Sport je bezesporu krásnou věcí, která
profesionální sportovce provází téměř celý jejich život. Jaké to ovšem je se s ním rozloučit? Na toto téma
jsem vyzpovídala tři známé sportovkyně. O tom, jaké to je odehrát svůj poslední závod, mimo jiné ví své
i hokejista, někdejší člen týmu NHL, Jiří Látal, se kterým jsme i téma odcházení rozebrali pro rubriku
Retrospektiva. A aby toho sportu nebylo málo, připravovat se v tomto čísle budeme i na zimní lyžařskou
sezónu, neb myslet na zimu, je třeba už na podzim. Takže rychle projít lyžařské náčiní, zjistit, jestli není
třeba něco doplnit a pomalu se začít zamýšlet, kteréže to sjezdovky letos budete sjíždět.
Ale nejenom sportem je člověk živ a nejenom o sportu samozřejmě píšeme v magazínu Ice. Sport je
zkrátka dobrý pro tělo, ale taková duše přece jen (někdy určitě) vyžaduje něco jiného. Z té druhé řekněme
umělecky laděné části magazínu bych tedy ráda upozornila na rozhovor s frontmanem kapely Kryštof,
Richardem Krajčem. Na trh v těchto dnech vstupuje jeho další – dle mého názoru velmi vydařené album.
Na tom by ani nebylo nic zvláštního – kdyby ho ovšem neprodukoval Yaron Fuchs (mimo jiné producent
Boba Dylana) a nemasteroval Ted Jensen (ten zase spolupracoval na nahrávkách Coldplay či Madonny).
Na české muzikanty zkrátka velmi slušné. Velmi slušná jsou samozřejmě i díla předního českého malíře
Tomáše Císařovského, o kterém píšeme v rubrice Art. S pohledem na jeho obrazy bych dokázala usínat i se
ráno probouzet. Malovat tak jako Tomáš Císařovský je darem od Boha. Nebo navrhovat takové designové kousky jako designér Jiří Pelcl. Servisu porcelánu Jiřího Pelcla si dnešní třicátníci cení více než jejich
rodiče cibuláku. Mně osobně ale nejvíc vzala jeho lžička ve tvaru spermie. Mám jí doma v krabičce, kde
ji schraňuji jako pravý klenot. A i o tom sbírání designových kousků je. Dále vám představíme nový film
Olivera Stoneho se Salmou Hayek v hlavní roli. S předním plastickým chirurgem a kosmetickou dermatoložkou si projdeme všechny procedury, které nám alespoň vizuálně uberou pár let. V rubrice architektura
vám představíme světové domy pro meditaci a relaxaci (neboť té není nikdy dost), od přední designérky
se dozvíme, jak si trendy, ale zároveň s citem zařídit byt a protože zima je skutečně na dosah a ten, kdo
vyloženě není vyznavačem zimních sportů, už možná uvažuje, kam se vydá za teplem, nebude chybět ani
cestopis s výletem do teplých krajin. Ideální by samozřejmě bylo obojí – týden lyžovat a týden se někde
slunit. Tak ať vám to vyjde.
A příjemné počteníčko.

Jana Abelson Tržilová
šéfredaktorka
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Velká podívaná – Velká
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Cestování - Cestujeme
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Gurmán - V zajetí kávy

Čaj, nápoj bohů

Speed – SUV s prvky
sporťáku
Poker – Tomáš Junek
– Držitel náramku
z WSOP

Extrémní sporty –
„Co hory daj, to občas
i vemou.“
Golf – Golfový ráj to
na pohled

Art – Tomáš Císařovský „Celý život začínám.“
Retrospektiva –
Pro někoho cíl,
pro jiného start

Design – Jiří Pelcl - „Jsem
věčný pozorovatel.“
Tip na výlet – Brno,
nejen hlavní město
veletrhů

Na zdraví – Ráj báječných
chutí – bílé víno

BIBLE DALÍ
UMĚLECKÉ DÍLO
A INVESTICE ZÁROVEŇ

Bible ilustrovaná slavným surrealistou Salvadorem
Dalím vychází v limitovaném nákladu 444 kusů.
Každý z nich je originál. Kožené desky jsou zdobeny zlatým odlitkem umělcova podpisu se čtyřmi
drahými kameny a stránky obsahují 105 sugestivních ilustrací ke Starému a Novému zákonu podle
českého překladu Jeruzalémské bible z roku 2009.
Vzácný výtisk si budete jako rodinný klenot předávat po generace.

Objednávejte na www.bibledali.cz

ZAJÍMAVOSTI
O BIBLI DALÍ
• Váží 15kg
• Rozměry 35 x 47 cm
• Majitelem výtisku 001 je pražský
arcibiskup Dominik Duka
• Majitelem výtisku 002 je prezident
republiky Václav Klaus
• Jedná se teprve o třetí vydání bible
s Dalího ilustracemi na světě

Proč je unikátem?

Investiční poradci se shodují, že umění a bibliofilie jsou výhodnou investicí. Bible Dalí v sobě spojuje obojí. Zasvěcení
vědí, že umělec používal speciálních barev, kterých je běžným tiskem téměř nemožné dosáhnout. Pro vytvoření výjimečné
limitované edice tedy bylo nutné zapůjčit vzácné italské pětisvazkové vydání a za mimořádných bezpečnostních podmínek
je převézt k sejmutí na speciálním skeneru. Výsledná podoba Bible Dalí byla odborníky označena za vrchol současného
reprografického umění.
Vydává Euromedia Group, k. s.

Profil
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Bontonfilm, zdroj: Bontonfilm, wikipedia.org, osobnosti.cz

Bohyně Hollywoodu

Salma Hayek
Tuto metr a padesát sedm centimetrů vysokou krasavici vlastním jménem Valgarma
- Jimenez netřeba blíže představovat. Její Carolina ve slavném Desperadu byla neodolatelná, nechme se překvapit, jaká bude její šéfka mexického drogového kartelu ve
filmu Divoši (Savages) Olivera Stoneho, který má velké naděje stát se filmovým trhákem letošního roku.

Tmavé oči, lesklé havraní vlasy a nepřehlédnutelné tvary,
pro které ji mnozí přezdívají Bohyně Holywoodu. Věřili
byste, že jedna z nejkrásnějších hereček současnosti svého
času trpěla nadváhou, akné a depresemi ze svého vzhledu?
Na začátku své kariéry, zhruba před dvaceti lety, dokonce
Salma trpěla závažnou a těžkou depresí, kvůli které ani
nevycházela z domu. „Do depresí mě dostalo akné. Nemohla jsem ani opustit dům. Další fází bylo jídlo – buď jíte
víc nebo moc. Hádejte, jak jsem na tom byla já, jedla jsem
moc. Byla jsem tlustá, zlomená a nemohla platit nájem,“
přiznala otevřeně krásná brunetka. Potom ale poznala režiséra Alfonsa Cuaróna, který ji naučil meditovat a relaxovat.
Poradil jí, jak se zbavit akné a doporučil léčbu accutanem,
kvůli kterému má však od té doby citlivou a suchou pleť.
Ani její tělo jí dnes prý nepřipadá moc sexy. Když dostala
cenu Best Body od magazínu Fitness, připadalo jí to dokonce trapné. Ale pak si uvědomila, že to asi umí na lidi dobře
hrát, takže mají pocit, že je sexy a krásná. „Když víte, jak se
oblékat, existují triky, které můžete využít,“ přiznala Salma.
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Akrobatka toužící po světovém míru

Dcera španělské matky a libanonského otce vyrůstala
v pobožné rodině. Už ve dvanácti letech byla poslána do
internátní školy v Louisianě, poté, co se dostala do křížku
s jeptiškou, kterou měla údajně terorizovat, se ale vrátila
do svého rodného Mexika. Po herecké kariéře v té době
ještě moc netoužila, jako malá chtělá být akrobatkou a šířit
světový mír. „Když jsem byla malá, chtěla jsem být hadí
ženou nebo chodit po laně. Moc jsem chtěla dělat něco
gymnastického. Líbila se mi skupina Up With People. Když
jsem byla malá, přijeli do našeho města v Mexiku s jakýmsi
motivačním představením, ve kterém zpívali písně o té síle,
kterou můžeme změnit svět. Snila jsem o tom, že s nimi
odejdu, budu se s nimi toulat od města k městu, budu
v jejich šou a propagovat světový mír. Tak pracovala moje
fantazie,“ rozpovídala se pro časopis Famous Salma. Osud
však s ní měl jiné plány. Z Mexika putovala do texaského
Houstonu, kde až do svých sedmnácti let bydlela se svou

Art
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tetou. Nedlouho poté se přestěhovala do hlavní mexické
metropole, kde začala studovat obor mezinárodní vztahy
na vysoké škole, kterou však nedokončila a navzdory rodičům se začala věnovat herectví.

Z mexické telenovely na plátna hollywoodských trháků
Salmina herecká kariéra začala v lokálním divadle, odkud
putovala do úspěšného televizního seriálu „Teresa“, který
začínající herečku vynesl na vrchol slávy. Úspěch představitelky hlavní role z ní v její rodné zemi udělal celebritu.
Ona však chtěla víc. Práci na seriálu proto ukončila a rozhodla se hledat své štěstí v Los Angeles. A jak je vidno,
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dobře udělala. První úspěchy na sebe nenechaly dlouho
čekat. Po bezmála ročním studiu angličtiny a herectví se
Stellou Adler ji Allison Anders obsadila do vedlejší role ve
filmu Mi Vida Roca, která ji umožnila získat kartu Screen
Actors Guild. Obešla několik konkursů a nakonec začala
pracovat v kabelové televizi v talk show režiséra Roberta
Rodrigueze. Ta pravá sláva Salmu ale v té době ještě čekala
a dočkala se jí až v roli Caroliny slavného Rodriguezova
velkorozpočtového filmu Desperado po boku uhrančivého Antonia Banderase. V něm Salma ztvárnila majitelku
knihkupectví, kterou netradičně svede desperado Antonio
Banderas, krásný a žhavý jako nikdy. A taková je ve filmu
i sama Salma. Od té doby fanoušky rozžhavila ještě jednou a to ve filmu Americano v roli striptérky. Salma u tyče,
spoře oděná, se svůdným pohledem. Taková je Salma a ona

Profil
s dalším s názvem Timecode, kde si Salma zahrála milenku
Jeanne Tripplehorn, se ovšem dostal do nadprůměrných
příček. Následovala maličká role ve filmu Traffic, po které
se herečce splnil její sen, když měla možnosti si zahrát slavnou mexickou malířku Fridu Kahlo, kvůli které si dokonce
nechala narůst knírek. Film také sama produkovala. Frida
se setkala s enormním úspěchem a Salmě vynesla nominace
na Oskara a Zlatý globus.

Divoši (Savages)

Zatím poslední rolí této mexické krásky je role Eleny Sanchez, šéfky mexického drogového kartelu ve filmu Divoši
(Savages) Olivera Stoneho, který má velké naděje stát se
filmovým trhákem letošního roku. Salma v něm hraje šéfku
drogového kartelu Baja, tvrdou, drsnou a neústupnou
ženu, která musí zabíjet, aby nebyla zabita. Sama herečka
tvrdí, že nabídky na podobné typy postav příliš nedostává
a proto pro ni tato role byla vítaná. „Elena je silná a žije
ve světě plném násilí a strachu, na pozici, kterou většinou
zastávají muži. Je to těžké pro muže, natož pro ženu, ale
ona se s tím dokáže vypořádat. Je na ní něco, co nahání
strach, něco téměř královského. Její přezdívka je ‘La Reina’,
což ve španělštině znamená Královna. A ona takto musí působit – musí vzbuzovat strach a respekt. Bez toho by kartel
nefungoval,” říká o své roli Salma. Politická linie příběhu
herečku, která složité aspekty jihoamerické drogové války
sama zažila, oslovila. „Jsem Mexičanka. Znám různé aspekty Elenina příběhu,” dodává Salma. „Tohle je součást života
v mé zemi. Doufám, že tento film pomůže tomu, aby si lidé
uvědomili závažnost problému obchodu s drogami mezi
Mexikem a Spojenými státy. Není to jen problém Mexika.
Tohle je náš společný problém: Amerika a Mexiko jsou
v tomto obchodu partnery. Jedna země prodává a druhá
kupuje a vše klouže oběma vládám mezi prsty.”

Salma dnes

to moc dobře ví.
Úspěch Desperada Salmu vynesl mezi hollywodské celebrity
a Rodriguez se jí proto rozhodl obsadit do svého dalšího
projektu, fantastického díla ze světa upírů, Od soumraku
do úsvitu, ve kterém se objevil i George Clooney. Úspěch
tohoto snímku však nebyl takový, jak se očekávalo, pro
Salmu to byl spíš propadák a pár jejích dalších projektů
na tom bylo podobně. Svou kariéru Salma prohloubila ve
filmovém thrilleru Fakulta a celovečerním filmu Kevina
Smithse Dogma. Oba tyto filmy se setkaly s úspěchem jak
u kritiků, tak u publika. Po roli ve velmi uznávaném filmu
Barryho Sonnenfeldse Wild Wild West, ve kterém si mexická kráska zahrála po boku Wila Smithse a Kevina Klina, následovala menší role v nezávislé komedii Řetěz bláznů, kde
si zahrála půvabnou policistku Meredith. Tento film spolu

Dnes je ze Salmy nejenom vyhledávaná herečka, ale i šťastná matka dnes již pětileté Valentiny Palomy, kterou má
s francouzským bilionářem Francoisem - Henri Pinaultem,
jenž je zároveň od předloňského února jejím manželem,
kterého si však vzala z čisté lásky. Finančně je na něm totiž
zcela nezávislá a miliardy bude dědit jejich společná dcera
Valentina. I když zřejmě na ně nebude sama. Nedávno se
totiž ukázalo, že Pinault by měl mít nemanželského syna
Jamese s bývalou topmodelkou Lindou Evangelistou. A dítě
údajně mělo přijít na svět v době, kdy Salma s bohatým
Francouzem už žila. No, nemají to ty celebrity zrovna snadné.

Rozhovor se Salmou Hayek o filmu
Divoši:
Co vás přimělo k rozhodnutí přijmou roli
Eleny?
Důvodem pro mě byl Oliver Stone. Z možné spolupráce
s ním jsem byla nadšená. A samotné hraní bylo naprosto
úžasné. Byla to skvělá role a film má tak skvělé obsazení.
Tam nebyl jediný důvod roli odmítnout. Naopak to pro mě
bylo velké privilegium.

Jak se vám s Oliverem Stoneem spolupracoIce Podzim 2012 |
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Profil
valo?
To byl můj sen, který se stal skutečností. Milovala jsem
zkoušení, analyzování charakterů jednotlivých postav, to
všechno před samotným natáčením. Oliver má schopnost
naslouchat. Je vděčný za jakýkoliv dobrý nápad, který do
filmu přinesete a bez váhání a aniž by bylo ublíženo jeho
egu ho do něj zakomponuje. Oliver Stones za všech okolností rozumí filmu, který natáčí a dělá pro něj maximum.
S Oliverem je film vždycky živý. Neustále ho něčemu přizpůsobuje a to je pro mě znamená jediné, a to že mu mohu
stoprocentně věřit.

Jak se vám líbil scénář?

Myslím si, že Oliver s ním odvedl skvělou práci. Některé
pasáže jsou, myslím, obzvláště velmi dobře napsané.

Jak se vám pracovalo na roly Eleny, hlavy
mexického drogového kartelu?

Před natáčením jsem si provedla jakýsi výzkum o ženách
z drogového průmyslu, zároveň jsem si ale charakter postavy vytvořila sama. Hodně jsem se inspirovala silnými ženami
na vysokých pozicích. V mých očích je Elena velmi dobrá
obchodnice, která je ochotná udělat cokoliv pro to, aby
ona a její rodina přežila.

Říká se, že hrát záporné postavy je snadnější. Je to pravda?

Myslím si, že pokud je dobře napsaný scénář, je jedno, jestli
je postava kladná nebo záporná. Role v každém případě
musí mít nějaký zajímavý rys.

Bylo pro vás těžké hrát roli, jejíž hlavní
hrdinka (Elena) je schopná přistupovat k tak razantním a drsným krokům?

Myslím si, že většina herců z tohoto filmu se musela zhostit
role, se kterou bylo těžké se morálně ztotožnit. V takovém
případě je třeba představit samu sebe v dané situaci a ve
světě, ve kterém žijí. V případě Eleny si myslím, že ona
tento svět zdědila a nachází se v situaci zabít, nebo být zabita. Kvůli tomu také ztratila část své rodiny. Když se snaží
z tohoto začarovaného kruhu vystoupit a ukázat světu své
lepší já, zemře jí dcera.

na?

Překvapilo vás, že existují ženy jako je Ele-

Takových žen existuje hodně. Nepřitahují na sebe moc pozornost a nejsou tak nápadné jako muži. Také tak snadno
nezabíjejí, protože se více soustředí na obchod. Myslím, že
pracují jinak než muži a také jsou více pod drobnohledem.

Setkala jsete se v rámci připrav na roli s některými z těchto žen?

Setkala jsem se s lidmi z jejich nejbližšího okolí a s manželem jedné z nich.

Jak si myslíte, že byly drogové války doposud prezentovány na plátnech kin?

Myslím si, že se natočilo hodně velmi špatných filmů, které
daný svět a situaci velmi zkreslily. Divoši jsou skutečně velmi dobrým filmem. Ukazují realitu tohoto světa. Pracovali
jsme s režisérem, který se k natáčení postavil velmi vážně
a jehož hlavním zájmem nebylo jen natočení akčního filmu
se spoustou zabíjení a střílení. Divoši jsou natočeni pečlivě.
Ukazují, že problém drog a korupce se netýká jen mexické
strany hranice, ale i Spojených států. Z tohoto pohledu tento film nabízí přesnou reprezentaci tohoto problému.

Proč si myslíte, že právě Oliver Stone je tím
režisérem, který dokáže přinést pravdivý a nezkreslený obrázek o tomto světě?
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Oliver Stone jakoukoliv práci dělá s maximálním zanícením
a nasazením. Je natolik zodpovědný, že prostřednictvím
fikce je schopný dělat vážnou žurnalistiku. A hodně času
tráví přípravou a výzkumem, a to všechno proto, že ho to
skutečně zajímá.

Vaše postava ve filmu musela udělat hodně
tvrdá a násilná rozhodnutí, že?

Abych byla upřímná, miluju tento film, i když s násilím jsem
několikrát měla problém. Bez něho se to ale neobešlo.

Co se vám na Eleně nejvíc líbilo? Na základě
čeho jste tuto roli vlastně přijala?

Pro mě bylo zajímavé zjistit, jestli mohu zůstat silná a mocná a přitom si zachovat ženskost a instinkty, které mám

jako žena.

Jaká podle vás je Elenina hlavní motivace?

Její rodina je její motivací. Chce přežít a ochránit to, co má.

Co můžete říci o Sandře Echeverría, která ve
filmu hraje vaši dceru?

Je tak roztomilá. Zpočátku jsem si myslela, že jí budu muset pomoci, ale nebylo to zapotřebí.

Natočila jste spoustu dobrých scén s Blake
Lively. Jak jste si rozuměly?

Myslím, že velmi dobře. Porozuměly jsme si velmi rychle,
snad okamžitě. Blake je velmi mladá a krásná, až jsem se
bála, jak se vypořádá se zranitelností své postavy. Ale ona
je velmi chytrá a profesionální. Má velký přirozený talent.

Je disciplinovaná a ví, jak dosáhnout toho, co chce. Já jsem
ale fascinovaná jejím talentem, který se sprofesionalitou ne
vždy kloubí. Blake ale má obojí. Bylo fascinující vidět ji při
práci.

Jak byste popsala Divochy poté, co jste je
už viděla na plátně?

Jako sexy a nebezpečné. Oliver Stone s tímto filmem
přetvořil sám sebe, protože to je tak mladý a čerstvý film.
Je tam krása ve způsobu, jakým interpretuje technologie,
násilí a to, kým dnes jsme, až to je poetické.

Kdo jsou skuteční divoši v tomto filmu?

Každý včetně diváků.
Ice Podzim 2012 |
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Zdraví a krása
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz

Ze světa plastické chirurgie
a kosmetické dermatologie
Obličej bez vrásek, pěkná prsa, ploché břicho, útlý pas... Byť k nám matka příroda nemusela být tak štědrá, existují obory, které její konání nahradí. Vítejte ve světě plastické chirurgie a estetické dermatologie, oborů, které z ošklivých káčátek dokáží
udělat krásné ženy.
Současný svět je nekompromisní. Vyžaduje vysoké nasazení, krásný zevnějšek a to pokud možno do co nejvyššího
věku. Stejně nekompromisní však je i příroda a tok času. Na
otázku, kdy začínáme stárnout, odborníci odpovídají, že
každý člověk začíná stárnout ihned, jak se narodí. Docela
zdrcující zpráva, že? Novorozenec se vyvíjí, ale zároveň
i stárne. Buňky v určitých orgánech zanikají a jsou nahrazovány buňkami novými. O něco příznivější informací je, kdy
začíná stárnout naše pleť. Odpověď na tuto otázku nedávno přinesl tým japonských vědců, podle kterých ženy a jejich pleť začínají stárnout přesně v 35,09 roku života. Přesně tedy měsíc poté, co oslaví své pětatřicáté narozeniny.
A každý následující rok se na našem obličeji a těle začíná
podepisovat stále zřetelnějším rukopisem. Co to znamená?
Že přesně od této chvíle bude naše pleť potřebovat pomoc,
ať již od plastických chirurgů či estetických dermatologů.

Plastická chirurgie, či kosmetická dermatologie?

Mezi těmito dvěma obory je velký rozdíl. Plastická chirurgie se zaměřuje na zdokonalení či rekonstrukci (obnovení)
vzhledu anebo funkcí v četných oblastech lidského těla.
Slovo „plastický“ je odvozeno od řeckého slova „plastikos“,
které znamená formovat neboli tvarovat. Všechny zákroky
plastické chirurgie jsou tzv. invazivní, což znamená, že se
při nich používají chirurgické techniky. Vylepšení vzhledu
prostřednictvím zákroků neinvazivních pak nabízí kosmetická dermatologie. Oba tyto obory každopádně nabízejí
vylepšení vašeho vzhledu a vedou tedy k vaší duševní
harmonii. Nechme se do obou těchto oborů trošku zasvětit
a ozřejmit si, jakými zákroky vlastně můžeme svůj zevnějšek vylepšit. Vezměme to doslova od hlavy až k patě.

Plastická chirurgie

Transplantace vlasů

Vlasy jsou symbolem krásy a podstatnou součástí vzhledu
každého člověka snad odpradávna a jejich řídnutí se tak
může stát velmi stresujícím faktorem. Estetická chirurgie
však nabízí řešení a to v podobě transplantace vlasů. „Jedná se o oblíbenou metodu u pánů, kteří o vlasy z nějakých
důvodů přicházejí, ale nepřišli zcela o všechny a disponují
ještě vlasovými zárodky,“ zasvěcuje mě do procesu zákroku
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přední plastický chirurg, MUDr. Svatopluk Svoboda. „Na
místě, kde vlasy jsou, se vyřízne pruh kůže, ze kterého se
vybírají jednotlivé vlasové kořínky, které se následně jako
sazeničky zasazují na potřebná místa. Vkládají se dva až
tři milimetry jedna vedle druhé, vše pod mikroskopem. Je
to velmi precizní a náročná práce a výsledek je jako na
zahrádce - za ideálních podmínek se chytí většina. Někdy
jsou ale transplantované vlasy řídké, je to zkrátka vidět. Já
osobně tuto metodu nemám moc rád a tak ji vůbec nedělám. Občas se totiž stává, že za pár let tito pánové o vlasy
stejně přijdou a překvapí je pak čtverečkovaná pleš s drobnými jizvičkami. Zákrok navíc musí provádět chirurgové,
kteří se na transplantace vlasů specializují,“ dodává MUDr.
Svoboda.

Chirurgie čela a obočí

Mezi 40. a 50. věkem života ztrácí kůže kolem očí pružnost
a prověšuje se. Jednou z možností plastické chirurgie,
která může přispět k omlazení, je vytažení obočí nebo-li
brown lift, v rámci kterého se obočí vytáhne, ukotví a tím
se vytáhnou i vrásky na čele. Podle MUDr. Svobody se jedná
o efektní metodu, která někomu velmi prospěje. Na slovíčku někomu si však dává obzvlášť záležet. „Chirurg si při
tomto zákroku musí dávat pozor, aby to nepřehnal, aby
dotyčná dáma nevypadala jako moudrá sova s vytaženým
obočím doprostřed čela. Plastická chirurgie je i o tom, že
se musí najít hranice mezi tím, co ještě je hezké a co nikoliv,“ směje se.

Plastika očních víček

Plastika očních víček, nebo-li blefaroplastika, je jednou
z nejčastějších operací, které se v rámci plastické chirurgie,
ať již při poklesu očních víček nebo tvorbě tukových váčků
pod očima, vůbec provádějí. Důvodem zákroku ale nemusí
být jen estetická kriteria. „Mnohdy oční víčka přepadávají
přes oči a pacientovi zhoršují vidění, zákrok se pak provádí
z čistě zdravotních důvodů,“ vysvětluje MUDr. Svoboda,
podle kterého se jedná o efektní operaci, která pacientům
opravdu pomůže.

Operace odstávajících boltců

I problém odstávajících uší je v současné době řešitelný.
Jedná se o estetickou operaci, při které se upravuje chrupavka ušního boltce tak, aby se zmenšil úhel odstupu od
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hlavy, uši neodstávaly a působily esteticky přijatelně.
„Jedna z nejoblíbenějších operací, která je především
u mladých lidí včetně dětí velmi populární, i když ji
těm nejmenším nedoporučuji,“ pokračuje odborník.
„V mnoha případech se totiž stane, že tím, jak jim
povyroste hlava, se i uši přitáhnou. Vždycky tedy doporučuji spíš vyčkat. Teoreticky ale tento zákrok mohou
podstoupit i děti ve velmi útlém věku. Výjimkou ale
samozřejmě nejsou ani čtyřicetiletí dospělí. Výsledek je
téměř vždy hezký a problém dotyčného vyřeší.“

Chirurgie nosu

Tento zákrok MUDr. Svoboda přirovnává k sochařině.
„Doslova s pomocí dláta „bušíte“ do nosu, rozlámete
ho na několik kousků, které pak poskládáte dohromady a pilníkem opracujete. Z mého hlediska se jedná
o nádhernou operaci, která má pro pacienty bezvadné
výsledky. Opět se to ale nesmí přehnat a chirurg musí
vědět, jaký nos se k jakému obličeji hodí. Rozhodně se
na plastického chirurga neobracejte s fotografií nosu,
který byste chtěli mít na své hlavě. Nos musí být přiměřený tvaru obličeje, ze kterého nesmí vyčnívat, ani
se v něm ztrácet,“ apeluje MUDr. Svoboda. „To je až
umělecká práce, říká se, že operace nosu je maturitou
plastického chirurga a je celá řada zkušených plastických chirurgů, kteří se jí raději plánovitě vyhýbají. Je to
totiž operace, která se, pokud se nepovede, se jen velmi těžko napravuje. Jsou ale plastičtí chirurgové, kteří
nosy milují, já osobně je mám moc rád. Baví mě, když
mohu pilovat, řezat a brousit, i tak ale ke každému
nosu přistupuji s určitým respektem, protože se toho
dá hodně pokazit.“

Chirurgie stárnoucího obličeje

Čelo a horní část obličeje jsou poněkud odolnější ke
stárnutí, ale ani této oblasti se projevy věku nevyhnou.
Operace obličeje (face-lift) úspěšně odstraňuje vrásky
v oblasti krku a dolních dvou třetin tváře. „Jedná se o relativně častou operaci, která opět téměř není omezená
věkem,“ pokračuje MUDr. Svoboda. „Není výjimkou, že
první face-lift si pacientka nechá udělat ve čtyřiceti, druhý
v padesáti, třetí v šedesáti. Zákrok, pokud je dobře proveden, vydrží okolo deseti let, i když je to samozřejmě zcela
individuální. Výhodou zákroku je, že se při něm vytahuje
i krk, na kterém se toho dá napnout mnoho a vypadá to
dobře. Je však třeba v upozornit na to, že každý výkon
plastické chirurgie má své hranice a že ze sedmdesátileté
dámy dvacetileté děvče nikdo neudělá. Vylepšit se toho ale
dá hodně.“

Operace prsů

Zvětšování, zmenšování a modelace prsů patří mezi další nejčastější zákroky plastické chirurgie. „Každá žena je
ale jiná, každá má jiná prsa a opět záleží na tom, jak se
k tomu plastický chirurg postaví, co pacientce navrhne a co
si ona sama přeje. Někdy totiž dámy přicházejí s naprosto
nereálnými představami. Nedávno se na mě obrátila dáma
s implantáty velikosti 650 gramů, což jsou nejméně sedmičky, s tím, že by chtěla větší. Tak jsem jí slušně odmítnul.
Soudný plastický chirurg nemá dělat hlouposti. Má-li ale
pacientka přání reálné, tak se dá udělat mnoho,“ ujišťuje
MUDr. Svoboda a dodává, že nejbezpečnější výplní jsou
stále silikonové implantáty. Některými klinikami nabízená
a inzerovaná implantace kmenových buněk je podle odborníků metodou, která zatím není příliš ověřená a onko-
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logové a molekulární biologové se k ní staví velmi ostražitě
až zamítavě. Silikony se dosud jeví jako nejbezpečnější a to
i včetně rizik onemocnění a diagnostiky rakoviny prsu. „Je
zcela bezpečně prokázáno, že žena se silikonovými implantáty je rakovinou prsu ohrožena naprosto stejně jako
žena, která je nemá. Dokazují to mnohé vědecké studie,
provedené v řadě zemí světa. Jejich výsledkem je zjištění,
že implantáty v žádném případě nezvyšují riziko rakoviny
prsu. Zkušenosti navíc nasvědčují tomu, že ženy s implantáty jsou, co se prevence týče, opatrnější a prsa si častěji
prohmatávají a tak si jakýchkoliv změn v prsu všimnou
téměř okamžitě. Navíc karcinom prsu vždy vzniká v prsní
žláze, která se vždy nachází nad implantátem, což znamená, že je implantátem mírně nadzvednutá. I drobný nádor
implantát zkrátka vytlačí dopředu a dá se dobře nahmatat.
Lépe než u obrovských prsů, kdy malý nádor někdy ani
nahmatat nedokážete. Navíc současná sonografická i mamografická vyšetření jsou na tak vysoké úrovni, že zaznamenají jakékoliv změny i u prsů se silikonovými implantáty.
Já třeba všem svým pacientkám kladu na srdce, aby jednou
do roka tato vyšetření absolvovaly, a to i za cenu toho, že
si to zaplatí. Za klid v duši to stojí,“ apeluje na ženy MUDr.
Svoboda.
Na trhu existuje široká škála velikostí a typů implantátů
a vždy záleží na plastickém chirurgovi, aby vybral ten nejsprávnější. „Existuje spousta implantátů různých tvarů a velikostí a každé ženě se hodí něco jiného. Ale výběr je třeba
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nechat na chirurgovi. Vybrat ten správný implantát pro
konkrétní pacientku je podle MUDr. Svobody při zvětšování
prsů jednou z nejtěžších věcí a vyžaduje velkou zkušenost.

Chirurgie břicha

Abdominoplastika, neboli operace stěny břišní je chirurgický zákrok, při kterém se zpevní břišní stěna. Při této operaci je odstraněna nadbytečná kůže a tukové tkáně převislého břicha, velmi často je třeba vyřešit i rozestup přímých
břišních svalů. „Je to krásná operace, která vyhladí povolené bříško a často se provádí u žen s ochablou břišní stěnou,
ať již po porodu či po výrazném zhubnutí. Ale i muži tento
zákrok někdy podstupují.“ Výsledky podle MUDr. Svobody
téměř vždy opravdu stojí za to.

Liposukce

Liposukce je kosmetický operační výkon, při kterém se
odstraňuje nadbytečná tuková tkáň. „V první řadě je třeba
potenciální pacienty upozornit, že liposukce není metodou
na hubnutí, ale na formování postavy,“ pokračuje odborník. „Liposukcí nezhubnete, pouze se vám z určité části těla
odstraní část podkožního tuku. Váhový úbytek je po tomto
zákroku nepodstatný. Představa, že je tímto způsobem
možno odsát 20 kilo sádla, je nereálná. Liposukce je ideální
u relativně štíhlého muže či ženy, která má někde tukové
nadbytky, ať již na bocích, či na hýždích. Váhově se jedná
o rozdíl většinou kolem kilogramu, je to tedy čistě estetická
záležitost. Ale musíme si také uvědomit, že když odněkud
odsajeme tuk, tak tam zůstane volný prostor. Není-li kůže
dostatečně pružná, může nad touto oblastí zůstat zvlněná
nebo dokonce v přebytku. Proto se liposukce nedoporučuje lidem, kteří nemají dostatečně pružnou kůži. Rozumný plastický chirurg to pacientce dokáže říci a odmítne
takovou, pro kterou by liposukce nebyla vhodná.“ dodává
MUDr. Svoboda.

Třikrát měř a jednou řež

Každý pacient plastického chirurga by si podle MUDr.
Svobody měl uvědomit, že plastická operace je chirurgický
zákrok se všemi riziky, která operace přináší. Od nejbanálnějších věcí jako je drobné krvácení, přes bolest, rizika
anestezie i možné infekce. „Jistě že se to stane zcela výjimečně, ale za dlouhou dobu své praxe plastického chirurga
jsem viděl na nejrůznějších pracovištích nejrůznější komplikace. Před lety jsem v zahraničí viděl zhnisaný facelift, po
kterém zůstaly deformující jizvy, viděl jsem rozpadlá prsa
po modelaci i obrovské krvácení po vložení implantátů.
Věřte mi, že jít na operaci plastické chirurgie opravdu není
jako jít k holiči. Je to operace jako každá jiná, samozřejmě
vyžadující určitou dobu hojení. Nikdo není krásný po plastické operaci hned druhý den, nebo za týden. Organismus
potřebuje nějakou dobu, než se rána zahojí, vyhladí jizvy,
přizpůsobí se novým podmínkám. Takový nos zraje až půl
roku, než dosáhne definitivního tvaru, to samé platí i pro
prsa.
Mnohé dámy často přicházejí s falešnou představou, že po
zásahu plastické chirurgie nebudou mít nikde žádnou jizvu,
ale nikdo na světě neumí operovat bez jizev. Když se řízne
do kůže, vždycky vznikne jizva. Samozřejmě, že se každý
plastický chirurg snaží, aby jizva byla co nejméně viditelná, ale chirurgický zákrok vždycky na kůži nějakou stopu
zanechá.
Na paměti byste měli mít i to, že ne vždy se podaří přesně
naplnit vaše očekávání.
Existují počítačové programy, které předem umožní zob-
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razit situace před a po zákroku, ale většina plastických
chirurgů je nepoužívá, protože v pacientce mohou vyvolat
přesnou představu, která pak ale nemusí tak přesně dopadnout. Na počítači vytvoříte všechno, ale udělat to potom
přesně na živém člověku opravdu někdy nejde.
Nejdůležitější je, aby pacientka měla ve svého plastického
chirurga důvěru, aby našli společnou řeč a sladili dohromady své představy a možnosti. I proto se říká, že nejtěžší na
celé plastické operaci je najít správného plastického chirurga.“
Kde ho hledat a jak ho poznat? „Odpovím slovy písma,“
směje se MUDr Svoboda : „Podle skutků jejich poznáte je.“
Někdo vám může být sympatický, jiný méně, někdo může
mít za sebou krásnou práci, jiný méně hezkou. Ani zveřejňovaná fotografická dokumentace před a po není mnohdy
klíčová. Mohu vyfotit pacientku s ošklivými prsy a zkušený
počítačový grafik mi z nich udělá prsa nádherná a vůbec
do ní nebudu muset říznout. Hleďte spíše na reference,“
uzavírá přední plastický chirurg, MUDr. Svatopluk Svoboda.

Kosmetická dermatologie

Plastická chirurgie má bezesporu výsledky, ovšem bez skalepelu jich bohužel nedocílíte. Pokud se operativního zákroku a všech rizik s ním spojených přece jen obáváte, řešením
by pro vás mohla být neinvazivní kosmetická dermatologie.
„Rozdíl mezi plastickou chirugií a korektivní dermatologií
je poměrně velký,“ zasvěcuje mě do tohoto oboru přední
dermatoložka, MUDr. Věra Terzijská. „Zatímco plastičtí
chirurgové dělají velké plastické operace, korektivní dermatologie se zaměřuje spíše na menší zákroky na kůži.
Operujeme drobná mateřská znaménka, kožní nádor, cysty,
odstraňujeme degerativní projevy na kůži a řešíme kosmetické problémy, které svým způsobem trápí snad každého
člověka. Tyto dva obory se ovšem svým způsobem i prolínají, protože jsou výkony, které patří do oblasti plastické
chirurgie a provádí je korektivní dermatolog a obráceně.
Do operace očních víček se pouštějí jak plastici, tak někteří
korektivní dermatologové. Do oblasti korektivní dermatologie se dokonce začali vrhat i jiní lékaři s jinou odborností
a dokonce kosmetické salony, které si mnohdy zvou klientelu s tím, že jim u nich lékař napíchá botulotoxin, výplně,
či laserem odstraní různé degenaritivní projevy. A to už
může být nebezpečné. Lékař v těchto podmínkách totiž
nepracuje na operačním sálku, ale v normálním kosmetickém prostředí, což je chyba. Může dojít k jakémukoliv
problému a tyto salony nejsou vybaveny pro první pomoc,“
konstatuje lékařka a apeluje tak na potenciální zájemkyně
o zákroky, aby si pečlivě vybraly pracoviště, na kterém si
zákrok nechají provést.
A jak taková návštěva kosmetického dermatologa probíhá? „Klientky se předně zeptám, co jí trápí, co by si přála
na sobě změnit. Některé klientky se mě zeptají, co bych na
nich vylepšila a těm sdělím svůj názor. Klientka s tím může
souhlasit i nemusí, nakonec se ale vždy nějak dohodneme.
Rozhodně nejsem dermatolog, který chce ženy zásadně
měnit. Výkony musí být natolik nenápadné, aby to pro
okolí vypadalo, že žena zkrátka vypadá dobře a odpočatě.
Výkony je proto dobré dělat postupně, tedy každý měsíc
nějaký úkon, takže ta žena se nenápadně mění, aniž by to
okolí poznalo. A výsledek vždy stojí za to, drobnými výkony
se dají udělat hotové zázraky,“ usmívá se dermatoložka.
Takovýchto výkonů je podle ní celá řada. Ženám středního
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Zdraví a krása
věku, které mívají mírně povadlou pleť, mimické vrásky,
větší vrásku na čele, většinou doporučuje celkovou regeneraci kůže. A způsobů, jakými ji lze dosáhnout je podle ní
celá řada.

Frakční laser

Jedná se o moderní typ laseru. Pojem frakce znamená šachovité vystřelování laserových paprsků do hlubších vrstev
kůže, díky kterému dochází k aktivaci reparačních pochodů
v kůži včetně zvýšené tvorby kolagenu, což umožňuje docílení efektu, aniž by bylo nutno odstraňovat hluboké vrstvy
kůže, jak tomu bylo u starších laserů. „Frakčním laserem,
jehož nespornou výhodou je, že ho je možno aplikovat
i na krk a dekolt, děláme právě regeneraci celého obličeje.
Kůže je po zákroku, který je založený na tom, že se odstraní vrchní vrstva kůže, načervenalá až spálená a třetí čtvrtý
den se začíná olupovat. Po sloupnutí je ale svěží, pevná, má
dobrý tonus, je dobře hydratovaná, hladká, se staženými
póry, výsledný dojem je celkové omlazení,“ dodává lékařka.
Zákrok frakčním laserem doporučuje absolvovat jednou,
maximálně dvakrát do roka.

Botulotoxin

Drobné vrásky na čele a kolem očí je možno odstranit aplikací botulotoxinu. „Výhodou této látky je, že když ji aplikujeme opakovaně, tak vrásky na čele se krásně vyhlazují.
Botulotoxin totiž působí na úrovni neurosvalové ploténky
a vyřazuje z provozu svaly na čele. Žena se tím odnaučí
mračení. Kdybychom ale botulotoxin přestali aplikovat,
dochází k jejich postupném návratu. Nikdy to ale není do
stavu jako před aplikací,“ upozorňuje lékařka.

Kyselina hyaluronová

Vrásek kolem úst je možno se zbavit pomocí výplní (např.
Juvéderm® ULTRA). MUDr. Terzijská jednoznačně doporučuje kyselinou hyaluronovou. „Pokud jsou vrásky hodně
hluboké, je zapotřebí více materiálu, pokud jsou méně
hlouboké, stačí třeba jen jedna ampule, což je jeden mililitr. To z obličeje odstraní unavený výraz. Pomocí implantátů
můžeme i lehce oživit rty, zvětšit je, odstranit vrásky na
horním rtu, upravit koutky. To je možné i botulotoxinem,
možností je opravdu spousta. Korektivní dermatologie za
posledních 15 let prodělala obrovský boom a dělat je dnes
možné lecos.“

Tekutý facelift

Další novinkou v oblasti kosmetické dermatologie je tzv.
tekutý facelift, který doslova za pár minut vykouzlí mladší
vzhled. Samotné vyhlazení vrásek už totiž podle odborníků
není tím nejdůležitějším. Výzkumy dokázaly, že mladistvý
vzhled z osmdesáti procent tvoří kontury a proporce obličeje. A onen kýžený efekt, díky kterému nám hádají o pár
let méně, zajistí správná rovnováha mezi těmito dvěma
ukazateli. A jak zákrok probíhá? „Pomocí kanyl do obličeje
aplikujeme výplně, které způsobí celkové omlazení,“ pokračuje MUDr. Terzijská. „Stárnutí totiž není tak o jednotlivých vráskách, ale i o objemu, který se s přibývajícím věkem
mění. Tváře padají dolů, zplošťují se, zkrátka mění svůj tvar.
A tímto způsobem je možné jim dodat objem, ale i zformovat bradu, obočí, tváře, zbavit se kruhů pod očima, které
je možno vyplnit tak elegantně, že nejsou tak zabarvené.“
Výsledky jsou podle MUDr. Terzijské prý úžasné, kůži velmi
prospívá jen samotný pohyb kanyly v podkoží, čímž dochází
k procesům zvaným fibróza a ke zvýšené tvorbě kolagenu.

Skinboosters

Další novinkou ve světě kosmetické dermatologie, která
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byla světu představena před půl rokem v Paříži, je zákrok
zvaný skinboosters. „Při tomto zákroku také používáme
kanylu a lehčí výplňové implantáty, které nám dodávají
hydrataci do pokožky, která se následně krásně vypíná. Tím
dochází k odstranění drobných počínajících vrásek,“ vysvětluje dermatoložka.

Likvidace vrásek na krku

Když chcete poznat stáří ženy, podívejte se na její krk. A je
to pravda. Prohlédněte si fotografie mnohých celebrit.
„Obličej zbavíte vrásek, krk ale většinou musíte svěřit do
rukou plastického chirurga,“ pokračuje MUDr. Terzijská,
která vyzkoušela tekutý facelift aplikovat i na krk i dekolt
a výsledky jsou prý velmi pěkné . „Často se to musí zopakovat dvakrát po sobě, ale efekt je úžasný. Hydratace a regenerace celého podkoží díky kanylám.“

Ultera

Ruční práci lékařů v současné době často nahrazuj novinka, přístroj Ultera. „Tento přístroj, který je na trhu asi rok,
povzbuzuje a zvedá povadlou pleť,“ pokračuje lékařka. „Je
to první přístroj, který se na principu ultrazvuku dostává do
hloubky čtyř až pěti milimetrů a pleť velmi dobře liftuje.
Zákrok je sice mírně bolestivý, ale bolest ztlumí podaná
analgetika. Pleť je citlivá i zhruba deset dní po výkonu.“
Pro krásu je holt třeba i trochu trpět.

Thermage

Velmi účinnou metodou v omlazování je přístroj Thermage,
který pokožku liftuje pomocí radiofrekvance. Dochází
k vypnutí a zlepšení kvality kůže díky mohutné regeneraci
nového kolagenu. „Přístroj pomocí tepla zkracuje kolagenní a elastická vlákna, čímž se celé podkoží liftuje nahoru.
Nevýhodou aplikace je jeho dost vysoká cena, za kterou
klientky očekávají zázraky, které se ovšem nekonají. Je to
spíše prevence a investice do budoucnosti, aby kůže pomaleji stárla,“ upozorňuje Věra Terzijská.

Výplně vlastním tukem

Nejenom po úrazech mnozí lékaři a dermatologové sahají po výplních vlastním tukem, který se odebere z nějaké
oblasti s tukovým polštářem, speciálním způsobem se lehce
zpracuje, aby se zpětně aplikoval na místa, kde je ho zapotřebí.

Aptos

Další šetrnou technikou vypnutí kůže a vyhlazení vrásek
je metoda Aptos – feather face lift. „Jedná se o aplikaci speciálních vstřebatelných a nevstřebatelných nití do
obličeje a krku, po kterých dochází ke zvednutí určitých
partií obličeje,“ pokračuje MUDr. Terzijská. „Tímto způsobem můžeme zvednout celé čelo, srovnat tváře, vyrovnat
oblast podbradku, pokleslost tváří. Jedná se o velmi rychlou
a efektní metodu, která ovšem už vyžaduje velkou odbornost. A opět není zapotřebí sahat po skalpelu, na kůži
vám vznikou maximálně modřiny, které se do týdne zhojí,“
uzavírá MUDr. Věra Terzijská.
Zákroků, které současná kosmetická dermatologie nabízí,
je celá řada. Jaký vybrat, to doporučujeme zvážit s vaším
dermatologem. Obecně platí, že mnoho z výše zmíněných
zákroků by se mělo provádět na specializovaném a hlavně
sterilním prostředí. Proto, milé dámy, buďte obezřetné při
jeho výběru. Kosmetičky v kosmetických salonech mohou
být vyškoleny na práci s lasery pro střední zdravotnický
personál, ale lékařské zákroky by v pouze prostředí salonu
provádět neměly. Pokud chcete pro svou pleť udělat to
nejlepší, svěřte se proto do rukou odborníka.

Krásné,

přirozené

rty

v jediném
okamžiku

O d h a l u j e k r á s u k a žd é že n y

NEOMED s.r.o., Praha, tel.: 274 008 411, e-mail: info@neomed.cz, www.neomed.cz

Požádejte svého estetického lékaře o další
informace o přípravku Juvéderm® ULTRA SMILE
nebo navštivte stránky www.neomed.cz

Zpomalme stárnutí kůže
Těžko byste hledali ženu, která alespoň ve skrytu duše netouží vypadat o pár let mladší, než ve skutečnosti je. Kult mládí patří mezi trendy současné doby a nám, milé dámy,
nezbývá nic jiného než se mu přizpůsobit. Metody současné estetické dermatologie
a plastické chirurgie nám to naštěstí umožňují .

Podle MUDr. Lucie Růžičkové Jarešové z dermatovenerologického oddělení FN Motol a rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze stárnutí, které je charakterizováno zpomalením
procesu regenerace buněk a jejich sníženou obranyschopností, postihuje všechny jedince. „Vyvoláno je působením
vnitřních faktorů a výrazně ho ovlivňují vlivy prostředí a životní styl,“ dodává přední lékařka. Stárneme tedy všichni,
byť na někom se tento proces projevuje více (popřípadě dříve) než na druhém. A to, zda právě vy budete patřit mezi ty
první nebo druhé, v současné době lze do jisté míry ovlivnit.
Čím? V první řadě tím, že se budete mít, milé dámy, rády,
budete o sebe pečovat až se hýčkat. Vždyť si to přeci zasloužíte.

Péče o stárnoucí pleť

Dalo by se říci, že existují zhruba tři pilíře péče, jejichž prostřednictvím je možno alespoň o něco zpomalit tok času,
který za nepopulárním pojmem „stárnutí kůže“ stojí. Základem je pravidelná péče kosmetická, kterou asi každá žena
zná a ví, že i taková masáž obličeje dokáže divy. S tím, na co
už pouhá „kosmetika“ nestačí, pomůže estetická a korektivní dermatologie, jejíž zákroky dokáží (mimo jiné) vypnout
pokožku a tváři navrátit mladistvější a odpočatější vzhled.
A zákroky, na které je i korektivní dermatologie krátká,
a které už vyžadují skalpel, přenecháváme plastickým chirurgům. „A protože současnou moderní ženu netrápí jen
projevy spojené se stárnutím, ale i nedostatek času, spustili jsme na Rehabilitační klinice Malvazinky program Derma
Beauty, ve kterém se klientkám všech těchto péčí dostane
pod jednou střechou,“ pokračuje MUDr. Růžičková Jarešová.
„Tento program zahrnuje jak ošetření kosmetické, estetické
a korektivní dermatologie, tak i plastické chirurgie. Každou
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ženu totiž trápí něco jiného a ona ani často neví, na koho
se obrátit. Proto jsme se rozhodli, že klientkám nabídneme
péči komplexní. Obrátí se na nás s nějakým problémem a my
jí nabídneme nejefektivnější řešení. Velmi dobré výsledky
máme například s léčbou akné, ale i se zákroky s aplikacemi
výplňových materiálů, botulotoxinu, chemického peelingu
a mnoha dalších. Nabízíme zkrátka celé spektrum služeb,
ale i péči nemocniční, to vše v klidném a krásném prostředí.“

Ach, ty vrásky

A co v současné době ženy nejvíce trápí? Podle přední dermatoložky to jsou vedle zmíněného nedostatku času stále
vrásky. „Pleť je unavená a i ony se cítí unaveně. Hodně žen
v současné době tedy žádá aplikace výplňových materiálů
a botulotoxinu k jejich odstranění. Tyto zákroky jsou velmi
žádané, protože ne všechny ženy chtějí podstoupit invazivní
zákrok plastické chirurgie. Výhodou aplikací těchto výplní
a botulotoxinu navíc je, že působí preventivně (botulotoxin
například téměř znemožňuje mračení se, díky čemuž se vrásky na čele nevytvářejí) a mohou je používat i mladé ženy. Je
třeba si ale uvědomit, že to není jen o perfektně vyhlazeném čele. Žena musí vypadat přirozeně, jakoby odpočatě.
Ani s těmito zákroky se to tedy nesmí přehnat,“ apeluje lékařka.

Nechávejte si aplikovat kvalitní výplně

K výplním (ať již nosoretních rýh či k modelaci tváří) se používá čistá kyselina hyaluronová, jejíž výhody jsou z lékařského hlediska podle MUDr. Růžičkové Jarešové nesporné.
„Kyselina hyaluronová je tělu vlastní. Tělo si ji vyrábí, ale
s přibývajícím věkem její produkce klesá, snižuje se tvorba
kolagenových vláken a kůže stárne. Tím, že kyselinu hyaluronovou tělu dodáme, ona dokáže stimulovat tvorbu další

Před...

...Po

kyseliny hyaluronové a kolagenu.“ Asi není třeba dodávat,
že sáhnout bychom vždy měli po prostředcích kvalitních.
„V současné době je na trhu velké množství kvalitních i nekvalitních preparátů s kratší i delší dobou působnosti. Já
osobně mám velmi dobrou zkušenost s přípravky Hyal Style společnosti A Care Beauty. Dobře se s nimi pracuje, mají
hezký efekt a téměř žádné vedlejší účinky. Navíc je možno,
ať již podle místa aplikace či hloubky vrásek, které je třeba
vyplnit, si vybrat ze čtyř druhů - prostředek Hyal Style například aplikujeme do rtů a jeho nespornou výhodou výhodou
je to, že ve srovnání s ostatními konkurenčními přípravky
u něj nedochází k rychlému vstřebávání a tvar rtů drží dlouhodobě. Na pouhé doplnění kyseliny hyaluronové používám
přípravek Hyal Style Light, na odstranění jemných a mírně
výrazných vrásek Hyal Style Regular a pokud se na mě klientka obrátí s velmi hlubokými vráskami, nebo si přeje zvětšit objem a vytvarovat kontury tváře, sáhnu po přípravku

Hyal Style Forte. Výhodou těchto materiálů je, že je můžeme
vrstvit, do hlubších vrstev tedy použít Hyal Style Forte a navrch třeba aplikovat jeho lehčí verzi. Další výhodou těchto
materiálů je, že jsou bezpečné a téměř nezpůsobují alergické reakce, které mnohdy vyvolávaly kolagenové materiály,
či materiály s dlouhodobým efektem. Účinek těchto výplní
je sice dočasný, ale velmi efektní,“ uzavírá MUDr. Lucie Růžičková Jarešová. Pro kterou jsou výrobky společnosti A care
rozhodně vhodnou volbou.

Rehabilitační klinika Malvazinky
U Malvazinky 5
110 00 Praha 1
lucie.jaresova@centrum.cz
tel: 251 116 602
www.acare.cz, www.beautycare.cz
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FIS SKI
FLYING
WORLD CUP
HARRACHOV
2013

V roce 2013 se bude konat v Harrachově Světový pohár
v letech na lyžích a to v termínu 1. – 3. února, tedy pátek
až neděle. Jedná se o vrcholnou sportovní akci zimní sezóny
v České republice, která bude přenášena v přímém přenosu do celého světa. V loňské sezóně byl SP Harrachov vedle
norského Trondheimu vyhlášen nejlepším světovým pohárem v zimě a to jak po stránce sportovní, tak i po stránce
organizační a společenské.
I letos se diváci mohou vedle samotných závodů
těšit na nevšední show plnou živé hudby, kdy jako hlavní headliner vystoupí britská skupina MIRRORS nebo čeští CARTONNAGE, jejichž singl Don´t Stop se stal oficiální
hymnou Světového poháru ve skocích na lyžích 2011.
Kromě live koncertů bude připravena laser show, fire
show nebo ohňostroj a to celé v komfortním prostředí
a profesionálním zázemí Adidas Areny Harrachov. Novinkou tohoto roku bude videomapping nejen na partnerská
auta, ale vyzkoušíme také technicky projekce na dopad
můstků pro potřeby MS 2014. Po skončení večerních závodů
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bude součástí programu i afterparty v Music Clubu Apache
Harrachov.
Díky novému designu celé arény bude zvýšena kapacita nejen pro sedící diváky, ale i pro VIP klienty, pro které
bude vybudováno speciální zázemí s kapacitou až 1500 hostů.
V nově navrženém prostředním stanu pro TOP
partnery Světového poháru či Mistrovství světa bude
zřízen zvláštní prezidentský lounge s omezenou kapacitou
a maximální VIP hospitality, kdy jednáme i o účasti Zdeňka Pohlreicha se svoji live cooking show. Součástí lounge
je i speciální otevřená terasa, ze které budou moci naši
partneři mít závodníky doslova nadosah. Kapacita President Lounge je plánována pro 60 nejvýznamnějších osob
a jejich doprovody.
Vstupenky a permanentky na stání a sezení jsou
v předprodeji na www.harrachov2014.cz již od 1. října 2012. Během následujícího měsíce bude spuštěn
předprodej i VIP vstupenek.

Art
FIS SKI FLYING WORLD CUP
presented by

FIS SKI FLYING WORLD CUP

1.-3. 2. 2013

MIRRORS (uk)
CARTONNAGE (cze)
ŠPEJBL´S HELPRS - AC/DC REVIVAL (cze)

LASER SHOW,
VIDEOMAPPING,
FIRE SHOW, FIREWORKS
www.harrachov2014.cz
presented by

www.eventim.cz

Předprodej vstupenek v síti
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Rozhovor
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Universal music

Richard
Krajčo:

„Jsem v koutě a čekám.“
Frontmana kapely Kryštof, ale i neméně úspěšného herce a moderátora RICHARDA
KRAJČA jsem naháněla (novinářsky samozřejmě) už hodně dlouho. On ale rozhovory
moc neposkytuje. Patří mezi ten typ lidí, kteří se na rozdíl od jiných do médií necpou
a s novináři se baví jen, když k tomu mají důvod. A ten teď je.
Tím důvodem je samozřejmě nová deska. Myslím, že velmi
dobrá nová deska, která se dle mého názoru u publika
„chytne“. A myslím, že by měla šanci se „chytnout“ (samozřejmě nazpívaná v angličtině) i u posluchačstva zahraničního, byť se mi tento názor realistickými argumenty
Richard – mimochodem neskutečný sympaťák, který navíc
mluví spisovně, snažil rozmluvit. Já si ale skutečně myslím,
že v angličtině by toto album hrálo stejnou ligu s Coldplay.
Tuto kapelu mimochodem nezmiňuji náhodou. Nové Kryštofácké album totiž produkoval Yaron Fuchs, který spolupracoval například s Bobem Dylanem, Herbie Hancockem
nebo Mobym. A v New Yorku ho pak za Richardovy účasti
masteroval Ted Jensen, který se zase podílel na nahrávkách
právě Coldplay, Muse, Green Day, Goldfrapp či Norah Jonesové. A nebudete věřit, jak se kapela k těmto osobnostem
světové populární hudby dostala. Přes inzerát. A tak se
ostatně jejich nové album i jmenuje.

Richarde, kam jste si dali inzerát?
Na jeden muzikantský server, na kterém lidé z celého světa,
kteří se zajímají o hudební svět, řeší, jaké jsou na trhu nové
mikrofony, kompresory a jiné mašinky a vedle toho tam je
možné publikovat i inzeráty týkající se práce.
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Proto se deska jmenuje Inzerát?
To přišlo až potom. Nejdřív jsme si dali inzerát, díky kterému jsme se dostali k Yaronu Fuchsovi, se kterým jsme se
nakonec domluvili.

Co jste tam napsali: „Jsme kapela z České
republiky a hledáme zahraničního producenta?“

Přesně tak. A ještě jsme dodali, že na to máme jen takový
a takový rozpočet, což bylo relativně málo na to, že jsme
chtěli zahraničního producenta. Proto nás překvapilo, že se
ozvalo 18 zahraničních producentů. Nakonec jsme si vybrali
Yarona, který pravdu tu cenu ještě trošku vyšponoval. Moc
jsme s ním chtěli pracovat, a tak jsme do toho šli a jsme za
to rádi. Byla to obrovská zkušenost. A až pak vznikla písnička Inzerát. A když už vznikla a když i jeho jsme si našli na
inzerát, tak jsme si řekli, že se ta deska nemůže jmenovat
jinak.

Jak vás vlastně napadlo dát si inzerát? To je
běžná praxe?

On nás k tomu tak trochu donutil kamarád. Zkoušeli jsme
i šikovné české kluky, kteří nám udělali krásné demonahrávky, ale byl to pořád Kryštof. Jakoby se báli vyjet ze
zajetých kolejí. Tak kamarád navrhl, ať zkusíme někoho ze
zahraničí, protože věděl, že se chceme posunout někam

dál. Tak jsme to zkusili a zjistili, že měl pravdu.

Jak to probíhalo? Je práce se zahraničním
producentem jiná než s českým?

Asi je to individuální, ale s Yaronem byla. Jednak jsme je
nechali hodně pracovat, takže jsme vždycky ve studiu v Čechách natočili píseň, poslali ji přes internet Yaronovi, on
nám ji opřipomínkoval a my na tom znovu pracovali. Tímto
způsobem jsme pracovali půl roku. A potom Yaron se svým
asistentem přijel do Prahy. Dal nám deset dní na společné
natáčení, protože na víc jsme neměli. Nakonec jsme točili
5 dní, pak byla dva dny pauza, po které jsme točili dalších
pět dní.

Stačilo to?

Muselo to stačit. Pak měl letenku zpátky. Věděli jsme, že
každý den musíme natočit jednu skladbu.

Kolik dní se běžně nahrává?

Tak dvacet, pětadvacet, to byl náš standart. Často jsme ale
tvořili přímo ve studiu, tentokrát jsme měli předem prakticky všechno připraveno. Trošku stresové to bylo, ale oni
byli úžasní a byla s nimi sranda. Je pravda, že na konci jsme
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už všichni padali únavou, ale stihli jsme to. Přestože Yaron
říkal, že pracuje jen dvanáct hodin denně, tak jsme točili
i 18 hodin za den, chodívali jsme spát ke čtvrté ráno a on
už v 7 hodin vstal a byl první na snídani. A třeba ve čtyři
hodiny ráno dostal nápad, který jsme museli jít nahrát a až
pak mohli jít spát.

Co vám tato spolupráce dala po profesní
stránce?

Celkově nás velmi obohatila. Bylo to něco jiného. Byť jsme
byli připravení, ten půlrok jsme spolu komunikovali téměř
denně, přesto nás spousta věcí překvapila. Předně jsme
nahrávali dohromady, což jsme před tím nedělali. Během
nahrávání mezi námi Yaron se svým asistentem poskakoval, nabuzoval nás, aby se do nahrávky dostala energie
z koncertů. Překvapilo nás, že odmítal následné editace, při
kterých se opravují chyby. On tvrdí, že chyby jsou život, a že
hudba musí být živá.

Byl jste následně i v New Yorku?

Tam jsem jel míchat a následně na mastering za Tedem Jensenem, což je člověk, který dělal s Green Day, Madonnou,

Rozhovor
Ted při práci normálně nechce být rušen, masteringu jsem
se ale mohl, vlastně musel zúčastnit. Američani totiž zpěv
hodně zapouštějí do muziky a po prvním mixu mu nebylo
moc rozumět. Neměl jsem s, z, na konci chyběly koncovky,
které oni polykají. K jazyku se zkrátka staví jinak. A když
jsme to nakonec udělali tak, aby to znělo česky, tak oni
říkali, že to „s“ je na ně strašně ostré, na což jsem jim oponoval, že tak to má být. Yaron tedy na to, že u toho masteringu budu muset být, že by to Ted asi dělal jinak, než by
bylo třeba. Tak Teda přemluvil a já nakonec byl u toho.

Jaká byla Tedova první reakce, když si album poslechnul?

Přesně u té první písně řekl jako vy na začátku, že by to
mohl být Coldplay. Řekl, že to je parádní song, a že se mu
moc líbí. Že neví, o čem to je, ale že to má krásnou atmosféru. U duetu s Nohavicou se pozastavil několikrát, u písně
Ze scénářů a Zatančím taky. Tam ho bavila energie a dechy.
A o duetu s Tomášem Klusem řekl, že kdyby to nazpívala
Adele, tak to bude celosvětový hit.

Vidíte, to mě taky napadlo a dle mého názoru by to ani nemusela zpívat Adele. Nestačilo
by, kdyby to bylo nazpívaný v angličtině?

O tom jsem moc neuvažoval. Kluci v New Yorku říkali, že
bychom to měli zkusit, ale nějak jsem to nechal být.

Třeba není všem dnům konec...

Na to jsme už starý. Jsme staří na to, abychom se stali idoly
zahraničních teenagerů. To už nejsme ani tady. Pro české
fanoušky zpívat anglicky mi přijde zbytečné a ven bychom
se podle mě stejně nedostali. Mohli bychom ty songy někomu darovat, to asi ano. To ale není ta cesta. Ale potěšilo
mě, když Ted řekl. „Kluci, nerozumím tomu, ale líbí se mi
to, kolik toho prodáte? 150 tisíc? Já to odhaduju na 150 až
200 tisíc.“ Já na to, že my prodáme tak deset. Tomu nechtěl
moc věřit. A dodal, že je škoda takovýhle písničky točit pro
tak malý počet posluchačů.

A není to škoda?

Není to škoda.

Jaký tedy má ta zahraniční produkce smysl?

s Coldplay. A Ted měl na starosti poslední zvukové úpravy.
Všechno se zmáčkne, zbasuje, zvýškuje, nakomprimuje,
vyberou frekvence, které tam mají být, aby tam nebylo moc
sykavek, výšek apod.

Jak jste se dostali k Tedu Jensenovi? Taky
přes inzerát?

To bylo na doporučení Yarona, který je jeho kamarádem.
Jednou se mě Yaron zeptal, kdo to bude masterovat, což
jsem v té době ještě nevěděl. A on mi nabídl, že kdybych
chtěl, tak řekne Tedovi, který dělal ty Coldplay, a že by to
pro mě mohla být dobrá zkušenost. Tak jsme se domluvili
a šli do toho.

Nevadilo, že ani jeden z těchto pánů nevěděl, o čem zpíváte?

Naopak. Já ani nechtěl, aby to věděli. Oni by se pak nechali
unést těmi texty, což by nebylo dobře. My často dáváme
do veselých písniček smutné texty a obráceně. To, o čem
texty jsou, jsem jim prozrazoval až poté, co to bylo zaranžované.

Toho masteringu jste se také zúčastnil?

Má smysl pro nás. Oni nás naučili jinak pracovat s aranžemi, s písničkami. My jsme spolu 18 let a desky vydáváme
12 let. Za tuto dobu se dostanete do nějakého stereotypu.
Na kytaru se hraje stejně, bubeník hraje stejně, děláme to,
jak to umíme. A my najednou chtěli někoho, kdo řekne,
abychom to udělali jinak. A v tom nám hrozně pomohli
a nás to bavilo a hodně nás to okysličilo. Já žiju v realitě. Je
to složitější, než to vypadá.

Proto jste se rozhodl podporovat mladé
talentované muzikanty?

Ano. Omezil jsem jiné charitativní akce a rozhodl se věnovat charitě tímto způsobem. Našel jsem třeba talentovanou
kapelu Nebe, které jsem pod svým labelem, vydal desku.
Vím, že se mi to nevrátí, ani jsem s tím nepočítal, ale mám
z toho dobrý pocit. Je spousta talentovaných muzikantů,
kteří nemají na producenty, na klipy a já jim zkrátka občas
pomůžu. Třeba se někomu podaří prorazit.

Zmínil jste vlastní label. Vy si kapelu vlastně řídíte i po finanční stránce. Není toho na vás
trošku moc?

Je pravda, že Kryštof je taková malá firma. A všechno si
děláme sami, nemáme ani management, turné si také organizujeme sami. Se vším nám pomáhá jen moje žena. Do
tohoto stádia jsme nějak došli a zatím nám to vyhovuje.
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„Srdcem jsem víc u kapely.“

Richarde, vy nejste jen muzikantem, ale
i hercem. Co divadlo? Není trošku odstrčené na
druhou kolej?

Srdcem jsem asi víc u kapely, ale divadlo je krásný koníček.
Teď jsem rok a půl koncertní pauzy využil k tomu, že jsem si
naplánoval dvě inscenace - v Národním divadle jsem byl obsazen do Figarovy svatby, kde hraji Figara. To je krásná inscenace. Figaro tam sice není tak podstatný, ale pozorovat
kolegy, jak si to užívají, je úžasné. A 2. listopadu bude mít
premiéru v divadle Ungelt hra Deštivé dny. Jedná se o velký
broadwayský hit o dvou policajtech, na Broadwayi hlavní
roli hraje Huge Jackman. Není to moc o popukání, ale je
to totální divadlo. Dva herci – já, David Švehlik a dvě židle,
dva kvéry. To je všechno. To je paráda a hodně si to užívám.
No a v lednu se asi bude točit film Křídla vánoc o tom, že
člověk by si měl dát pozor na to, co si přeje. Protože hrozí,
že se to splní. Krásný scénář. A v únoru pojedeme turné
s kapelou s hostem Jarkem Nohavicou, který přijal pozvání
a pojede s námi všechny koncerty.
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Vy spolu máte i duet na desce...
Ano. On ale nejenže s námi bude zpívat tuto píseň, ale
bude s námi toho zpívat víc a my na chvíli budeme i jeho
doprovodnou kapelou.

Vedle toho všeho jste i dvojnásobným tatínkem. Ta otcovská role je úplně jiná. Jak ta vám
sedí?

To je věc, která život naprosto změní, změní životní hodnoty, všechno je najednou jakoby krásnější a komplikovanější. To je ale asi ten smysl, proč tady jsme. Na Kryštofa si
za deset let možná nikdo nevzpomene, ale děti tu po vás
zůstanou a ponesou v sobě značku vašeho rodu. Proto se je
snažíte vychovat tak, aby jste na ně mohli být pyšní, a aby
životem procházeli se ctí a rovnou páteří. O to se snaží asi
každý rodič a my s Marťou jen doufáme, že se to povede.

Vy se své děti snažíte maximálně chránit.
Myslíte si, že se vám to podaří? Michael Jackkson
svým dětem nasazoval masky...

Nejsme extrémisti, ale zatím jsme své děti nikde nevystavovali a nezneužívali jsme je, jak to dělají někteří z kolegů

a zatím nám to tak vyhovuje. A budeme se toho držet dál.

pravicových politiků, kteří mě zklamali.

Oni ji vnímají tak nějak automaticky. Táta zpívá, občas je
v televizi, takže jim to nepřijde divné. Jsou v období, že neřeší, že jiní tatínci nebo maminky v televizi nejsou, dneska
to berou jako součást života.

Já svůj tip mám. Asi by tuto zemi měli řídit lidi, kterým na
této zemi záleží.

Vnímají vaše děti vaši muziku?

Musím se zeptat i na politiku, kterou vím,
že sledujete. I jedna z písní na vašem novém
albu je o politice...

Já jsem z politiky obecně rozčarovaný. Na desce tomu
věnujeme jednu píseň, která se jmenuje Zatančím a vypráví
o tom, co se stane, až nám seberou i to, na co nemají právo
- od naší intimity až po naší identitu a oni to všichni jednou
udělají. A nezbyde nám nic jiného, než ty slzy přes smích,
tanec a hudba.

Svého času jste na Facebooku hodně loboval proti panu Paroubkovi. Tato averze stále
trvá?

Jsou lidi, které bych v politice coby volič nerad viděl a tento
pán je jedním z nich. Dnes bych k němu zařadil i spoustu

Koho tedy volit?
Kdo to ale je?

Možná to jsou lidi, kteří mají tolik peněz a chtějí, aby tato
republika byla jejich výstavním stolem.

To se říkalo o Karlu Schwarzenbergerovi...

On mě taky napadal. Ale věřím, že bych se jich našlo víc.
Když za nimi totiž pak přijdete s 50 milionovým úplatkem,
tak vás pošle do prdele, protože ho to nezajímá. Mohl by
mít potřebu mít pod sebou spokojený lid.

Znáte někoho takového?

Nevím. Politika zdá se býti svinstvo. Ale jsem zvědavý, co se
vyklube z pana Babiše, to je pro mě bod, ke kterému hledím s očekáváním. Jenže vždycky, když jsem něco čekal, tak
mě to zklamalo. Ale možná to je člověk, který se nenechá
koupit. Vyhlížím volby, vím, koho volit nebudu a to jsou
dnes lidi napříč politickým spektrem, takže jsem v koutě
a čekám.
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: agentura Sportinvest a archiv sportovců

Takový byl Londýn

– Odcházet je těžké

A máme to za sebou. LOH v Londýně, které s napětím očekával celý svět. A myslím si,
že máme nač být hrdi. Ty londýnské hry byly pro Českou republiku bezesporu úspěšnější než ty pekingské. Přiznávám, že některé závody jsem sledovala se zatajeným
dechem a místy jsem i brečela. Myslím, že chápu, o čem sport je a o čem sportovcům
jde. Chtějí být lepší než soupeři, chtějí být nejlepší, jsou to bojovníci, kteří bojují svým
vlastním tělem a to je to, co na nich nejvíc obdivuji.

Nejtěžším momentem pro sportovce je okamžik odchodu.
Někteří sportovci už na těchto olympijských hrách věděli,
že tímto jejich kariéra skončí. Štěpánka Hilgertová, ale i Kateřina Emmons. Zvláštní kapitolu pak tvoří Květa Peschkeová, pro kterou mohly být olympijské hry krásným zakončením kariéry – ona se jich však vzdala ve prospěch mladších
kolegyň, což znamenalo pro naši zemi cenný kov. Mnozí je
v tomto ohledu dávali do souvislosti s Romanem Šebrlem,
který nedokázal být takto velkorysý, přestože ho sužovalo
zranění. Nakonec odpadl ve druhé disciplíně olympijského
desetiboje, který jeho mladší kolega mohl… Třeba i vyhrát?
Odcházet je těžké a toto naše povídání je nejen o loučení
s olympiádou, ale i o loučení se třemi úžasnými ženami.

38 | Ice Podzim 2012

Fenomén – žena sportovkyně

Přiznávám, že více než sportovce - muže obdivuju ženy. Ani
nevím proč, možná proto, že muži se s jakousi soutěživostí
rodí, je jim vlastní, kdežto ženy? Sportovkyně to dle mého
názoru mají těžší. Ony totiž nejsou jen sportovkyněmi, ale
i potenciálními matkami a to jsou dvě odlišné role, které se
ne vždy snesou. Každá to ale vnímá jinak. Zatímco Kateřina Emmons prohlásila, že po narození Julinky se jí trénuje
i závodí celkově hůř, pro Štěpánku Hilgertovou narození
syna znamenalo jakési uvědomění si, že sport už není alfou
ani omegou jejího života. A i přesto na olympiádách sbírala
zlaté medaile. Květa Peschkeová se v těžkém rozhodování
mezi mateřstvím a sportem dlouho rozhodovala pro sport.
Teď už to má ale trošku jinak a právě proto říká, že se blíží
k cílové rovince…

Art

Kajakářka Štěpánka Hilgertová: „Dýl
si pamatuju jízdy, který mi nesedly.“
Ve dvanácti ji maminka poslala na radu
kamarádky k vodě a ona u ní zakotvila. Tak moc
pevně, že má za sebou už svou šestou olympiádu. Na dvou z nich (Atlanta a Sydney) byla přímo šampionkou. Na svých šestých olympijských
hrách skončila těsně pod stupněm vítězů. Bylo to
o to smutnější, že věděla, že tato olympiáda je
její poslední…
Štěpánko, s jakými pocity jste opouštěla
Londýn?
Samozřejmě jsem si přivezla spoustu zážitků. Přestože jsem
se do Londýna těšila a očekávala jsem, že to tam bude
mimořádné, tak realita ještě prakticky ve všech směrech
předčila má očekávání, ať již od atmosféry na sportovišti,
v olympijské vesnici, tak v českém týmu, která byla hodně
nadstandardní a myslím, že jsme si to navzájem dokázali
maximálně užít.

Se svým výkonem jste spokojená?

Sportovně jsem, myslím, obstála, ale přiznávám, že jiskřička
zklamání v mé dušičce stále doutná. Na druhou stranu si
čím dál více uvědomuju, kam až jsem to v rámci své přípra-

vy dokázala posunout. Před rokem bych třeba vůbec neřekla, že mám nějakou šanci se na olympiádu kvalifikovat.
Když se to povedlo, tak jsem za svůj cíl považovala finálové
umístění. Nakonec jsem to ale svou přípravou dokázala posunout tak, že jsem byla konkurenceschopná na medailové
úrovni. Takže těch pár momentů při jízdě, které mohly být
lepší, sice trošku mrzí, ale pozitiva přece jen převažují.

Máte za sebou šestou olympiádu. Pamatujete si ještě, jaká byla ta první?

Poprvé to nebylo nic moc. Především jsme bydleli zcela
mimo olympijské dění, více jak dvě hodiny od Barcelony,
takže s olympiádou jako takovou jsme téměř vůbec nepřišli
do kontaktu. A také jsem k tomu přistupovala s vnitřním
pocitem, že to je poprvé a zřejmě naposled, protože se
tenkrát vůbec nevědělo, jak to s vodním slalomem dopadne a jestli se na další olympijský program vůbec dostaneme.
Byla jsem moc vystresovaná a svázaná, nedokázala jsem si
to užít. Nepodala jsem tam svůj maximální výkon, ani jsem
neprocítila olympijskou atmosféru, takže to rozhodně není
olympiáda, na kterou bych vzpomínala jako na tu nejlepší.

Na kterou tedy vzpomínáte nejraději?

Zážitkově byla nejlepší asi ta londýnská, ale samozřejmě
člověk do toho dojmu započítává i své osobní představení a z tohoto pohledu zřejmě kraluje Sydney. Tehdy jsem
v celé sezóně měla hodně dobrou sportovní formu, takže
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to bylo velmi nadějné. Ovšem tlak a mediální kolotoč, který
trval celý rok před olympiádou, kdy člověk do posledních
hodin před závodem odpovídal na otázky typu, jestli bude
ta druhá medaile, byl velmi náročný. A o to nádhernější byl
pocit z vítězství, který jsem tam pak prožívala. V Sydney
byli báječní diváci, krásný sportovní areál, ale opět jsme
bydleli mimo olympijskou vesnici, i když tentokrát jsme
měli šanci se do ní několikrát zajet podívat. Londýn tedy
zahrnoval všechno, co by měl. Pobyt ve vesnici s českým
týmem, to, že jsme mohli fandit ostatním sportovcům, můj
dobrý pocit z našeho sportoviště, super fanoušci i to, že
jsem podala solidní výkon – po všech směrech to zkrátka
bylo takové, jaké to mělo být.

„Nejhorší jsou jarní kvalifikace.“

Štěpánko, jaký byl váš nejdůležitější závod
v životě? Pokud to nebyla některá ze zmíněných
olympiád.

To se nedá říct. Nejkritičtějšími závody pro mě jsou každoroční jarní nominace a ty olympijské obzvlášť, jsou čím dál
tím víc náročné. V letech 1992 a 1996 jsme reprezentovaly
ve třech, 2000 a 2004 už byla jen dvě místa a na posledních
dvou olympiádách se jelo už jen o jedno, a to je v situaci, kdy u nás kvalitně jezdí v rozmezí tří až pěti závodnic,
poměrně velká konkurence. A každý rok na začátku dubna
se závodí o to, aby se vůbec mohlo závodit dál v průběhu
sezony. Je to tedy jakýsi bod zlomu, který rozhoduje, jestli
sezóna vůbec začne. To je vždy ten největší test, při kterém
zažívám možná větší stres než při celé olympiádě. A na
samotné olympiádě pak zase nesu tíhu, že jsem jediným
vyslancem země, a že se budou všichni dohadovat, jestli ta
druhá či třetí závodnice nemohla jet líp, což příjemný pocit
taky není.

Dodržujete před závody nějaké rituálky?

Neobvyklé ne, spíš se snažím mít rituály běžného sportovce
jako je rozcvičení na suchu i na vodě, imaginárně si projíždím trať branku po brance, abych si do hlavy vložila program, podle kterého chci jet. Voda se ale mění a vyžaduje
okamžitou reakci, takže vždycky to je trochu improvizace,
která se nedá srovnávat s nacvičenou sestavou gymnasty
nebo krasobruslaře. My to máme promyšlené, nakoukané,
ale v reálu to vždycky vypadá malinko jinak.

Štěpánko, co vlastně na olympiádě rozho-
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duje o vítězi? Fyzicky natrénovaní jsou asi všichni...
Máte pravdu, že po kondiční a fyzické stránce jsou připraveni více než tři závodníci. Vlastně naprostá většina, protože závodníků z tzv. „rozvojových“ zemí v našem sportu
startuje minimum. Nestane se, aby tam poslali někoho,
kdo vodu jezdí třeba jen pár měsíců. To by byla tragédie
a nebylo by se na co dívat. Bylo tam sice několik závodníků, kteří neměli medailové ambice, ale tak tři čtvrtiny
startovního pole je více či méně reálné mají. A něco o vítězi
rozhodnout musí. Hodně záleží na vyladění formy, svou roli
hraje i štěstí – jestli foukne vítr, přijde vlna, velmi důležitá je psychika a mentální schopnost koncentrace, reakcí,
potlačení nervozity na únosnou míru, to všechno jsou velmi
důležité faktory.

Jak vnímáte fakt, že se na vás dívají miliony
lidí na celém světě?

To se musí potlačit. Ale bouřlivá atmosféra na závodišti
vždycky zaskočí, byť mám za sebou už šestou olympiádu.
Trať je zapotřebí si projít před závodem, vstřebat i tu atmosféru, a v momentě, kdy stojíte ve startovním boxu, už
musíte být sami sebou. Nelze vnímat, jestli vás povzbuzují
tribuny a co říká komentátor. Od toho se musíte izolovat.

Znáte se s některými ze svých soupeřek
osobně?

Známe se víceméně všechny, nebyl tam nikdo, s kým bych
se mnohokrát do roka nepotkávala na soustředěních a na
závodech. Zdravíme se, s někým komunikuji častěji, s někým méně. Někdo je introvert, já toho třeba moc nenamluvím, rozhodně nebývám tou, která by někoho oslovila
jako první, ale ten pocit vzájemnosti tam je a přestože jsme
soupeřky, tak spolu soucítíme a vnímáme navzájem, jak
to prožívá ten druhý. A po závodě zase dokážeme ocenit
dobrý výkon, pochopit zklamání i radost, přepnout a prožít
to s těmi druhými. V tomto ohledu je olympiáda fajn.

„S chmurami se bojuje těžko. “

Štěpánko, co vás vlastně žene dopředu? Co
vás nutí k tomu být lepší a lepší?

Náš sport je specifický v tom, že nemáme světové rekordy, které by jasně stanovily, kam se můžeme posunout.
Naše disciplína je hodně technická, různorodá a vyvíjí se
se změnami pravidel. Je to podobné jako u carvingových

lyží na sjezdovkách, se kterými se
technika někam posunula, i když
vizuálně ten slalom vypadá téměř
stejně. Technické manévry jsou
ale jiné, a člověk se neustále učí
něco nového.

Můžete tedy vůbec
využít svých předchozích
zkušeností?

To je právě ten problém. Mě
osobně někdy mé předchozí
zkušenosti spíše omezují až brzdí,
protože ty největší zkušenosti
jsem nasbírala v době, kdy se
zkrátka jezdilo jinak. A já v sobě
tyto zkušenosti musím potlačit,
a učit se jiný, živější až agresivnější styl jízdy. Tratě se zkrátily,
jsou technicky obtížnější, musím
se pohybovat jinak, než před
patnácti lety.

Zmínila jste, jak je
v tomto sportu důležitá
psychika. Musíte s ní někdy
bojovat?

Určitě. S psychikou mívám občas veliký problém. Až se někdy
divím, že jsem se svou povahou
dokázala proniknout do vrcholového sportu. Chlapi ten tah
na bránu a soutěživost mají více
v krvi, věří si. Ať cokoliv vezmou
do ruky, tak v tom chtějí být
nejlepší, já taková nikdy nebyla. Je ale pravda, že určitá míra
ctižádosti je asi v každém, a pak
se to jen posouvá. Když se ocitnete v závodním prostředí, tak si
najednou uvědomíte, že nechcete
prohrávat, a už tam ta motivace je. Můj problém je v tom, že
každý neúspěch v závodě, ale
i v tréninku, si pamatuju víc, než
povedené jízdy, a to i když ty povedené třeba převažují.
Nosím si ty chyby v sobě, a to mi sráží sebevědomí.

Mají to ženy těžší i díky tomu, že se z nich
stanou matky? Kateřina Emmons řekla, že po
narození dcerky se jí závodí hůř...

To na mě neplatí. Myslím, že většina sportovkyň – matek
to naopak hodnotí velice pozitivně, protože z nich spadne
ta tíha, že sport je jediná věc, kterou mají. Pokud mateřství
úplně nepřeváží nad chutí závodit, zodpovědnost se rozloží
a tlak se tím sníží. Myslím si, že pocit, že závodit chci a ne
že musím, je mnohem příjemnější.

Pro vás sport není alfou ani omegou?

To určitě ne. Ale když se člověk celý rok připravuje a pak
se mu to zúročí, tak to je dobře. To ale platí na jakoukoliv
práci. Když něčemu věnujete měsíce, tak chcete, aby to
mělo nějaký výsledek. A u nás to je vyeskalované v tom, že
ten výsledek musí přijít v jeden jediný den v čas, který je
jasně daný a máte na to jen dvě minuty. V tom to je specifické a ne zcela příjemné, ale je to tak.

Co je pro vás teď největší výzvou?
Po olympiádě vždy motivace opadne a je zbytečné se tomu
bránit. Ta zátěž byla veliká, člověk hodně chtěl a hodně
tomu dal a nelze se v tomto stavu dlouho udržovat. Takže
následující závody Světového poháru jsem si chtěla především užít, setřást zodpovědnost a třeba i zkusit jiné pojetí.

Už přemýšlíte, co bude teď, po vaší poslední
olympiádě?

Nic předem jasného nemám, žádné teplé místečko. Průběžně přemýšlím, konverzuji s lidmi okolo sportu, v rodině,
doufám, že to bude něco z oblasti sportu. Když už zkušenosti z tohoto prostředí mám, byla by škoda je nezúročit, ale nechávám tomu volný průběh. Chci počkat, až to
dozraje.

Možná by bylo rozloučení jednodušší, kdybyste s sebou měla syna Luboše?

Luboš v kvalifikaci na olympiádu skončil na druhém místě
a to je velký úspěch pro naší rodinu. Na další olympiádě
bude možná on závodit a já se budu dívat…
Ice Podzim 2012 |

41

Téma
Kateřina Emmons:
„Sport je dočasný, rodina na vždy.“
Kateřina Emmons byla velkou nadějí letošní
olympiády. Ne úplně vše vyšlo, ale naštěstí život
jí olympiádou jistě nekončí…
Kateřino, s jakými pocity jste se vrátila
z Londýna?
S dobrými. Moc se mi tam líbilo. Co se ale mého výkonu
týče, tak ty pocity jsou spíš mixované. Byla jsem samozřejmě ráda, že jsem se dostala do finále, což jsem pořád,
ale už tam je šotek, že to mohlo být lepší a já vím, že to
mohlo být lepší. Vím, že tam bylo našlápnuto k úplně jiným
výsledkům. Jako správnému sportovci mi to šrotuje, co jsem
udělala špatně, co se neodrazilo v závodě a už přemýšlím,
jak to využít do dalších závodů.

To je nikdy nekončící boj...

To je vlak, do kterého když jednou nastoupíte, tak se z něj
těžce vystupuje. Jinak sport je dost velká droga, hlavně
když přináší úspěch a vy víte, že na to máte. To je velká
droga, těžko se to opouští a já si nedělám iluze, že bych se
toho chtěla vzdát. Droga je i to, když vám lidi píšou, jakou
radost jim udělalo i to moje čtvrté místo. To mě vlastně
postavilo zpátky na nohy, to byl moc krásný impuls.

cí...

Ty zlaté medaile jsou asi i hodně zavazují-

Pro mě zas tak ne. Já jsem se spíš zavázala sama sobě a začala jsem hodně přemýšlet, co mám udělat pro to, abych
neudělala chybu a to je samo o sobě už špatně. Já jsem chyby moc nedělala, takže nebylo se moc čeho bát. Moc jsem
přemýšlela a málo jsem tomu dala volný průběh, který je
zapotřebí. Musíte dovolit, aby se stalo to, co se má stát.

Za sebou máte tři olympiády, jaká pro vás
byla ta nej? Byl to Peking?

Určitě ano. To jsem si užila od začátku do konce. Tady
samozřejmě taky, ale cítila jsem se tu jinak. Celkově se mi
tu špatně spalo, protože ve vesnici byl dost velký ruch a my
ještě měli okna přímo na stadion. Jinak nám český olympijský výbor vyšel maximálně vstříc, měli jsme i vlastní koupelnu.

„Je mi líp, kdy je dcerka se mnou.“

Kateřino, co vám poslední olympiáda dala?

Opět zkušenosti, i když ne třeba takové jako v Pekingu. Teď
to byla zkušenost s olympiádou zlato obhajující a s jiným
očekáváním. Ono to je pokaždé jiné. Příště to bude zase
jiné, protože půjdu z jiné pozice - pokud se tedy zúčastním.

Prohlásila jste, že po narození dcerky se
vám špatně trénuje i závodí. Je to tak?

Trénovalo se mi dobře, když se mnou jezdila, pak jsem si
musela zvyknout na to, že se mnou není. Ne že bych o ní
měla strach, ale je mi líp, když je se mnou. To ale zase
nevyhovuje Mattovi, takže jsme museli udělat kompromis,
ale teď jsem se už zařekla, že na některé závody, pokud to
bude možné, bude Julinka jezdit se mnou. Já o ní nemám
strach, je o ni postaráno dobře, ale když je Julinka se
mnou, tak mi je jedno, jestli tam řve nebo se směje, hlavně
že je nablízku a je to pro mě jednodušší. Ale chápu, že pro
ni není ideální měnit prostředí.

Takže kdybyste měla Julinku u sebe, je možné, že by to dopadlo jinak?

No nevím, byla by to ale jiná vzpruha.
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Nemohla jste ji mít u sebe?
Musela jsem myslet i na ni, co je pro ni nejlepší a pro ni
bylo nejlepší, aby byla na chatě s bratrancem a sestřenicí.
Jsou stejně staří, mají se rádi a tři týdny v Londýně by pro ni
nebyly takovou zábavou. Takže to nesmím brát tak sobecky.

V tomto to mají ženy těžší...

Určitě. Chlapi se od toho odpoutají, jsou to tatínkové,
matky jsou od přírody stavěné jinak. I když i pro Matta to
bylo náročné, na začátku roku ji neviděl 7 týdnů, v květnu
a červnu dalších 7 týdnů a pak další 3 týdny na olympiádě.

Jde tedy vůbec skloubit vrcholový sport
s mateřstvím?

Jde, ale musí se omezit. Já jsem o tom mluvila s prof. doc.
Kolářem a on říkal, že k tréninku teď musím přistupovat
s větším rozumem, protože tělo už tu zátěž nepobere - psychickou ani fyzickou. Tréninky jsou náročné fyzicky i psychicky, proto musím využít toho, že jsem se naučila techni-

ku. Nesmím se tak technicky dřít a celkově musím zvolnit.

Ono to není jen o technice...

Základ tam musí být, ale ten já už pilovat nemusím a mohu
se opřít o to, co umím. Když budu pokračovat, tak to bude
mé motto, abych byla schopná si užít rodiny i závody, které
mě pořád neskutečně baví.

To je vaše největší výzva?

To je moje výzva, naučit se to líp. Teď jsem to moc nezvládla, protože jsem to dělala jako dřív, což už nejde. Byla jsem
i dost unavená. Julinka byla často nemocná, Matt nebyl
doma, k tomu jsem se starala o nemocnou babičku, takže
to bylo dost fyzicky i psychicky náročný. A na olympiádě mi
došlo, že takhle se to dělat nejde, a že musím být opatrnější.

Máte všechny medaile. Co bude dál?

Teď nemám v hlavě nic jiného než mát volno a užít si Julinku.

Kdybyste si měla vybrat mezi sportem
a mateřstvím...

Jednoznačně bych si vybrala mateřství, my víme, že chceme další miminko. Já nejsem ochotná obětovat rodinný
život pro sport. Sport je dočasný, rodina je na věky. Když to
půjde skloubit s početnější rodinou, tak rádu budu závodit,
když to nepůjde, tak budeme rodina a budeme se snažit
u sportu zůstat jiným způsobem. Vím, že tahle olympiáda
pro mě možná byla tou poslední…
Ice Podzim 2012 |
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Květa Peschkeová:
„Blížím se k cílové rovince.“

Momentálně jezdím do Čech tak dvakrát do roka. Doufám,
že to do budoucna bude častěji a na delší dobu.

Uvažovala jste někdy, že byste se do Čech
vrátila?

Česká profesionální tenistka KVĚTA PESCHKEOVÁ je po ukončení kariéry Jany Novotné
a Heleny Sukové dlouhodobě nejlepší českou
deblistkou. Vybojovala si i účast na LOH v Londýně, které se ovšem nakonec vzdala. Prý dala
přednost mladým. Že by se s tenisovou kariérou
už loučila? Ne tak docela.

To se může moc dobře stát, ráda se vracím tam, odkud
pocházím!

Už dvacet let prý žijete cikánský život. Jak
těch dvacet let vypadalo?

Vloni jste (na vrcholu své kariéry) ukončila
svou účast na Fed Cupu i jste se vzdala své účasti
na letní olympiádě v Londýně. Znamená to, že
už s tím kočovným životem chcete skončit?

Když se tak ohlédnu za svou necelých dvacet let dlouhou
kariérou, tak jsem velmi šťastná a pyšná na to, co se mi
všechno podařilo. Také fakt, že jsem jednou z vyvolených,
tento skvělý sport dělat na profesionální úrovni, je dar!
Kočovný život, který mi dal možnost poznat svět, byl na
začátku mé kariéry mnohem snažší, než je teď! Tím, jak
člověk tráví skoro 30 týdnů v roce mimo domov, pomalu
zapomíná, co pojem domov opravdu znamená.

Ano, jste světoběžnice – Češka s německým
manželem žijící na Floridě. Kde se vlastně cítíte
doma?

Z této otázky mi vždycky běží mráz po zádech. Prakticky
nevím. V jednom rozhovoru jsem řekla „v mém cestovním
kufru“. Asi takto: vždy jsem odněkud vytržena a stále nevím, kam se zařadit. Mám pocit, že můžu být doma na více
místech světa a věřte mi, není to pěkný pocit.

Jak často se vracíte do Čech?
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Nestýská se vám?

Určitě se mi stýská a často. V životě prostě nemůžete mít
všechno! S prací, kterou mám, je pro mě Florida momentálně velmi vyhovující.

„Nejlepší je skončit na vrcholu.“

Jak se dobře říká, nejlepší je skončit na vrcholu. To se mi
ve Fed Cupu definitivně podařilo. Vítězství nad Ruskem
na jejich domácí půdě bylo vrcholem v této skvělé týmové
soutěži. Na odchod z tenisu jako takového se ještě necítím.
Toto rozhodnutí je tak strašně těžké a v mém případě
by bylo již definitivní a já ho prostě ještě nejsem schopna
udělat.

Takže s tenisovou kariérou ještě nekončíte?

Nekončím. Ovšem skutečně vím, že se blížím k cílové rovince.

To asi není snadné – najednou skončit s něčím, co děláte celý život...

Myslím si, že nejen v mém případě jsou tato rozhodnutí
profesionálních sportovců nesmírně těžká, vzdáváte se
prakticky toho, co umíte nejlépe, co bylo celý váš život vaší

Téma
náplní, vaší prací i koníčkem.

Myslíte si, že vám bude sport chybět po
fyzické stránce?

Sport v jakékoli variaci byl pro mě vždy prioritou a já se
ho jako takového nikdy nevzdám. Něco by mi chybělo,
bez sportu to nejde.

A po té psychické?

Po psychické stránce mi ovšem tenis chybět nebude. Já
jsem vždycky říkala, že je to kolotoč emocí. Jeden den
jste nahoře, šťastní z výhry a hned ten druhý klidně
zase dole. A tak to máte každý týden, někteří se s tím
vyrovnávají lépe a někteří hůř. Já jsem díky maminčiným genům docela pohodář.

Co budete dělat profesně?

Snad si chvíli oddychu a co bude dál, to je stále ve
hvězdách. Určitě zůstanu tenisu věrná a budu moci dál
mé zkušenosti předávat dalším nastávajícím nadějím
tohoto sportu.

„Příčiny neúspěchů hledám sama
v sobě.“
Život profesionální světové hráčky tenisu asi není zcela snadný, dovolte nám do něj
nahlédnout. Jak vypadaly vaše dny, týdny...
Jako každá práce má tenis svá pro i proti. Seznámím
vás alespoň s některými z nich, začnu těmi pozitivními.
Pocit držení trofeje nad hlavou je neskutečný a dává
mi sílu a motivaci jet dál a chtít další. Poznala jsem
kultury desítky zemí, naučila jsem se mluvit a využívat
další 4 jazyky. Spřátelila jsem se s mnoha kamarády, se
kterými jsem stále v kontaktu. Z těch negativních také
uvedu pár příkladů. Velkým problémem pro mě začalo
být cestování. Je to hodně vyčerpávající strávit hodiny,
dny a týdny v letadle, spát pokaždé v jiné hotelové posteli, nemít šanci se zúčastnit rodinných akcí. Mít pocit
samoty a odloučení. Musím sama uznat, že je mi při
tom rozjímání, které je zcela upřímné, zrovna všelijak!

Na turnajích vás přitom vždy doprovázel
váš manžel. Vyhovovalo vám to, že jste byli
pořád jeden druhému po boku?

Můj manžel je to nejlepší, co mě v životě potkalo! Jsem samozřejmě vděčná svým rodičům za všechno, co mě naučili
a co všechno pro mě museli obětovat!
S manželem se známe doslova a do puntíku a já jsem
hrozně vděčná za to, že může být po mém boku a mým
osobním trenérem. Vděčím jemu, za to co jsem ve své kariéře dokázala a díky jemu jsem schopna stále konkurovat
kompetici mladších hráček na světovém okruhu.

Nikdy vám ani slůvkem nevyčetl, že se kvůli
vám musel něčeho vzdát?

Torsten je mou velkou oporou, nevyčítá mi a nikdy nevyčetl, že se kvůli mně musel obětovat.

Je pro vás podpora blízké osoby důležitá?

Podpora blízké osoby je pro mě v mých letech to nejdůležitější. Bez toho bych už nebyla schopna hrát. Čím déle jsem
na tenisovém okruhu, tím více je to mentálně obtížnější...

Jak jste se vyrovnávala s časovými posuny?

Je to hodně o zvyku. Své tělo znám dokonale a tak vím,
jak dlouho potřebuji k regeneraci a o kolik dní musím na
turnaj dorazit dřív. Ne že by to bylo každým rokem lehčí,
ba právě naopak.

Mívá časový posun vliv na váš následný
výkon?
Jestli ano, tak jsem si to určitě nikdy nechtěla připustit.
Většinou hledám odpověď neúspěchů v sama sobě.

„Cílová rovinka je na dosah.“

Za sebou máte neskutečné množství turnajů. Který z nich byl pro vás nejdůležitější?

Za nejdůležitější považuji 2 turnaje a to vítězství Wimbledonu 2011 ve čtyřhře a vítězství Fed Cupu v témže roce.
Nepopsatelný pocit, obě vítězství byla emocionální a jedinečné! Nikdy na ně nezapomenu!

Máte za sebou nějaké období, které byste
nejraději vymazala ze své paměti?

Ale jistě, že je a nejenom jedno. Například období, kdy
jsem se v roce 2002 zranila a nevěděla, jestli budu moci
v tenise pokračovat. Utrhla jsem si křížový vaz v koleni
a měla jsem komplikace s ohybem. Po dvou operacích
a brutálně bolestivých fyzioterapiích jsem se k tenisu po 1,5
roce vrátila.

ději?
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Nejraději vzpomínám ne na tenisové období, nýbrž na období, kdy se mé sestře Lence narodily dvě krásné děti. Toto
období, kdy jsem alespoň chvíli mohla strávit s nimi, bylo to
nejhezčí!

To něco znamená. Vy sama se netoužíte stát
maminkou?

Samozřejmě, že toužím. Byly časy, bylo mi kolem 23 let, kdy
jsem hodně toužila po dítěti, ale z důvodu něčeho v tenise dosáhnout, musely být mé mateřské pudy odloženy na
druhou kolej. O dětech s manželem samozřejmě uvažujeme
a také proto vím, že je ta cílová rovinka na dosah.

Jaké vlastnosti musí mít sportovkyně, která
se chce dostat mezi světovou špičku?
Je to několik vlastností. Měla by být psychicky silná, musí
být dravá, mít touhu po vítězství a musí to sama chtít.
Pokud jsou děti tlačené rodiči a nechtějí tomu dát to potřebné a nechtějí obětovat některé věci, tak si myslím, že
nemají šanci uspět. Bohužel tento sport vyžaduje hodně
a nejenom talent z vás udělá šampiona.

Máte před turnaji nějaké pravidelné rituály?

Myslíte si, že je pro ženu sportovkyni snadné zkombinovat profesionální sport a mateřství?

Kromě rozcvičky ani moc ne. Akorát nerada hraji ve stejném outfitu, ve kterém už jsem jednou prohrála, to je
ovšem spíše trošku pověrčivost a nedá se tomu vždycky
zabránit.

Já si myslím, že pro ženu sportovkyni zkombinovat mateřství a profesionální sport musí být velmi obtížné, proto
smekám před těmi, které toto dokázaly. Pro sebe si to
nedokážu představit.

Nejlépe se mi hraje v hale. Žádné sluníčko, vítr, špatné
odskoky míčků. Nejpříjemnější turnaje pro mě byly ve Stuttgartu, Indian Wells( Kalifornie ) a na trávě v Londýně.

„Pokud chcete uspět, musíte hlavně
sami chtít.“
Jaké bylo vaše nejdůležitější sportovní rozhodnutí v životě?
Bylo to právě rozhodnutí, jakým směrem jít. Tehdy s rodiči
jsme se museli rozhodnout, jestli zkusíme jít tou cestou za
vrcholem v profesionálním tenise nebo dále dělat školu. Jsem hrozně ráda, že jsme se takto rozhodli.

Tenis je náročný sport a dostat se v něm
na světovou úroveň zřejmě není snadné. Čím si
vysvětlujete, že se vám to podařilo?

Už od samého začátku jsem stejně jako můj táta sportovně
založena. Měla jsem a stále mám ráda sport v jakémkoliv
provedení. Už jako malá jsem trávila hodiny s tátou, jestli
už to bylo na kole, na tenisovém kurtě, v zimě na lyžích,
běžkách, bruslích apod. Z toho důvodu jsem měla nesmírně dobře vypěstovanou kondici. Určitě u mě hrál svou roli
i talent.
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Kde se vám obecně hraje nejlépe?

Co vám tenis dal?

Naučil mě samostatnosti a disciplíně. Tenis mi dal fyzickou
zdatnost a také mě naučil bojovat za samu sebe.

A vzal? Musela jste mu něco obětovat?

Vše, co děláte, má svou cenu a oběť, musíte si uvědomit,
co chcete a to často už v raném věku. Na sobě jsem nejvíc
pocítila ztrátu přátel a oddělení od rodiny. Musíte mít hroší
kůži, abyste to ustáli.

Měla jste chvíle, kdy jste s tenisem chtěla
praštit?

Samozřejmě, že měla, když se mi nedařilo, když jsem na
několik týdnů a turnajů musela vyrazit sama, tak jsem také
měla černé chvilky. Naštěstí tyto momenty zase přejdou.

Říká se, že každý vrcholový sport „ničí“ tělo.
Jak dopadlo to vaše?

Na svoje tělo si opravdu stěžovat nemůžu! Jsem stále fit.
Maličkostí jako zatuhlý sval k tomu patří..

Kde vidíte samu sebe za deset let?

Doufám, že budu někde konečně zakotvena, ale hlavně
zdravá a šťastná.

www.nordblanc.cz

Dámská lyžařská bunda
4695,-

3 756,-

Pánská lyžařská bunda
7995,-

6 396,-

Passion of Movement
V mrazivém počasí nestačí k zahřátí horký čaj nebo polibek, ale kvalitní
oblečení z nepromokavého a přitom prodyšného materiálu TERATEX s funkční
membránou. Novou kolekci podzim/zima 2012 značky NORDBLANC charakterizuje účinnost a také barevná rozmanitost. Kvalitní zimní bundy určené
do extrémních podmínek jsou jako stvořené pro nadšence sportovních aktivit.
Nepostradatelné jsou detaily jako kapuce s průhledy nebo informace s telefonními čísly a signály v případě ohrožení. Na hory se hodí kapsa na skipass, brýle
a MP3 přehrávač. Lyžaři ani snowboardisté se nemusí bát prochladnutí díky
speciální podšívce DRYFOR, která byla vyvinuta na bázi termoprádla.

Jak na to?

Vyhledejte nejbližší
prodejnu, předložte
poukaz a vyberte, co
sluší právě Vám.

Platnost do 31. 12. 2012 ve všech značkových prodejnách NORDBLANC.

WE ARE OUTDOOR! WE ARE SPORT!

Art
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, zdroj: lyze-lyze.cz, ceskelyze.cz, happysport.cz

Art

Myslíme na zimu
Možná si myslíte, že zima je ještě daleko. Což o to, možná máte pravdu, ale víte, co
říká staré známé přísloví? Že štěstí přeje připraveným. Připravovat se na zimní radovánky týden před odjezdem je zkrátka pozdě. Každá dovolená, i ta zimní, pokud chcete,
aby vyšla na sto procent, by měla být pečlivě naplánovaná.

V první řadě budete potřebovat lyžařské vybavení, jejímž
základem jsou, jak jinak, lyže. Pokud jste profíci, už zřejmě
víte, co potřebujete, horší to mají začátečníci, kteří by si
měli nechat poradit, a to nejlépe od odborníků. Navštivte
několik prodejen, vyptejte se prodavačů a až po pečlivém
zvážení nakupujte. Prodavač by měl vzít na zřetel vaše
pohlaví, výšku, váhu, vaši pokročilost, ale třeba i styl jízdy,
který na lyžích preferujete.

Vybíráme sjezdové lyže
Vybrat dnes sjezdové lyže nemusí být vůbec snadné. Nabídka trhu je opravdu bohatá a nejeden lyžař včetně těch
zkušených se v ní může ztratit. V kolekcích lyží světových
výrobců se mnohdy nachází i desítky modelů a babo, raď,
který model pro nás bude nejvhodnější. Skutečnost je
ovšem většinou taková, že po bližším zkoumání zjistíme, že
rozdíl mezi jednotlivými modely spočívá v několikamilimetrové odchylce rozměru či v jiné designové variantě.
Podle doporučení největšího prodejce lyžařské výstroje
a vybavení Happysport.cz bychom při výběru sjezdových
lyží měli vzít v potaz:
•
•
•

Fyzické předpoklady lyžaře - jeho hmotnost a výšku
Lyžařské schopnosti a dovednosti
Předpokládané použití lyže
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Obecně platí, že zatímco začátečníci, ženy a děti většinou
volí lyže měkčí konstrukce, zkušenější lyžaři sahají po lyžích
tvrdší konstrukce. Co se výšky týče, lyže by v každém případě měly být kratší, než je výška lyžaře, a to o 10 až 20 cm
opět v závislosti na stylu a zkušenostech lyžaře. Výjimkou
jsou jen tvrdé sportovní lyže určené na rychlou jízdu, nebo
široké lyže určené pro jízdu ve volném terénu. Ten, kdo
dělá malé oblouky, by měl volit lyže hodně vykrojené s malým radiem, což je číslo, které udává poloměr oblouku, který opisuje strana lyže. Pro rychlou jízdu a velké oblouky se
zase hodí vykrojení menší s menším radiem. Před samotnou
koupí je samozřejmě na místě lyže si vyzkoušet, a to pokud
možno co nejvíce párů. Kupte si samozřejmě ty, které vám
budou nejvíce vyhovovat. Asi nemusíme upozorňovat na
to, že na prvním místě by měla být bezpečnost. Většina
obchodů dnes prodává lyže se seřízeným vázáním, přesto si
dejte pozor, aby nastavené číslo (DIN) odpovídalo vaší váze
a lyžařské zdatnosti. Začátečníkům se obecně doporučuje
číslo nižší, tedy menší vypínací síla vázání.

Parametry lyže:
Race SL, Race GC - závodní lyže určené pro slalom či obří
slalom
Sport performance lyže - vysoce sportovní lyže pro krátký či
dlouhý oblouk
Allround lyže - univerzální lyže pro jízdu převázně na upra-

Sport
Pro výběr správných běžeckých lyží podle serveru ceskelyze.cz není ani tak určující výška lyžaře, ale jeho hmotnost.
Jestliže na celou lyži stoupnete celou svou vahou, měla by
lyže na podložku působit stejným tlakem v celé své délce. “Při rovnoměrném zatížení obou lyží z páru by měla
uprostřed zůstat tzv. vosková komora pro nanášení vosku
způsobující odraz.” To je podle autorů serveru ceskelyze.cz
jedním z předpokladů, aby lyže jely dopředu a neklouzaly
dozadu.

Vybíráme lyžařské boty
Lyže už máme a jdeme vybírat boty. I ty stejně jako boty
na denní nošení musí být v první řadě pohodlné. Pokud
vás budou celý den tlačit, bude to pro vás utrpení. Současný trh nabízí lyžařské boty od zhruba 15 firem, které se
předbíhají v nabídce a nabízejí zákazníkům takové vychytávky jako tvarovatelné vnitřní botky, nastavení bočního
a předozadního náklonu komínu, vyhřívání či přepínání na
chůzi. Nabídka je tedy vskutku bohatá a skutečně je z čeho
vybírat. Jak tedy vybrat ty pro nás nejlepší? V první řadě
byste měli vzít v potaz tvrdost skeletu s s ním související
pohyb, nebo-li flexe. Opět byste si měli uvědomit, do které
lyžařské kategorie patříte. Tzv. SOFT modely jsou určené
pro tzv. rekreační lyžaře, kteří vyžadují pohodlí po celý den.
Jejich skelet je měkčí a při náklonu nevyžadují velké vynaložení tlaku. O něco tvrdší je tzv. univerzální bota, která je
vhodná pro lyžaře, kterým nedělá problém na svahu trochu
zabrat. K nejtvrdším modelům patří tzv. RACE modely, jejichž výhodou je, že čím tvrdší skelet, tím lepší přenos tlaku
na lyže. Nevýhodou je pak velmi tenká výstelka a s tím související malé pohodlí. V současné době však téměř všechny
modely jsou vybavené vnitřní botičkou, která toto nepohodlí minimalizuje. Speciální lyžařské boty by měly vybírat
ženy, které mají jinou stavbu nohy, podle které jsou lyžáky
pro dámy navrhované.
vených sjezdovkách
Allmountain lyže - širší lyže určená pro sportovní jízdu na
upravené sjezdovce i ve volném terénu
Freeride lyže - široké lyže pro jízdu v hlubokém sněhu
Freestyle lyže - lyže určené pro trikovou jízdu
Touring lyže - lyže vhodné pro lyžařské tůry
Shorties (shortcarver) - krátké lyže určené pro extrémní
carving
Junior race - závodní lyže pro juniory
Junior - univerzální lyže pro juniory
Kids - lyže pro nejmenší lyžaře

Vybíráme běžky
Lyže na běžecké lyžování se podle serveru ceskelyze.
cz rozdělují do tří skupin, a to sportovní, turistické a tzv.
backcountry. Sportovní jsou, jak název napovídá, určeny
pro upravované tratě, vyžadují pečlivou údržbu. Jsou úzké
a ve sněhu mimo upravenou stopu se boří. Navíc často
bývají křehké a nesnesou tvrdší zacházení v lese. Nejoblíbenější a nejdostupnější u široké veřejnosti je druhý tip, lyže
turistické. Díky moderní technologii výroby mívají dobré
vlastnosti ve skluzu a vedení směru. A díky svým širším
rozměrům se hodí i na neupravované tratě. Poslední tip běžeckých lyží, tzv. backcountry, jsou lyže určené do volného
terenu. Tyto lyže jsou obvykle vybaveny ocelovými hranami
a mají i mírně zvednutou patku lyže.

Vybíráme vázání a podložky
Málokteré lyže dnes pořídíte bez vázání. Většina výrobců
lyží dokonce má svou značku vázání, které prodává v setu.
Orientovat byste se měli v jednotce DIN, což je vypínací
síla vázání (din – 0,11násobek váhy). V lepší orientaci vám
pomůže následující tabulka:
DIN do 4 - děti
do 7 - děti a mládež, případně lehké lyžařky
do 9 - rekreační lyžaři, ženy, mládež
do 10 - univerzální
do 12 - sportovní, pro většinu dobrých lyžarů, závodění žactva
do 15 - tzv. závodně pro juniory, starší žáky
nad 15 - závodní mimo distribuci, pro volnou jízdu

Vybíráme hole
Nevíte, jaké potřebujete? Podle následujícího vzorce jejich
správnou délku vždy odhadnete: Výška postavy x 0.7 =
správná délka holí. Vyrábějí se snad ve všech barvách, vždy
po 5 cm (115, 120 cm …). Možná jste se setkali s hůlkami
kopírující tvar těla jedna se o hole určené závodníkům. Pro
běžného lyžaře jsou tyto úpravy zbytečné. Za zmínku stojí
hole z bezpečnostním systémem, který při pádu oddělí
poutko navléknuté na ruce, od hůlky. Další zajímavostí jsou
teleskopické hole, používané hlavně skialpinisty.
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Vybíráme skateboard
Lyžování samozřejmě není jedinou aktivitou, kterou na
horách můžeme provozovat. Velké popularitě se v dnešní
době těší například jízda na snowboardu. “Pokud si chcete pořídit to nejkvalitnější prkno, sáhněte po celodřevěném,” stojí na stránkách radce.snowboard.cz. Podle autorů
serveru mají jednoznačně nejvyhledávanější vlastnosti
snowboardů: jsou pevná a bytelná, a přesto pružná při velkých výkyvech teplot. Takové jádro také umožňuje ohnout
prkno do široka, aniž by se poškodila jeho konstrukce.
Nevýhodou dřevěného jádra snowboardu však podle
odborníků bývá jeho vyšší hmotnost, takže se při stoupání
do kopce více zapotíte. Pokud se vám to nelíbí, sáhněte
po dřevo pěnovém jádru, které je cenovým kompromisem
mezi cenou a kvalitou. Lepení dřevo je u takového prkna
obaleno pěnou a samotné prkno je pak více ohebné. Nejlevnější jsou samozřejmě prkna s pouze pěnovým jádrem
a jako taková jsou ideální jako jedno maximálně dvousezonní prkna pro děti nebo ty, kteří to se snoaboardingem
teprve zkoušejí.
Důležité je také ukládat své lyžařské a snowboardové náčiní do obalů a vaků, kde nehrozí jejich poškození a zároveň
vám taky usnadní manipulaci.

Nezapomeňte na helmy a chrániče
Není asi zapotřebí vám připomínat, že lyžařská nebo snowboardová helma, chránič páteře, ale i další chrániče vám
mohou zachránit život a při lyžování či snowboardování by
měly být samozřejmostí. Vybírejte mezi známými značkami
a rozhodně na nich nešetřete!

Vybíráme lyžařskou bundu
A přistupujeme k dalšímu kroku, kterým je volba toho
správného oblečení. Na horách nám totiž v první řadě
nesmí být zima. Oblečení tudíž patří mezi nejdůležitější
součást lyžařské výstroje. Vždy se vyplatí investovat do
kvalitního výrobku, který vám poslouží léta. A pro lyžařskou budnu to podle serveru lyze-lyze.cz platí dvojnásob.
Lyžařská bunda musí být nejen pohodlná, ale i praktická
a funkční. Jak tedy vybírat? V první řadě by nám nemě-
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la být malá. Mějte na paměti volnost pohybu a fakt, že
v zimě pod ní budete mít několik vrstev oblečení. Bundu
si oblečte a zapněte. Prvním znamením, že jste sáhli po
dobrém kousku, je, pokud bez problému dáte ruce nad
hlavu, aniž by vám překážela v pohybu. Bunda by dále
neměla odstávat v oblasti pasu a neměla by být moc krátká, aby vám netáhlo na záda. Většina lyžařských bund je
opatřena tzv. sněhovým pásem, který chrání před chladem
a při pádu zabraňuje nahrnutí sněhu. Při výběru bundy se
také ujistěte, jestli má kvalitní zipy a švy a zda má přední
zip látkové překrytí. Velmi důležitá je take voděodlonost
a produšnost. Obecně se dle úpravy materiálu bundy dělí
na dva typy: s membránou a se zátěrem. Membrána je
podle serveru lyze.lyze.cz lepší, a to nejenom díky tomu, že
je voděodolná, ale take prodyšná, na rozdíl od zátě, který
je prodyšný minimálně.

Vybíráme oblečení
To, že máte kvalitní lyžařskou bundu, ovšem neznamená,
že můžete podcenit to, co si oblečete pod ní. Mějte na paměti, že kvalitní oblečení musí splňovat několik základních
požadavků: ochránit vás před chladem, horkem, sněhem
i deštěm, neomezovat vás v pohybu, má být lehké, odvádět
pot a tělo udržet v teple a suchu. Proto by se lyžařské oblečení mělo skládat z několika vrstev:
1. Vrstva - spodní prádlo - teplé či třeba elastické z materiálů PP, PES a PA, případně z jejich kombinace. Mějte
na paměti, že čím jemnější je mikrovlákno a tkaní, tím
lépe. Součástí by take měly být ponožky střední tloušťky.
2. Vrstva - jedno či dvoudílná běžecká kombinéza nejlépe
z elastického materiálu.
3. Vrstva – bunda, vesta a nohavice. Toto oblečení by
mělo mírně přiléhat tak, aby ve větru nevlálo, ideální
jsou tedy elastické materiály nebo levnější membránové nebo impregnované oblečení.
A nezapomeňte na doplňky – na hlavu čepičku nebo čelenku, na oči lyžařské brýle a na ruce rukavice.
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Zelené stěny

vertikální zahrady v interiéru
	Zelená stěna je kouskem přírody, kterou můžete mít v interiéru. Na základě
poznání podmínek za jakých rostliny na stěnách rostou, na základě poznání nejrůznějších druhů rostlin, které na stěnách rostou, položil známý francouzský botanik
Patrick Blanc základ pro ozeleňování zejména venkovních fasád domů. Rozvíjením
jeho myšlenek se přešlo i k realizaci ozeleňování stěn v interiéru. U nich je zapotřebí
klást velký důraz na světlo, které rozhoduje o kvalitě vývoje ale i trvanlivosti
použitých rostlin.
Ve Francii již zmíněny botanik Patrick Blanc jako první
vymyslel jak podmínky strmých až kolmých stěn napodobovat. Dnes se používají pro ozeleňování stěn nejrůznější
systémy, které se na základě četných pokusů a zkušeností
s realizovanými stěnami, neustále vyvíjejí a zdokonalují.
Řada nezávislých studií ve Francii a Německu potvrdila
filtraci a zachycování škodlivých látek, které přinášíme
do interiéru s nábytkem. Bylo potvrzeno všemi studiemi,
že tento účinek mají pouze rostoucí rostliny, nikoli třeba
řezané. Rostliny a vlhké materiály, použité na zelené stěně
zadržují také nepříjemný jemný prach. Nejvýznamnější vliv
má taková plocha rostlin na zvýšení vzdušné vlhkosti, která
je v naších obytných prostorách velmi nízká.
Velmi zajímavé jsou stěny, které fungují na principu hyd-
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roponie na textilii. Je to hydrofilní tkanina bez živin, která
slouží k uchycení rostlin, příjmu vody a živin a tím jejich
růstu. Rostliny jsou mezi dvěma vrstvami takové tkaniny,
které jsou zafixovány na desce, která se kotví na stěnu, kterou ozeleňujeme. V horní části je zavlažovací systém, který
automaticky dávkuje vodu se živinami. Voda díky gravitaci
stéká mezi tkaninami a zvlhčuje prostor, kde jsou umístěny
kořeny rostlin. Pod panelem je umístěná nádoba, pro odkapávání přebytečné vody.
Zelené stěny nebo vertikální zahrady (greenwall) se jistě
brzy stanou součástí moderních interiérů, kdekde budou
významnými estetickými prvky, které mimo to podstatně
zlepší kvalitu vzduchu, zvýší vlhkost a zlepší akustiku.
Text: Ing. Martin Matouš
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Villa Richter v Praze
Květinová výzdoba
Zelená stěna / vertikální zahrada
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Prestige Golf Cup 2012
presented by Obsession & KRM

aneb Golf mezi kapkami deště
Filmový festival opět vtrhl do Karlových Varů jako kulový blesk a i v tomto roce se
pyšnil luxusními róbami, bílými limuzínami, více či méně známými hvězdami a v neposlední řadě zajímavými sportovními či spíše společenskými golfovými turnaji.
Mezi posledně jmenované turnaje určitě patří již tradičně
pořádaný turnaj Prestige Golf Cup 2012, který každou sezonu pořádá agentura KRM vždy se zajímavým partnerem.
Dlouhé roky spolupracovala se společností DORA Group,
v roce letošním si ke spolupráci přizvala butik Obsession.
Již samotný partner napovídá, že šlo tentokrát o den plný
nejen sportu, ale i krásného a vkusného oblečení, nádherných žen a dychtivých pohledů mužů.
Jediný, kdo tento den nebyl v dobré náladě, bylo počasí,
které nás opravdu potrápilo. Od ranních hodin, kdy se hos-
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té a hráči sjížděli na překrásné místo zvané Olšová vrata, se
déšť nechtěl nechat přemluvit. Dokonce i vtipné komentáře
žlutého psa Ondry Hejmy nebyly nic platné, a tak se canon
startem zahájil další ročník turnaje jen s malým 15minutovým zpožděním. Nutno dodat, že již po pár odpalech byla
nevole hrát v dešti zapomenuta, protože na čtyřech jamkách na hráče čekalo skvělé občerstvení v podobě zmrzliny
Haagen-Dazs, doutníky a koňak, výtečná šunka se sklenicí
vína či míchaný nápoj z Bugsy’s! Musím se přiznat, že sympatická mi byla zejména jamka č. 10, pro znalé „domeček“,

který skrýval úžasné olivy s česnekem a šunku od kosti. Zajímavé bylo, že i když se tam každý flight zdržel minimálně
10 minut, hladký průběh turnaje nebyl nikterak narušen.
Kdo dal ale přednost před chuťovými vjemy opravdu spíše
golfovému umu, mohl si zahrát tři vložené soutěže −
Nearest to the pin, Longest drive či Hole in one. Hráči se
zařadili do tří smíšených HCP kategorií a ženy startovaly
z červených a muži ze žlutých odpališť. Hned v té nejnižší
HCP kategorii si skvěle vedl Michal Kocourek, který poručil
větru i dešti, zlepšil svůj HCP z 9,9 na 9,5 a domů si odnesl
překrásnou vázu od společnosti MOSER, lahev vína Winesa
a luxusní župan značky La Perla. Na druhém místě skončil
Danilo Manghi s novým HCP 12,8 a třetí místo obsadil Karel
Mařík s HCP 8,4. V kategorii 15,7–26,5 se umísil jako první Jan Rouša, který snížil HCP z 24,4 na 22,8, druhé místo
získala Kateřina Tichá a třetí místo Kateřina Slivoníková.
Všichni vítězové této kategorie se opět mohli těšit z krásných skleněných skvostů společnosti MOSER, luxusních
dárků značky La Perla, výtečných vín a voucherů společnosti
Rocco Forte Augustine Hotel. Poslední nejvyšší HCP kategorie pro hráče s HCP 26,6–54 nám představila tyto vítěze:
první místo Barbora Mikysková, která snížila HCP z 46 na
krásných 31,5, druhé místo obsadila Martina Zemanová,
která také zlepšovala HCP z 49 na 39, a třetí místo získal
Fabián Krejčí, jenž také snížil HCP z 54 na 45. Těmto výhercům byly předány hodnotné ceny od společností Rimowa,
lahve vína firmy Winesa a vouchery společnosti Rocco Forte
Augustine Hotel.
Celkové brutto body mezi ženami představily nejlepší ženu
na hřišti Martinu Hublovou, jež získala výherní poukaz
v hodnotě 100 000 Kč na nákup hodinek IWC Schaffhausen
věnované klenotnictvím Dušák + voucher v hodnotě 10 000
Kč společnosti M&T. Oproti tomu na brutto body mezi muži
zvítězil Lukáš Braun, který získal také hodinky, tentokrát
značky Buti z limitované edice, a desetitisícový voucher
společnosti M&T.
Vtipným zpestřením pak již za slunečného odpoledne byla
vložená soutěž u klubovny, tzv. Trouble shot, kdy cílem
soutěže bylo odpálit míček z vyznačeného místa na připravené rohoži co nejblíže jamce. Cena jedné rány byla 100 Kč
a výtěžek z této soutěže putuje na Linku bezpečí. Nutno
dodat, že nejlépe se tohoto úkolu zhostil Petr Žižka, který
neváhal a aby nebylo třeba počítat centimetry, které by
chyběly k jamce, umístil míček rovnou IN! Takže jsme byli
svědky úžasného HOLE IN ONE life!
Nejen na hřišti se ale děly zajímavé akce. Uvnitř klubovny byl připraven také doprovodný program pro nehrající
hosty, kteří se mohli nechat hýčkat dvěma kadeřníky salonu
Frank Provost, vizážistkou De La Mér či thajskými masážemi
oblíbeného Tawanu.
Vzhledem k tomu, že díky canon startu docházeli hráči
zhruba ve stejný čas do klubovny, mohl v poklidu začít
i odpolední program, jenž byl zahájen skvělým rautem na
terase klubu. K jídlu i tanci bylo připraveno živé vystoupení
kapely Hany Robinson a poté již následovala dlouho očekávaná módní přehlídka spodního prádla La Perla a kožichů
Obsession.
Ceny byly rozdány, lačné pohledy mužů hovořily za vše,
a tak byl pomalu ukončen i další ročník karlovarského
Prestige Golf Cupu 2012, tentokrát by Obsession & KRM.
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Rozhovor
Text: Kamila Borecká, foto: archiv Kláry Slámové

„Dnes už se nebojím“
Sympatická, usměvavá, krásná, ale také odvážná a nekompromisní. Tak na mě působila čerstvě vdaná mladá advokátka Klára Long Slámová.

Sklízení a opuštěná místa

Jak získáváte potřebnou energii?

Energii získávám hlavně z práce. V poslední době mám takový pocit, že čím víc pracuju, tím víc mě to nabíjí energií.
A tak se paradoxně cítím víc unavená třeba o víkendu, když
jsem doma.

Nosíte spoustu případů v hlavě. Dokážete
pořádně vypnout?

Nejde o to, jestli to dokážu, ale jestli vůbec chci. Je dobré,
když člověk nad pracovními věcmi přemýšlí. Když mám
třeba volnou chvíli v autě, tak tím přemýšlením o práci relaxuju. Často jezdím k soudu na delší cesty. Můžu si mezitím
v klidu přemýšlet o různých věcech. Nevím, jestli úplné
vypnutí je pro mou práci vhodné. Ale určitě bych vypnout
dokázala.

Baví vás zahradničení?

Mě baví sklízení. Zahradničení mě někdy popadne, ale je to
hrozně málo kdy. Pro mě je lepší spíš relaxování na zahradě
jako takové. Stačí jenom, když na zahradě jsem nebo na ni
můžu koukat. To je ten pravý relax.

Věnujete se také cestování. Byla jste v Thajsku. Čím vás tato země láká nejvíce?

Mě už tato země v tuhle chvíli neláká, protože jsem už
objevila jiné. Tato země byla zajímavá tak před šestnácti
lety. To bylo opravdu hodně zajímavé, ale postupem času
tam strašně narostl turismus. Oblasti, které byly dříve téměř
opuštěné, jsou v současné době bohužel už hodně obydlené turisty, a proto mě v tuhle chvíli již Thajsko neláká. Více
mě teď zajímají země, které disponují právě opuštěnými
místy.

Brutalita pachatelů se pomalu stupňuje
Co vás vedlo k tomu, že jste se v podstatě dobročinně začala věnovat boji za práva na
ochranu zvířat?
Je to už mnoho let, co jsem zaregistrovala obrovský nárůst kriminality právě v této oblasti. Kriminality namířené
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proti zvířatům. Stupňuje se brutalita pachatelů. Osoby,
které proti tomu mohou a mají něco konat ze zákona, to
v mnoha případech nedělají. Přimělo mě to k tomu, abych
do toho vstoupila, a lidi, kteří mohou něco udělat a mají tu
pravomoc, víc popíchla.

Věnujete se legislativě. Jakým způsobem
chcete zvýšit ochranu a určit citelnější tresty?

To musí udělat zákonodárci, což znamená Poslanecká
sněmovna současně se Senátem. Teď se nějaké změny
prosadily. Ale já říkám, že zákony týkající se ochrany zvířat
jsou už v tuto chvíli na docela dobré úrovni. Problém je
s jejich aplikací. Přestože například soudci mají možnost
ukládat skutečně velmi citelné tresty, často tak nečiní.
Přestože mnohdy může policejní orgán zahájit trestní
stíhání, přesouvají věci z řízení trestního na řízení správní.
Problém proto není už ani tak v zákonech, jako v lidech.
Týká se to všech, kteří s případem přijdou do kontaktu od
počátku. Soudci jsou až ti, ke kterým se to dostane až jako
posledním na stůl a mnohdy je problém už v tom, aby se to
k nim na ten stůl dostalo. Ale když už mám na stole nějaký případ brutálního týrání zvířat, tak uložit podmíněný
nebo nějaký alternativní trest, to mi připadá dost kontraproduktivní vzhledem k nebezpečnosti takového jednání.
Když někdo dokáže působit agresivně proti bezbrannému
tvorovi, jako je zvíře, za chvíli se to může stát ve vztahu
k dítěti nebo k seniorovi. Tím je to nebezpečné. Proti těmto
pachatelům je nutné zakročit skutečně hodně tvrdě.

Pokud vezmete nějaký případ a postupem
času zjistíte, že váš klient týral zvířata, co uděláte?

Jako že bych ho zastupovala v jiné věci a on zároveň týral
zvířata? Nezajímám se detailně o životy svých klientů. Asi
bych na to ani nepřišla. Zajímá mě jenom ten případ, který
pro něj právě dělám. Nerozebírám s klientem jeho soukromí, nebo nějakou jeho jinou nelegální činnost. To vůbec, to
mi ani nepřísluší.

Jaký jste měla pocit, když jste poprvé vstoupila do věznice?

Úplně normální. (úsměv) Nějak si to ani nevybavuju. Nikdy

JUDr. Klára Slámová se narodila 27.
srpna 1977 v Jindřichově Hradci. Vystudovala Státní konzervatoř v Praze,
poté úspěšně absolvovala Právnickou fakultu na Univerzitě Karlově. V roce 2004 složila advokátní
zkoušky a od té doby působí ve
své vlastní advokátní kanceláři. V roce 2006 se umístila na
sedmnáctém místě pražské
kandidátky ODS ve volbách
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, v roce 2010 se před
skončením volebního
období na měsíc stala poslankyní z titulu
náhradníka na kandidátce. Věnuje se mimo
jiné i legislativě a boji
za práva zvířat.

jsem tyto věci extrémně neprožívala. Normálně, prostě
práce. (smích)

Pravda nebo lež?

Jak na vás působí odsouzení ve věznici?

Jak kdo, to je individuální. Většina je tak nějak v pohodě
v rámci návaznosti na svůj stav. Samozřejmě jinak se vede
jednání s člověkem, který je ve vězení už třeba po několikáté nebo u kterého je víceméně jasné, o co tam jde. Něco
jiného je sejít se s člověkem, který je tam poprvé. To už
vlastně ztěžuje práci. Ten člověk je, pokud je tam opravdu
nevinně, samozřejmě ve strašném psychickém stavu. Musí
se pak na něj zvolit jiný způsob komunikace.

Ráda čtete psychologické a psychiatrické
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studie. Využíváte nějak poznatky při návštěvě ve
věznicích?
Určitě. Advokát – zejména ten, který se věnuje mj. trestnímu právu - musí mít záběr i v psychologii a dejme tomu
také v psychiatrii. Psychiatrie už sice spadá do oblasti medicíny, ale musíte vědět, o co se jedná. Je důležité dotyčného
člověka umět odhadnout. Ty znalosti z obou disciplín tam
zákonitě musí být. A koneckonců - advokát musí být zároveň tak trochu i psycholog.

Co rozeznání pravdy od lži?

Musíte vědět a poznat, kdy vám člověk lže. Protože lidé
vám mnohdy lžou. Říká se, že advokát by měl znát pravdu,
ale lidé se bojí často i svému advokátovi sdělit, jak to skutečně bylo. Jenže advokát musí vědět, kde je ta pravda pro-

Rozhovor
neudělala chybu. Když vám například bude klient tvrdit,
že nějakou listinu nepodepsal, nebo, že někde nebyl, vy
z takového tvrzení budete vycházet a necháte klienta
navrhnout vypracování znaleckého posudku, nebo klienta
necháte podrobit se znaleckému zkoumání, nebo necháte
vyžádat kamerové záznamy a pak se prokáže, že vám klient
lhal a že to podepsal, nebo že na místě činu byl, je to fatální chyba, které se dalo ze strany advokáta předejít.

Emoce. Slzy. Radost.

Prožíváte případy se svými klienty emocionálně?

Určitě ano. Zejména s těmi, kteří se třeba do mé kanceláře
vracejí. Nebo pokud případ, na kterém pracuji, trvá delší
dobu. Určitě se mě to dotýká a prožívám každý případ.

Jak to vypadá?

Pokud případ nedopadne podle mých představ, tak cítím
určité zklamání. Někdy i smutek nebo pořádný vztek. Když
to dopadne dobře, tak zase naopak radost. Je mi pak líp.
To je zákonité.

Jste krásná, sympatická, mladá. Vnímají vás
klienti i jinak než jen jako právničku?

To nevím. (smích) Někteří asi i jo. Někdy jsou klienti zároveň i mí přátelé, takže to nedokážu posoudit.

Obhajoba osob, ne jejich skutků

Obhajujete vždy jen klienty, o kterých si
myslíte, že jsou opravdu nevinní?

To bych se opravdu vůbec neuživila. A nepřísluší mi posuzovat jejich vinu, či nevinu, od toho je soud. Jako obhajovat
jen nevinné? To bych pak musela jít dělat něco jiného.

Jak se vyrovnáváte s tím, že obhájíte člověka, který třeba někomu ublížil?

Je to práce. Neobhajuju jeho skutky, ale pouze jeho osobu
a jeho práva.

Co třeba Jiří Kajínek? Řekla jste o něm, že si
myslíte, že je nevinný…

Já jsem o něm nikdy neřekla, že si myslím, že je nevinný. Já
jsem řekla, že vím, že je nevinný. To je hrozný rozdíl. Je chyba, abych si myslela o klientovi, že je nevinný. Buď to vím,
anebo ne. A u Jiřího Kajínka vím, že je nevinný.

Jak vnímáte zákulisí tohoto případu?

Těžko hovořit o tomto případu. Je to velmi dlouhá doba.
Stalo se to před devatenácti lety. Já jsem navíc vstoupila do
procesu, který byl už dávno pravomocně uzavřený.

to, aby neudělal žádnou chybu. Pokud máte klienta, který
vám třeba jen ze začátku nechce říct pravdu, nebo vidíte,
že se tomu vyhýbá, musíte umět poznat, jestli lže nebo ne
a hlavně v čem konkrétně. To samé platí i u svědka. I u něj
musíte umět odhadnout, zda hovoří pravdu, či ne.

Stává se vám často, že vám klienti lžou,
nebo je to výjimečně?

Jak kdy. Většinou samozřejmě - dřív nebo později - mi
pravdu řeknou. Ale i kdyby mi jí sdělit nechtěli, já to z nich
nepáčím. Nechávám to na nich. Sami musí postupem času
přijít na to, že advokátovi by pravdu říct měli. Já proto
raději vždycky vycházím z té varianty, že to udělali. Bez
ohledu na to, jak to je. Vždycky ale musím vycházet z toho,
že to tak skutečně bylo nebo mohlo být, abych opravdu

V době, kdy se začala kauza Kajínek projednávat v rámci návrhu na obnovu řízení, se kolem
vašeho domu vyskytovaly dvě osoby a fotily si
ho. Bojíte se, že by se vám mohlo něco stát?

V dnešní době už se nebojím. Teď o žádném nebezpečí
nevím. Tenkrát jsem se opravdu bála.

Co jste si říkala, když vám Jiří Kajínek přinesl ve věznici ve Valdicích bonboniéru?

Byla jsem dojatá. Hlavně z toho důvodu, že člověk, který
nemá vůbec žádné možnosti, mi mohl ve vězení poskytnout něco, co jsem mít nemohla. Vlastně jsem si s sebou
nemohla vzít ani pití. Vůbec nic. A on mi to prostě přinesl.
To bylo úžasné.

Přátelství přes mříže

Změnil se váš pohled na pana Kajínka jako
na člověka?
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Když se to tak vezme, známe se už hodně dlouho. Určitě se
můj pohled od prvotních setkání změnil. Jsme teď přátelé.

Jak probíhá vaše setkání v současné době?

Dnes telefonicky, protože za prvé není právní důvod se
scházet, za druhé není čas a za třetí je daleko. Cesta za ním
pro mě znamená celý den vynechat práci.

Proč si myslíte, že se právě Kajínek stal
v jisté době sexy symbolem? Jak ho jako muže
vnímáte vy?

Protože působil na mnoho žen jako novodobý Hrabě
Monte Christo. Statečně, mužně, není to žádný „věchýtek“.
Viděly v něm prostě pořádného chlapa - to bylo zřejmé
z jejich ohlasů na internetu a také dopisů, které mu posílaly. A jak ho vnímám jako muže já? Stále jej vnímám
především jako člověka, se kterým se dobře komunikuje, se
kterým mě pojí přátelství, se kterým si mám co říct.

Který případ, co jste kdy dělala, se vás dotknul nejvíce, zanechal ve vás stopu a proč?

Těch je víc. Ale opravdu nejvíc asi ten Jiří (Kajínek – pozn.
redakce). Bylo to dané mimořádností případu. Celým tím
příběhem, pozadím, neústupností justice a hlavně bezmocností. Pak jsou ještě další tři - Robert Tempel, pak kolega
Kolja Kubíček a Martin Koryčánek. Všechny tyto případy ve
mně zanechaly velkou stopu. Je to dáno mimořádností těch
případů, jejich celkovou složitostí a délkou trvání. U případu kolegy je to navíc dáno tím blízkým vztahem k němu.
Pracujeme spolu téměř 11 let, je to člověk, jehož život mi
nikdy nemůže být lhostejný.

Co třeba váš první mediální případ?

Údajné znásilnění ve věznici Jiřice? Soud nakonec prohlásil,
že žádné znásilnění se nekonalo, takže to dopadlo velmi
dobře.

Jste ráda, že jste se tím mediálně proslavila?

Já bych neřekla, že jsem se nějak mediálně proslavila. Byl
to pro mě zajímavý případ a jsem ráda, že jsem ho mohla
dělat.

Bylo to těžké obhájit?

Bylo to docela těžké, protože než jsme prosadili obhajobu,
trvalo to hodně dlouho. Klient s námi také setrval ještě
mnoho dalších let i s jinými případy. Údajné znásilnění ve
věznici byl můj úplně první velký případ. A ten samý člověk,
ovšem v jiném případu, byl můj opravdu první klient. To je
nezapomenutelné.

Je zajímavé, že se dostáváte k velkým případům, a jste mladá. Jak jste přišla k tomuto prvnímu případu?

Úplnou náhodou. Tenkrát jsem dělala v jedné advokátní
kanceláři, a oni tam dostali tohoto klienta jako tzv. ex
offo v nějaké jeho majetkové trestní kauze. A protože tam
trestní právo prakticky nikdo nedělal, tak jsem šla na to
já. S klientem jsme si pracovně padli do oka. Jemu se má
práce natolik zalíbila, že vždycky když pak něco bylo, volal
mně. Tím jsem se dostala k prvnímu klientovi, a zároveň ke
klientovi, který mi pak následně předal k zastupování i můj
první mediální případ.

Někdy vlastně obhajujete lidi v podstatě
téměř zdarma. Podle čeho si člověka vyberete
a řeknete: Ano, toho budu obhajovat zdarma?

Musí vás ta věc chytit za srdce. Nebo pokud cítím úplně
bezpráví a vím, že ten člověk je nevinný a nemá žádné
prostředky, aby si zaplatil advokáta a je třeba mu pomoci
ihned. Tak to bylo i v případě Martina Koryčánka. Dostal
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doživotí v Plzni. Poté mě oslovil na podání odvolání a já
jsem cítila, že to jeho odsouzení není v pořádku. A věděla
jsem, že když to neudělám, tak ho nikdo jiný nevezme,
protože neměl žádné peníze a hořel termín. Byl to navíc
extrémně právně těžký případ. Doživotní trest, několikanásobná vražda, bylo nutné prostudovat rozsáhlý spis a navíc
bylo nutné na tom pracovat okamžitě - již běžely lhůty. Tak
jsem to prostě vzala a dopadlo to dobře - u té vraždy byl
zproštěn obžaloby. To pak byla i pro mě taková odměna.

S Martinem Koryčánkem jste také přátelé?

Já si myslím, že jsme si bližší. Nevím, jestli se to dá nazvat
úplně přátelstvím, ale ten člověk mi nikdy nebyl lhostejný
a ani nikdy nebude. Vždycky mě bude zajímat, jak se mu
daří a zda je v pořádku.

Setkáváte se s klienty normálně na kafe?

S některými klienty ano.

S jakými klienty chodíte na kafe a o čem si
povídáte? Jsou nějaká témata s klienty u kávy
tabu?

To se nedá zaškatulkovat, protože někdy prostě nemáte
náladu scházet se v kanceláři, tak jednání přesunete na jiné
místo. Nebo je to mnohdy vhodnější pro ty klienty, kteří
se mohou obecně v jakékoliv kanceláři cítit jak na úředním jednání. A já potřebuji, aby se klient dostal do klidu,
abychom si mohli promluvit o všech souvislostech případu.
Většinou tedy s klienty hovořím v intencích toho jejich případu. S klienty - přáteli - pak samozřejmě mluvím i o jiných
věcech.

Škatulata, hýbejte se.

Myslíte si, že se lidé dají jednoduše zaškatulkovat podle nějakých knih?

Někdo ano. Není úplně dobré to říkat, ale pokud některé
lidi v rámci konkrétní majetkové trestné činnosti postavíte
vedle sebe, tak jsou ve svém chování úplně stejní.

Mají nějaké společné vzhledové rysy?

Dalo by se říct, že jo. Jsou většinou elegantní, uhlazení vzhledem i chováním. Člověk by jim třeba mohl uvěřit, ale
neříkám, že já. Ta určitá podobnost se týká některých osob,
které byly odsouzené například za větší majetkové podvody.

Důvěřujete lidem?

Ne, pouze svým blízkým přátelům a rodině.

Proč nedůvěřujete lidem? Je to na základě
osobní zkušenosti?

Je to dáno profesní deformací, o které jsem již hovořila
výše. Prostě je lepší počítat vždy s tou horší variantou.

Chcete snížit recidivu, umožnit práci vězňům, kteří o ni stojí. Myslíte si, že někteří propuštění vězni budou chtít opravdu řádně pracovat?

Oni většinou chtějí řádně pracovat i v té věznici. Ale bohužel nemají moc příležitostí. Spousta lidí si myslí, že vězni
se mají jako na „pionýrském“ táboře. Ano. Samozřejmě
někde a u někoho to tak být může, ale v mnoha věznicích
to skutečně není procházka růžovým sadem. Drtivá většina
vězňů touží kromě svobody po jediné věci. A to je práce.
Aby jim to aspoň trochu utíkalo. A práce pro vězně bohužel příliš není. Lidé argumentují tím, že když není práce
pro „normální lidi“, jak může být práce pro vězně? Na co si
vězni stěžují? Obecně si myslím, že ta práce - byť samozřejmě podřadná, by se najít dala, ale někde není vůle. Je s tím

Art

Ice Podzim 2012 |

63

Rozhovor
spojené další papírování.

Říká se, že ve vězení se člověk přiučí dalším
věcem a cesta k uspořádanému životu je pak
těžší…

Ale stává se to spíše u lidí, kteří jsou k tomu svým způsobem náchylní. Jsou už narušení. Je spousta dalších, kteří
se do vězení dostali jednou a nikdy víc. Byla to pro ně tak
zásadní zkušenost, ze které se ponaučili. Takových lidí je
také hodně.
Pokud je člověk, který vykonává trest ve vězení lidově
řečeno za něco, za co si to zaslouží, již sám o sobě náchylný
k takovému jednání mimo hranici zákona, byl by náchylný i venku. Mimo věznici. Chytnul by se někoho či něčeho
jiného. To, že někdo není ve vězení, ještě neznamená, že je
lepší, než ten, co ve vězení je. Každý z nás můžeme udělat chybu. Přece dopravní nehoda s těžkým či smrtelným
následkem se může stát komukoliv. Neposuzuji lidi podle
trestního rejstříku, ale spíš podle jejich chování. Jestli se
chtějí napravit a respektovat nějaké normy. Kdo je ovlivnitelný a nemá respekt k zákonu, ten se naruší ve vězení
i kdekoliv jinde.

Ochránit dítě nemůžu

Máte nějakou hranici, kdy byste nebrala
další nebezpečné a kontroverzní kauzy?

Nemám žádnou hranici.

Pokud byste si založila rodinu, budete se
stále zabývat případy, které jsou nebezpečné?

Jistě.

Dítě tedy pro vás nebude překážkou?

Ne.

Jak byste své dítě ochránila, kdyby přeci
jenom hrozilo nějaké nebezpečí?

Já ho nemůžu ochránit. To nejde. Když vás nebo někoho
z vašich blízkých bude chtít někdo zabít, tak to prostě udělá. Ochrana neexistuje.

Takže jdete do všeho?

Nejsem člověk, který by měl nějaké obavy. Pokud ovšem
nenastane něco úplně konkrétního. Zase si ale říkám: Pes,
který štěká, nekouše.

Dá se podle vás skloubit mateřství a pravidelné návštěvy ve věznici?

Určitě. Proč ne? Znám spoustu žen, které podnikají a jsou
v pohodě mámy. Samozřejmě nemají zase tolik času, ale na
druhou stranu si mohou zajistit hlídání. Žena přece není jen
máma, stejně tak jako muž není jen táta.

Víra, ticho a klid.

Jste katolička. Jak na vás působí lidé, kteří
v Boha nevěří?

Normálně, jako ti, kteří věří. Nikdy jsem nikomu nevnucovala nějakou víru. Každý z nás si to musí sjednotit v sobě.
Ujasnit si, jestli chce v něco věřit či ne. Beru všechny lidi úplně nastejno, ať už jsou věřící nebo nevěřící.

cí…

Vůně kostela a jeho prostředí je ohromují-

To určitě, uklidňuje mě to.

Chodíte ke zpovědi?

Ne, to ne. V kostele potřebuji rozjímat, být tam sama.
Nechodím ani na mše, protože tam jsou lidi. Já chci klid.
Jenom vnímat ten prostor a duchovno. Pokud možno, aby
tam nikdo nebyl, to je nejlepší. Nepotřebuji vyjadřovat víru
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Bohu právě tím, že půjdu na mši. Stejně to musí cítit z každého člověka.

Druhá strana mince

Studovala jste konzervatoř, proč jste přešla
pak na úplně odlišný obor na práva?

Protože mě to přestalo bavit.

Ale proč zrovna práva?

Protože jsem nemohla jít na medicínu. Zaměření mé školy
mi nedovolovalo se rychle připravit na přijímací zkoušky
právě na medicínu. Čtyři roky gymnazijního studia a všechny předměty jako biologii, fyziku, chemii – co bylo na
přijímačkách, to prostě nešlo během dvou měsíců takové
učivo zvládnout.

To jste si hodila los, když vám nevyšla medicína, tak prostě práva? V rodině jste neměla
inspiraci…

U nás v rodině nikdo nebyl právník. A z těch jakoby humanitních oborů mi přišla nejlepší právnická fakulta, protože
s tou můžete dělat úplně všechno. Můžete cokoliv. Kdybych šla třeba na filosofii, tak co můžu dělat? Někde učit
nebo sedět v knihovně. Já potřebuju být stále v akci.

Zaujalo mě, že jste nikdy neměla za dob
studií pětku. Netoužila jste někdy po ní?

No, pokud si to dobře pamatuji. Už je to velmi dlouhá
doba - nějaká škola a ještě základní. Občas mi chyběl pocit
dostat hodně špatnou známku. Jednou se mi to málem
povedlo ve fyzice (smích).

Hrajete na housle i dnes?

V životě! Už nikdy. Nehraju víc let, než co jsem hrála, takže
nic mi to neříká. Už mě to nebavilo. A pokud mě něco přestane bavit, tak se k tomu už nikdy nevrátím.

Byla to pravá láska na první pohled.
V životě jsem v to nevěřila. Nikdy…
Nedávno jste se vdala. Byla vaše svatba
plánovaná?
Ne, já nikdy nic neplánuju.

la?

Jak jste se k takovému kroku tedy rozhod-

Tak nějak to přišlo samo. Rozhodl to vlastně manžel - tím,
jaký je, co k němu cítím. Požádal mě o ruku a já jsem věděla, že tentokrát bych to měla udělat, tak jsme se vzali.

Kdy vás požádal? V sobotu?

Ne (smích) bylo to pár měsíců dozadu. Museli jsme vyřídit nějaké formality, nevěděli jsme, jestli to vůbec klapne
všechno. Byla kolem toho spousta papírování a oba jsme
byli velmi pracovně vytížení.
Jak byla požádána o ruku racionální žena, jako jste vy?
Přesně podle 21. století. Elektronickou formou. (smích)
Já to řeknu - přes Facebook. My jsme zrovna od sebe byli
zrovna v tu chvíli asi deset tisíc kilometrů, tak to nějak
samo přišlo.

Jaký byl váš svatební den?

Hektický, ale příjemný. Myslím, že si ho
všichni dostatečně užili. Naštěstí nám
vyšlo i počasí a obřad se tak nemusel
přesouvat do interiérů.
Autorka je studentkou univerzity Jana
Amose Komenského v Praze

ALUNA PLATINUM
Paraben Free
Nickel Free Tested

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

www.miopharma.cz

Luxusní
Biovitality regenerating
serum - anti age care
Regenerační sérum pro zralou pleť obsahuje komplex aktivních látek
pro maximální hydrataci. Vysoký podíl rostlinných estrogenů a antioxidantů zajistí Vaší pleti kontrolu nad procesem stárnutí.

dárky

Významný krok k udržení
mladé a vitální pleti pro
muže!
JEUNESSE DE L´HOMME – krém a sérum
s obsahem kmenových buněk
Recept této ultra bohaté péče kompenzuje genetické
naprogramování prostřednictvím sofistikované a inovované
biotechnologie trojitého vektoru buněk nazvaná Tri-Agelles.
Působí cíleně na enzym telomerázu, který přirozeně chrání DNA
buněk v pleti a posiluje jejich reprodukční potenciál. Absolutně
pokrokový komplex složený z Tri – Ageless, kmenových
buněk extrahovaných z pupenů alpské protěže a koloidního
stříbra, produkuje výjimečně silné anti-oxidanty, mající
protizánětlivé a cytoprotektivní vlastnosti, které posilují přirozené
samoregenerační procesy v buňkách pleti. Výsledkem je vyhlazení
vrásek a mikrorýh, senzační zpevnění a redefinování kontur
obličeje. Obličej působí mladistvě.
Nově v prodeji v butiku BEATA RAJSKA,
Dlouhá 3, Praha 1
Výhradní dovozce : Miopharma
- Michaela Pilná,
www.miopharma.cz

Biovitality, spol. s r.o.
mobil: +420 603 979 979
e-mail: info@biovitality.cz

www.laboratoriesbiovitality.cz

www.biovitality.cz

Velká kniha grilování s Weberem
- Bible grilování
Novinka v podobě Grilovací bible od společnosti Weber® je určena všem milovníkům grilování,
kteří svou zálibu berou opravdu vážně. Kniha je plná rad, typů a receptů doplněných fotografiemi
pro grilování za každého počasí. Tento malý velký pomocník z vás udělá zaručeně hvězdu každé
grilovací párty.

www.rosenpharma.cz

Vice informací na www.weber.com

Kolagen FORTE
+ kyselina hyaluronová
Přípravek obsahuje vysoce účinnou formu čistého kolagenu
a nově je navíc doplněn o kyselinu hyaluronovou.
•
•
•
•
•
•

hydratuje pleť
vyhlazuje vrásky
zpevňuje pokožku
vnitřní výživa pokožky
zlepšuje kvalitu nehtů a vlasů
prospiva pohybovemu aparatu

LUXUSNÍ AMERICKÁ SLUCHÁTKA
Chcete si dopřát sluchátka, která vám nabídnou kombinaci
perfektního zvuku, stylového designu a pohodlného nošení? Pokud
ano, je tu právě pro vás nová generace sluchátek amerického výrobce
Klipsch. Značka s tradicí více než 66 let je známá výrobou produktů
prvotřídní kvality. Přesně v tomto duchu byla vytvořena sluchátka
vyladěná do nejmenšího detailu. Od plochého kabelu, který je odolný
vůči zamotání, přes oválné silikonové ušní nástavce, díky nimž je
i delší poslech stále pohodlný a zároveň skvěle tlumí okolní hluk, až
po skutečně dechberoucí zvuk Klipsch.
V sortimentu tohoto výrobce naleznete modely sluchátek navržené
přímo pro zařízení Apple či s OS Android (Klipsch Image S4i II
resp. Image S4A II) s ovladačem a mikrofonem na kabelu. Potrpíteli si na unikátní design, jsou tu luxusní keramická sluchátka Image
X7i. A opravdoví znalci kvalitního zvuku jistě ocení dvoupásmový
high-end model Mode M40.
Výhradním dovozcem je CPT Praha spol. s r.o. www.klipsch.cz

Klipsch
Mode
M40

Čajové lahůdky Pangea Tea roku 2012
Pro zahřátí i stimulaci smyslů při vychutnávání lahodných čajů nabízí spol. Pangea
Tea výběr z nespočtu čajových specialit
od malých dárkových balíčků po sety
květinových čajů Blooming Tea a kolekce
sypaných i porcovaných čajů, keramiky, aj.
dárkového zboží.
Kompletní sortiment výrobků je k náhledu
na www.pangea-tea.cz či v Růžové čajovně, Růžová 8, Praha 1, kde mimo čajovny
provozujeme i kamenný obchod a je zde
též výdejní místo eshopu. Na vaši návštěvu
se těší, s vůní čaje, kolektiv Pangea Tea.

Exclusive Tea Set

– hliněná neglazovaná umělecká
konvička se 2 šálky a 3 porcovanými
čaji.

Blooming Tea

– řada 11 druhů květinových čajů
k dostání v 7 rozdílných kolekcích,
či jednodruhově po kusech v přebalu.

Čajový adventní kalendář

– světově patentovaný produkt
s 24ks porcovaných čajů a bonusovým CD pana Jaroslava Svěceného.

Pozitivní vibrace
s House of Marley
Jakým způsobem by Bob Marley komunikoval
s dnešním světem? Co by mu přineslo radost?
Co by potěšilo jeho duši?
Odpovědi přicházejí s novou Marley generací...

Osobní audio produkty značky House of Marley jsou vyrobeny
v prémiové kvalitě, z přírodních a recyklovaných materiálů,
např. z afrického dřeva sapele (používá se na výrobu akustických
kytar), javorového a bukového dřeva, pravé kůže, recyklovaného
hliníku, oceli, přírodní bavlny.
Cílem House of Marley
je vyrobit audio produkty
s lahodnými, silnými basy;
středovými tóny s úžasnou,
dokonalou blízkostí zvuku
a výšky s energií, která přivede píseň k životu.
Více informací naleznete na
www.houseofmarley.com
a www.designbag.cz/marley.

Speciální edice CASIO EDIFICE
vyvinutá ve spolupráci
s týmem Red Bull Racing
EQS A500RB-1A
Tyto hodinky z nové speciální edice Red Bull Racing jsou
laděny v barvách týmu F1, vlevo na ciferníku nechybí logo
této stáje.
Kromě běžných funkcí, jako jsou stopky, odpočítávací stopky,
budík a světové časy jsou tyto hodinky vybaveny příjmem
radiového signálu Wave Ceptor, technologií
Tough Solar, která umožňuje dobíjení baterie ze slunečního svitu a zajišťuje tak
dlouholetou funkčnost a především pěti
motorky spojenými s novou technologií Smart Access, která umožňuje
ovládání všech funkcí pouze přes
inteligentní korunku.
Více informací
a seznam prodejců na
www.casio-watch.cz.
MOC: 9499 Kč

ALUNA PLATINUM
Paraben Free
Nickel Free Tested
ALUNA PLATINUM se zrodila ze svazku starověké alchymie
a nejnovějšího rigorózního vědeckého výzkumu. Tyto tři výjimečné produkty laboratoří REPHASE předznamenávají zbrusu
novou dimenzi, která pleti dodává bezprecedentní krásu a zdraví. Nanočástice vzácné platiny a měsíčního kamene zahalí tvář
závojem světelných odlesků, které jí propůjčí mladistvý vzhled
a nekonečnou přitažlivost.
Nově v prodeji v butiku BEATA RAJSKA, Dlouhá 3, Praha 1
Výhradní dovozce : Miopharma – Michaela Pilná,
www.miopharma.cz

Zimní kolekce šperků
Pozvolna, ale neodvratně se blíží čas milých setkání, hezkých slov
a jedinečné atmosféry - atmosféry Vánoc.
Stejně jako každý rok se budeme snažit udělat svým nejbližším
radost krásným dárkem, který co nejlépe vyjádří to, že si druhého
vážíme, máme jej rádi či mu chceme vyjádřit nejhlubší lásku. Staňte se pro někoho vánoční hvězdou a zapiště se svým milovaným do
srdce. Inspirujte se například v novinkách šperků značky PANDORA, která si pro vás v zimní kolekci připravila třpytivé skvosty
dánských designérů.
Nejzářivější místo v zimní kolekci nápaditých šperků PANDORA
pro tento rok zaujala kolekce PAVÉ. Snoubí v sobě okázalost třpytu a něžnost jemných barev. Do každého kousku tohoto šperkařského umění jeho tvůrci vložili punc svátečnosti a výjimečnosti.

Čaje Revolution
pro Wellness a SPA
Čaje Revolution jsou baleny v nylonových sáčcích,které jsou plněny
pouze čajem v kvalitě TGFOP(první lístek na větévce,nejmladší
a nejbohatší na cenné látky).Pravidelné pití čaje napomáhá při
detoxikaci organismu.Čaje Revolution jsou zcela přírodní, nejsou
uměle dochucovány hlavním mottem firmy je Drink it for life

Čaj jak ho neznáte!
www.revolutiontea.cz

Extrémní sporty
Text: Lucie Bryndová, Petr Kallista, foto: Petr Kallista a Speedway kurýr.

Jízda se smrtí
Plochá dráha. Neuvěřitelný fenomén, tvrdý sport, dřina, pády, úspěchy, slzy, krev
a především obrovský boj. To všechno jsou synonyma tohoto legendárního sportu.
Jen málokdo si dnes troufne s tímto sportem začínat. A ti, kteří se do toho pustí, musí
být připraveni na obrovskou rivalitu, dřinu, mít dobré zázemí, rodinu, která je bude
podporovat a musí mít také trochu toho štěstí. A strach ze smrti? Ten na plochou
dráhu nepatří. I když…

Klan rodu Tomíčků a Milíků – největší plochodrážní klany…
Představíme vám dva klany – rodiny, kde bojuje na dráze
už třetí generace. Kdy ani smrt nedokázala zastavit vášeň…

Jak se kluci k závodění dostali

Tomíčkovi
Nejmladší z rodiny Tomíčků se k závodění dostal již jako
malý kluk. Vyrůstal v rodině, kde byl plochodrážní sport
sportem číslo jedna. První jeho kroky probíhaly na stadionu na Markétě, kde Lubošův otec v tu dobu pracoval. Již
v devíti letech měl svou první motorku s malým obsahem,
kterou mu sestavil Luboš Tomíček starší. V patnácti letech
osedlal pětistovku a pak už přišly první závody. I když
Luboš Tomíček starší tvrdí, že je cvok, když nechal závodit
svého syna s vědomím, že se na ploché dráze zabil jeho
otec a on sám málem přišel o život, nedalo se tomu zabránit a talent se mladému Lubošovi nedal odepřít.
Milíkovi
U Vaška Milíka mladšího tomu bylo jinak. K závodění se
dostal až ve třinácti letech. „Já to řeknu popravdě, my jsme
si s manželkou říkali, že závodit nebude, protože já mám z
plochý dráhy dvacet tři zlomenin za celou svoji éru. Takže
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on motorky měl, ale ne plochodrážní. Samozřejmě na plochou chtěl, protože to tatínek dělal, ale my jsme mu řekli,
že ho k tomu nepovedeme. Když už jsem s tím byl smířenej,
přišla jeden večír manželka a říká: „Hele, já když se dívám
na ty mladý, jak mi před kadeřnictvím kouřej trávu, tak
radši za tím klukem pojedu do nemocnice než do léčebny“. Tak bylo rozhodnuto. Mladý Vašek dostal pětistovku
od pana Evžena Erbana, který mu dodává motory dodnes
a začal závodit.

Co mají Tomíčkovi s Milíkovými společného?
V první řadě jsou to velmi významné rodiny plochodrážníků. Nejmladší závodníci sklízí jeden úspěch za druhým,
pojí je také spousta zlomenin a neštěstí při závodech. Ale
je tu ještě jedna věc. Luboš Tomíček starší je významným
ladičem motorů a Vašku Milíkovi mladšímu ladil dlouhou
dobu motory na jeho motorkách, než přešel k GM. Nyní mu
ladí motory Bohumil Brhel, též významný československý
závodník.

Na jaké úrovni je dnes plochodrážní
sport
Všichni se shodují na tom, že v plochodrážním sportu
chybí sponzoři, peníze a na závody se chodí dívat stále

Art
Luboš Tomíček ml.

méně diváků. Je to dáno vysokou cenou vstupného, jinými aktivitami rodin s dětmi, které raději dávají přednost
něčemu jinému, než je sledování tohoto drsného sportu. Po
technické stránce šel tento sport nahoru, ale mnoho klubů
bankrotuje, ruší se některé stadiony, je méně pořadatelů
a i když to závodníci přiznávají jen neradi, zavládla v tomto
sportu krize. „Je tam krize a ten sport je spíš na ústupu. Je
blbý to říct, ale je to tak. Já třeba jsem teď vsadil hodně na
anglickou ligu, v ní jsem velkou část roku a po určitých neshodách tady v Čechách jsem na Čechy jakoby zanevřel. Ale
ani v Anglii to není idylka, i tam kluby bankrotujou, nedává
se nic do stadionů, došly peníze,“ dodává Luboš Tomíček
mladší.

Nebezpečí
Strach se s věkem mění, v mládí člověk bere neúspěch
hrozně vážně a riskuje mnohem více, než když už má něco
odježděno. Plochá dráha je sport velmi nebezpečný a každý musí jít do závodění s tím, že se může ošklivě zranit.
„Jakmile začnete třeba ze svých zkušeností přemýšlet nad
tím, že je ta dráha špatná a zrovna vám moc nejde a ovládá
člověka více ta motorka, než on jí sám, tak pak v tu chvíli
o tom začnete uvažovat a je to špatný“, potvrzuje Luboš
Tomíček mladší.

Nejstarší závod na světě
Historie a původ názvu tohoto závodu jsou velice zajímavé.
Ice Podzim 2012 |
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Luboš Tomíček ml.

Roku 1929 hledali propagátoři motorismu a motoristického
sportu vhodné zázemí pro klubovnu východočeského autoklubu (VAK). Nakonec našli nadšeného spojence v osobě
hoteliéra Grand Hotelu v Hradci Králové, pana Jaroslava
Urbana, který ve spojení s VAK spatřoval vynikající reklamu
zacílenou na klientelu z řad regionální společenské smetánky. V Urbanově Grand Hotelu se dne 3. 2. 1929 konala
III. valná hromada motocyklistické sekce VAK a zde vzešel
z úst obchodníka z Pardubic – Adolfa Trnky poprvé nápad
uspořádat závod na ploché dráze. Po dlouhých přípravách
a domluvách s jezdeckým klubem na dostihovém závodišti v Pardubicích se mu podařilo vyjednat datum konání
závodu, který byl v té době absolutní novinkou. A jak to již
u novinek bývá – dostala zajímavý název – Závod o zlatou
přilbu. Jak přišel Adolf Trnka právě na Zlatou přilbu? Viděl
s panem Hladěnou (člen výboru) v anglických novinách
inzerát nabízející motoristům přilby. Na obrázku byl rytíř
v brnění. Rytíři totiž absolvovali své souboje v přilbicích.
„Co kdyby rytíři dnešní doby, sportovní motoristé, bojovali mezi sebou rovněž o přilbu, jenže zlatou? Což to není
nejlepší vyjádření ušlechtilých myšlenek sportu, zápolení
a vysokých hodnot?“ (Adolf Trnka)
A tak vznikl závod, jehož 64. ročník se konal letos dne 14.
10. v Pardubicích. Dnes se však již závod nejezdí na travnatém povrchu dostihového závodiště, jako tomu bylo kdysi
dle vzoru v Anglii, ale v nedalekém Svítkově, kde byl v roce
1954 vybudován plochodrážní stadion s klasickou škvárovou dráhou. Po patnácti ročnících, kdy se jezdilo na travna-
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tém povrchu, došlo k převratné změně. Na návrh sportovní
komice ÚAMK ČSSR byl slavný závod – jeden z nejstarších
svého druhu na světě, přeložen na škvárovou dráhu.
Dne 20. 10. 1968 se jel jubilejní, dvacátý ročník Zlaté přilby.
I když se slavilo dvacáté výročí, mnoho důvodů k oslavám
nebylo. Tento ročník se stal pro jednoho z jezdců velmi
tragickým. Byl jím významný československý jezdec, jehož
tragický pád ovlivnil navždy jeho rodinu – Luboš Tomíček. Na počest tohoto slavného jezdce se od té doby jezdí
Memoriál Luboše Tomíčka. Jde o druhý nejstarší závod na
ploché dráze v České republice. „V pátém kole závodu
ztrácí Tomíček vládu nad svým motocyklem. Zadní kolo
je rychlejší, smeká se a opisuje oblouk z pravé strany do
protisměru. Tomíček padá na dráhu. Takových pádů bylo
na ploché dráze nesčetné množství. V naprosté většině
z nich vyvázli jezdci bez jediného škrábnutí. První jezdec za
Tomíčkem se dokázal vyhnout, druhý také, i třetí. Čtvrtý již
ne.“ (autentický komentář, Juraj Ilja Jenča, ZLATÁ PŘILBA,
knižnice Svazarmu, Naše Vojsko, Praha 1984) Tím čtvrtým
jezdcem byl Jaroslav Volf ml. Luboš Tomíček svým zraněním
podlehl nad ránem v pondělí 21. 10. 1968 i přes veškerou
péči, která mu byla poskytnuta.

Jak ovlivnilo toto neštěstí Lubošovy
potomky?
Luboš Tomíček starší
Jste synem významného československého
plochodrážního jezdce Luboše Tomíčka, na jehož
počest se dodnes jezdí jeho Memoriál. Jaký je
váš pohled na míru nebezpečí, když se zpětně
ohlédnete za tím, když jste začínal jezdit a když
jste končil?
Tak já jsem toho ani moc nenajezdil. Jezdil jsem asi čtyři
roky nebo pět, měl jsem těžký úraz. Nejdříve jsem si zlomil
nohu pod kolenem a pak jsem normálně závodil. A pak
jsem měl další úraz a musel jsem se závoděním přestat.
Operovali mi játra a střeva. Dříve to bylo dost smrtelné
zranění, játra se před těmi více jak třiceti lety nedala ničím
nahradit. To bylo v 77. roce. Pak už jsem začal dělat mechanika. Motory.

Celý váš život se točí kolem závodění, máte
ho v rodině v krvi. Co považujete za svůj největší
úspěch?

Byl jsem akorát juniorskej mistr republiky, tenkrát to bylo
u nás pro ty mladý to nejvyšší a jinak jsem vyhrál junior-

skou Zlatou stuhu. V podstatě, když se mi začalo dařit
i mezi těma staršíma, tak jsem měl ten úraz, no. Jezdil jsem
v generaci, kdy jezdil Štancl, Vernerové. A to bylo ještě dost
silný. Jel jsem v podstatě jen dva mistráky a v obou jsem
skončil třetí.

Václav Milík st.

Dokázal byste specifikovat styl jízdy, který
pojí tři generace Tomíčků?

No, to jo. Když jezdil můj táta, tak to byly ty dráhy uplně
jiný. Když se chtělo zatočit, tak se jelo takovým tím polosmykem. Všechno bylo jiný. A jezdilo se dost rychle. Za
mý doby se jezdilo spíš jako na krásu, tak elegantně. Tak to
byla ta generace, kdy jezdil Ole Olsen a teď se to jede taky
v podstatě zase jinak. Ale plochá je pořád stejná.

Myslíte si, že má váš syn ze závodění
strach? Bojí se kvůli tomu, co se stalo jeho dědečkovi?

Spíš měl sám teď před pěti lety problémy. Měl zranění hlavy
a to ho asi dost psychicky poznamenalo. Tam je nějakej
psychickej blok. To, že by to neuměl, to se nedá říct. Dojel
mnoho závodů dobře. Třeba se dostal jako náhradník do
Grand Prix, takže asi tak hrozně nejede.

Vy jste Luboše k závodění od mala doma
vedli nebo to chtěl on sám?

Já jsem byl věčně v práci, po závodech jsem jezdil. Začal
jsem ho sem tahat, pak tady byla taková malá motorka na
vyzkoušení, tak jsem mu řekl, ať si jí vyzkouší v osmi nebo
devíti letech a pak ho to chytlo a jezdil na Simsonu. Tak to
už mu to pak nejde zakázat. Byla to taková blbost, no, že
jsme chtěli, aby se naučil jezdit na motorce. A pak jsou z tý
plochý dráhy takovýhle šlamastiky, no. Stávaj se úrazy.

S těmi úrazy se asi musí počítat. To není
sport, kde by se to nečekalo.

Když se nad tím ale normální člověk zamyslí, tak je to hrozný, že jsem ho na to vlastně dal. Můj táta se mi zabije, já
pak málem taky zemřu, tomu moc nechybělo. A dám na to
ještě kluka, no tak to jsem cvok…

Luboš Tomíček mladší
Váš otec je velmi dobrým ladičem motorů.
Jak se podílí na přípravách vašich motorek?
On se nepodílí na přípravě motorky, ale připravuje mi jen
motory. Už úplně od malička. Ta motorová stránka je hodně důležitá, takže on tu práci odvádí pro mě.

On tedy sladí motor tak, aby vám to vyhovovalo na míru na konkrétní závod, nebo jak to
funguje?

Spíš tam jde o to, že když pak závodník používá často
stejného ladiče, tak je možnost nějaké té komunikace a je
to mnohem lepší, než když vám dělá pokaždé motor někdo
jiný. Je to nevýhodné. Pak se zúží výběr značek a většinou
si to ten závodník určuje sám, jestli chce motor přitvrdit
kompresí. Většinou je to o té komunikaci toho ladiče a závodníka.

Jaké máte dojmy a pocity při závodění?

Tak já už závodím aktivně tak deset let, ale profesionálně 8
let. Během kariéry to bylo nahoru dolu. Když se daří a vše
funguje, tak jsou ty dojmy úplně jiný, než když přijdou
roky, kdy vše není tak, jak bych si představoval a to pak
člověk uvažuje, jestli má vůbec cenu dál pokračovat, nebo
ne. Nejdůležitější je asi ten adrenalin. Člověk ví, že při těch
závodech je nějaký respekt z toho, že může dojít k nějakému úrazu a tím, že třeba ten závod proběhne v pořádku

a člověk se třeba dobře umístí, tak to je tam právě ten
adrenalin na konci toho, že člověk ví, že pokouší to štěstí,
ale že to nakonec vyšlo. Horší pak je, když se to nepodaří,
něco se stane, tak to jsou ty horší stránky.

Kdybyste měl sepsat rodinnou kroniku, tak
jaké momenty byste z vaší rodinné závodní historie určitě nevynechal?
Tak když to vezmu od sebe, tak asi nejvýznamnější moment
byl asi ten, když jsem poprvé sednul na motorku v těch
devíti letech, potom určitě rok 2000-2007, kdy jsem se
kvalifikoval jako první rezerva do Grand Prix a to byl můj
největší úspěch, ten rok 2006, kdy jsem se dostal do světovýho finále juniorů, co se týče výsledků a pak bych asi zase
nevynechal rok 2008-2009, kdy jsem z toho mého vrcholu
udělal hroznej krok dozadu a díky zraněním a finančním
okolnostem jsem se propadl hodně dolů. Tak to je asi tak
za mě. A pak z té rodiny, rok 1968, kdy se děda zabil na
Zlatý přilbě, to bylo asi to hlavní, co potom ovlivnilo tátu
a tak samozřejmě jakoby i trošku můj život. I když jsem to
nezažil. Ale asi by to bylo jiný, pro tátu jednodušší, kdyby
ten děda žil i při tom závodění by ho usměrnil. Třeba by ani
nedošlo k tomu těžkýmu zranění, který on pak měl, tam to
bylo způsobený tím, že byl hrozně tlačenej dopředu v mladým věku a nebyly tam zkušenosti. Ale to je všechno kdyby.
Dědova smrt, tátův úraz a ten moment, kdy jsem já poprvé
usedl na motorku. Rok 2007, na který mám já nádherný
vzpomínky. Chtěl bych, aby se ten rok vrátil znova.

Jel jste několikrát za svou kariéru Zlatou
přilbu. Jaké z ní máte pocity?

Já jsem přilbu jel asi třikrát, jednou jsem tam zajel docela
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Václav Milík ml.

hrozně velká radost, no.

Je to obrovský úspěch. A myslíš, že když jsi
teď tak úspěšný, tak se o tebe nebudou bát rodiče více? Že si teď třeba budeš více věřit a budeš
se snažit jet pořád lépe a lépe.

To mamča se teď dost bojí a taťka říká, že když jezdil, tak
neměl takovej strach a takovej adrenalin jako teď, když
jezdí jeho syn. Akorát teda babičky, ty jsou nejhorší. Ty se
bojej hodně.

Čím bys specifikoval lidi, kteří jezdí plochou
dráhu? Pro spoustu lidí je představa sednout si
na motorku bez brzd a jet jako šílenec smykem
do zatáčky naprosto neuvěřitelná.

No, tak vyžadujeme asi víc adrenalinu a například mě to
strašně baví. Jezdíme smykem pořád na levou stranu a já
smyk zbožňuju i v autě. Jsem prostě takovej na smyky
a zrovna ta plochá dráha je fakt na to dobrá.

Máš někdy strach z toho, že spadneš?

dobrej výsledek, jako nejlepší Čech, ale většinou tam panuje taková rivalita a já jsem tam nikdy nebyl moc vítanej
a ani zvanej.

Klan rodiny Milíků

Václav Milík mladší
Můžeš mi přiblížit své poslední úspěchy?
Ten úspěch začal Mistrovstvím republiky do devatenácti let.
Což tam taková konkurence není, my jsme tam tak čtyři, co
bojujeme mezi sebou, ale rozhodně těžší bylo teď Mistrovství republiky seniorů, s tím jsem vůbec nepočítal, chtěl
jsem se dostat na bednu, prostě to vyšlo. Byly dobře naladěný motorky s dráhou, na kterých dělal táta, no a paráda,
vyšlo to a jen tak dál.

Jak vnímá tvůj otec – bývalý vynikající závodník tvůj úspěch z mistrovství republiky seniorů? Má strach, že ses vydal stejnou cestou jako
on?

Velmi mě podporuje. Taťka nejdřív nechtěl, abych plochou
dráhu jezdil, ale mamča říkala, abych to jezdil, abych se
neflákal a měl do něčeho nasazení. Pak s tím tedy táta
souhlasil, ale začala se bát mamča, aby se mi něco nestalo
a táta mě v tom začal podporovat. Tak jsem to dělat začal.
Táta mi vlastně pomáhá dodnes a samozřejmě ode mne
vždy očekává nejlepší výsledek, ale teď v tom Mšeně říkal,
že když budu na bedně, tak bude uplně nejvíc spokojenej.
No a nakonec to vyšlo tak, že jsem to vyhrál a byla v rodině
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To určitě nemám. Kdyby měl člověk v tomhle sportu strach,
že spadne, tak v životě nemůže bejt dobrej. Jak tam vedle
sebe někoho vidí, tak by hnedka ubral a ono je právě potřeba ještě přidat. Je to takový zajímavý ovládat ten smyk.

Jak jsi vůbec začínal?

Začal jsem, protože jsem dostal pětistovku od pana Evžena
Erbana. No a ten mi dodával motory až doposud, co jsem
přesedlal na GM. Já tedy uplně nepřesedlal, protože kdyby
byly díly na Jawu, tak bych zůstal u ní. Ale ony už žádný
díly v současný době nejsou. Jawa krachuje a nejsou tam
žádný díly na opravu motorů, tak jsme nemohli dál pracovat s Jawama. A dali jsme se na to GM, které mi zasponozoroval ten Pepa Kesner, jak jsem říkal. A ladí nám to právě
Bohouš Brhelů. A jede to jako bejk, co si budeme povídat.

Myslíš, že máš svůj styl jízdy v porovnání
s ostatními jezdci?

Myslím si, že každý má nějaký svůj styl jízdy. Jak lidi říkaj
Jasonovi Crampovi, že to pere silou, nejezdí hlavou, tak to
mám asi i já. Vůbec nepřemejšlím. A docela se daří.

Na co myslíš těsně před tím, než se odstartuješ?

Samozřejmě abych pustil jako první spojku a byl v nájezdu
první, abych se pak nemusel prát o nějaký další předjíždění.
Když jedu na tu dráhu, tak přemýšlím nad rodinou, chci,
aby na mě byli pyšní, ale jakmile se rozsvítí zelený světlo,
tak už vůbec nemyslím. Jenom na tu dráhu…
Autoři jsou studenty univerzity Jana Amose Komenského
v Praze

Zlatá přilba Pardubice
Vyvrcholením letošní sezóny byl závod
Zlatá přilba, který se jel v neděli 14.9.
v PARDUBICÍCH…
Mistrovství světa jezdců do 21 let
Hodinu před startem v depu panovala úžasná atmosféra.
Otcové radili v boxech svým synům, jak mají nejlépe odstartovat, vybízeli je k vítězství. Jezdci si šli prohlédnout dráhu,
aby zjistili, jestli je tvrdá nebo hluboká a podle toho poté
mechanici přizpůsobili motorku dráze. Před startem je vždy
potřeba udělat mnoho věcí a proto také mechanici poměňovali trysky – ty se mění podle toho, jaké je zrovna počasí,
seřizovali předstih, atd. V boxu Václava Milíka panovaly
smíšené emoce. Žádnou jízdu nezajel první, první i druhou
jízdu byl třetí a to naštvalo jeho otce. Řekl mu, že neumí
startovat a že kdyby startoval tak, jako on a jezdil tak, jak
jezdí, byl by nepřekonatelný. Ale těžko spojí dvě osoby do
jedné. To Vencu nabudilo a další jízdu skončil druhý. Když
už mu začalo přát štěstí a dal na otcovy rady, dobře odstartoval, ale došlo ke konfliktu s Maciejem Janowskim. Tím
pro něj vidina dobrého umístění skončila a bylo na něm
vidět, že je velmi zklamaný. Do první desítky se neprobojoval žádný český závodník. Až na jedenácté příčce skončil
Eduard Krčmář. Zvítězil polský závodník Maciej Janowski.

přes ohlušující řev motorů neslyšel vlastního slova. Tribuny
byly zaplněné nadšenými diváky ze všech koutů Evropy.
Podle mnoha závodníků dráha nebyla tak sjízdná, jak
čekali. Dělaly se v ní koleje. A na to doplatil v jedné jízdě
Tomáš Suchánek, který se snažil držet ve středu dráhy. Nicolas Porsing se ho snažil předjet po lajně a najel do vyjeté
koleje. Vzpříčil se mu motocykl a narazil do Tomáše. Ten
letěl přes řídítka a ošklivě spadl. A zatímco Tomáš konzultoval s doktorem, zdali je rozumné pokračovat, mechanici
přendávali motor do druhé motorky, aby byla připravená
na další rozjížďky. I když to Tomáše velmi bolelo, zkusil jet
dále, ale při rozjížďce cítil, že je bolest větší, než si původně
myslel a proto nejel na sto procent. Zlatou přilbu si odvezl
čtyřnásobný polský šampion Grzegorz Walasek.
A to byl letošní 64. ročník Zlaté přilby.

Zlatá přilba Pardubice

Zlatým hřebem AMK Zlaté přilby Pardubice byl nedělní závod – a to již 64. ročník Zlaté přilby města Pardubice. Mezi
hlavní favority patřil zejména Aleš Dryml (starší z bratrů
Drymlových), Hans Andersen a Troy Batchelor. Velmi úspěšný český jezdec Aleš Dryml dojel nakonec na čtvrté příčce,
ačkoli měl týden před Zlatou přilbou v Pardubicích pád při
extralize a utrpěl lehký otřes mozku. Oproti sobotnímu
Mistrovství světa jezdců do 21 let se depo zaplnilo motorkami tak, že se jím nedalo téměř projít, dýchat a člověk

Ice Podzim 2012 |

75

Text: Kateřina Korunková, Iva Nováková, Jana Abelson Tržilová, zdroj: čerpáno ze stránek Velké pardubické s Českou pojišťovnou, vpcp.cz, foto: Kateřina Korunková
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Velká podívaná?
Velká Pardubická…
Je tu podzim a k němu patří už historicky Velká pardubická. Nejstarší a nejtěžší kontinentální steeplechase cross country si letos píše už svůj 122 díl. Z absolutní špičky
letos nechyběla jména jako Aspirant, Baggio, trojnásobný vítěz Tiumen, loni čtvrtý
Flambion, dvojnásobná vítězka Sixteen a další.
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Téma
Navzdory kursům, které jednoznačně patřily Váňovi, navzdory hypotézám o vítězství Trezora či Sixteen, vítězem
122. Velké pardubické se stala desetiletá klisna Orphee des
Blins s žokejem Janem Faltejskem. Legendární žokej Josef
Váňa s koněm Tiumenem si devátý triumf nepřipsal. Skončil
na třetím místě. Druhé místo vybojoval Ronino s Jiřím Kouskem. Stalo se to, co Velká pardubická už dlouho nepamatuje – vítězný kůň zvítězil stylem start – cíl a jeho obrovský
náskok nezvládl zdolat ani legendární Váňa, jehož čtvrté
vítězství by prolomilo rekord velkého závodu. Vyhrát čtyřikrát za sebou zatím nikdo nedokázal. I tak ale třetí místo
zaručilo Váňovi zápis do historie – bylo to jeho patnácté
umístění na stupních vítězů v této velkolepé soutěži.
„Výhra ve Velké pardubické je pro nás Čechy nejvíc, to se
nedá srovnat, to je za všechny Zlaté poháry. To je úžasné!“
řekl Faltejsek v cíli, když se mu konečně dostalo slov. Byl
unešený, nadšený a s úsměvem říkal, že mu pořád nedochází, co se stalo. Cílem proběhl v euforii vestoje. K vražednému tempu Orphee des Blins jen řekl: „Taxis lupla suše. Čím
větší skok, tím ona do toho dá větší sílu, letí a nemá problém. Nemohl jsem ji vzít zpátky, tak jsem jenom seděl. Je
to mašina jako blázen, vůbec nebyla k zastavení…“
Devětadvacetiletý závodník je více než o generaci mladší,
než Váňa, který startoval sedm dnů před svými šedesátinami. V případě vítězství by byl nejstarším vítězem dostihu
- amatér Vladimír Hejmovský se v roce 1951 radoval devět
dnů před šedesátými narozeninami. Ze svého umístění rozhodně nebyl zklamaný.
„Myslím, že jsme moc chyb neudělali a vyhráli ti lepší. Nepodařilo se, nevadí,“ řekl ještě v sedle koně v České televizi
Váňa. „Nádherně jsem si to užil, nádherně jsem se svezl.
Byli jsme třetí a já jsem spokojený, majitel bude taky,“ konstatoval.
Pojďme se tedy za Velkou pardubickou a fenoménem Váňa
chvilku ohlédnout.

Opravdu velká Velká pardubická…

Velká pardubická je společenskou a sportovní událostí
s nejdelší tradicí u nás. Když se začala hrát fotbalová liga,
měla Velká pardubická za sebou už kolem padesáti ročníků…
Poprvé se běžela v roce 1874. Ale již několik desítek let
předtím se v Pardubicích a v přilehlých lokalitách dostihy
konaly. Pardubice znal od počátku celý dostihový svět,
vždyť ve střední Evropě působila řada trenérů a žokejů
z kolébky turfu, z Anglie. Dostihová dráha v místech, kde
se dnes běhá, byla oficiálně založena v roce 1856, kdy
tehdejší Dostihový spolek pro pořádání dostihů v Čechách
požádal obec Pardubice o postoupení pastvin i s lesíkem
Cvrčkovem ke zřízení závodní dráhy. Dnešní podobu má
závodiště od prvních poválečných let. Dříve se běhalo až
k obci Popkovice a běhalo se též za tribunami, v prostoru,
kde je nyní parkoviště. Po skončení druhé světové války zde
bylo zřízeno vojenské letiště a některé pozemky zabrala
armáda.

Velká pardubická včera a dnes

V průběhu historie se několikrát měnil kurs dostihu, naposledy v roce 1998, kdy se poprvé závěrečná fáze dostihu po hlavní dráze běžela opačným směrem. Přemístění
cíle a otočení běhání na pravou ruku má úzkou souvislost
s postavením nové tribuny. Hlavní dráha má dokola 2200
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metrů, délka dráhy Velké pardubické je dnes asi 6900
metrů. V prvních dvou ročnících byla uváděna délka 5600
– 6400 metrů, od roku 1880 byla uváděna délka 6400
metrů a teprve od roku 1952 se uvádí 6900 metrů. Koně
musí překonat celkem 31 překážek. Nejznámější je Taxisův
příkop, který je také jedním z nejtěžších skoků na světě.
V kursu je ještě několik dalších obtížných překážek, které
často rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu jednotlivých
startujících. Takovými jsou Irská lavice, Popkovický skok,
Francouzský skok, Hadí příkop, Velký vodní příkop, Zahrádky, Velký anglický skok a Havlův skok. Povrch dráhy
je většinou travnatý, část je vedena přes oranice, jejichž
podíl však v některých obdobích značně poklesl. V prvních

desetiletích tvořily oranice téměř polovinu délky dostihu,
později asi třetinu a nyní asi čtvrtinu. Také některé překážky byly pro zvýšení bezpečnosti koní a jezdců upraveny.
Naposledy doznaly největší změnu vodní příkopy, kde byly
na původním přírodním vodním toku postaveny betonové vany. Bezpečnost se zvýšila, ale utrpěla tím obtížnost
dostihu. Velký vodní příkop dříve mnohokrát rozhodoval
o vítězi, dnes je tato překážka snadno překonatelná a dá se
i proběhnout. Také Velký Taxisův příkop byl upraven. „Dnes
je skokově daleko lehčí“, říká trenér a vítěz Velké Pardubické z roku 1976 František Zobal. „Nestávalo se, že by spadl
jeden kůň, jak tomu bylo letos. Tam padalo tak pět a více
koňů. Absolvovat Taxis znamenalo, že tam začíná další start

Velké pardubické. Člověk skočil, oddechl si a řekl si, že teď
teprve začíná dostih. Až kolem devadesátých let, kdy se
ochránci zvířat nechtěli dívat, jak se koně na překážkách
ničí, přišla změna. Považovali tento příkop za týrání zvířat.
Začal se upravovat, aby byl závod regulérní. Sám se ale přikláním k tomu, že dříve byl daleko těžší. Je to hodně vidět
i na časech. Po úpravách jsou koně o tři minuty rychlejší.
Vzdálenost a počet překážek je stejný. Není to koněm, je to
dráhou…“

Vítězové Velké pardubické

Od roku 1874 bylo zatím odběhnuto celkem 122 ročníků
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Velké pardubické, poslední se uskutečnila v sobotu 12.
října. Nekonala se pouze v průběhu obou světových válek,
jednou zabránila jejímu konání nepřízeň počasí, když den
předtím začalo mrznout a napadl sníh a Velká se nekonala
také v roce 1968 v důsledku známých politických událostí. Prvním vítězem se stal ve Francii narozený FANTÔME,
v jeho sedle byl tehdy anglický žokej George Sayers, v určitých obdobích uváděn s příjmením Sear. Celkem se do listiny vítězů se zapsalo celkem 89 jmen koní a 78 jmen jezdců.
Nejúspěšnějším koněm historie je, jak již bylo řečeno ryzák ŽELEZNÍK, který jako jediný dokázal zvítězit čtyřikrát
a to v letech 1987-1989 a 1991. Třikrát dokázalo zvítězit
sedm koní, Tiumen v předchozích třech ročnících, BRIGAND
v letech 1875, 1877 a 1878, LADY ANNE v letech 1891, 1894
a 1896, EPIGRAF v letech 1957-1959, KOROK v letech 1969,
1971 a 1972, SAGAR v letech 1981-1983, PERUÁN v letech
1998-2000. Dalších třináct koní se zapsalo do listiny vítězů
dvakrát, patří mezi ně i bělka SIXTEEN, která se pravděpodobně na podzim pokusí zařadit mezi trojnásobně úspěšné.
Z jezdců dokázal Josef Váňa zvítězit devětkrát, čtyřikrát se
ŽELEZNÍKEM, v roce 1997 s hnědákem VRONSKY a v posledních čtyřech letech v sedle TIUMENA, Václav Chaloupka
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má ve sbírce čtyři triumfy, tři s KOROKEM a jeden v roce
1978 s VÁCLAVEM, stejný počet úspěchů má na svém
kontě i skvělý německý žokej Peter Gehm, který byl roce
2001 partnerem hnědáka CHALCO, o rok později vyhrál
v sedle MASKULA a následující dva ročníky si připsal s REGISTANOU. Žokej Peter Gehm jako jediný dokázal Velkou
pardubickou vyhrát čtyři roky po sobě. Tři prvenství má ve
své sbírce šest jezdců, prvním byl hned na počátku historie
rakousko-uherský amatér Hector Baltazzi, potom se podařilo stejného úspěchu dosáhnou trojici anglických jezdců,
kterými byli Richard Harry Fletcher, Thomas Buckenham
a Edward Geoghegan, na počátku osmdesátých let třikrát
zvítězil Pavel Liebich v sedle SAGARA a poslední tři ročníky
minulého století vyhrál Zdeněk Matysík v sedle PERUÁNA.
Patnáct jezdců zvítězilo dvakrát, naposledy žokej Josef Bartoš v letech 2006 a 2008, když jeho partnery byli DECENT
FELLOW a SIXTEEN.

Ženy na Velké pardubické

V průběhu historie se také dostihu zúčastnilo několik
žen. Jako první Lata Brandisová, která dokonce v posledním předválečném ročníku v roce 1937 s klisnou NORMA

zvítězila. V šedesátých letech byla
pravidelnou účastnicí Eva Palyzová,
která v letech 1965 a 1971 získala velice
pěkná umístění, když s Cavaletem a Metálem vybojovala druhá místa. Dalšími
pak byly Angličanka Charlotte Brew,
Jana Nová, Renata Charvátová, Martina Růžičková a zatím poslední sedmou
amazonkou byla Lucie Baluchová, která
v roce 1997 vybojovala s Grettym třetí
místo. Časový rekord drží SIXTEEN, která absolvovala v roce 2008 celý dostih
za 08:58,99 minut, a poprvé běželo pod
devět minut. SIXTEEN je první klisna
bílé barvy, která dokázala zvítězit a to
dokonce dvakrát.
V poválečném období, kdy dráha doznala zásadních změn byl jako nejlepší
uváděn čas francouzského ROYAL DE
LUNE, vítěze z roku 1947, jeho čas
10:30,3 později překonali v roce 1961
GRIFEL časem 10:21,3, hned o rok
později GABOJ časem 10:05,1 a v roce
1973 anglický STEPHEN´S SOCIETY
časem 10:04,9. V roce 1987 vyběhl ŽELEZNÍK čas 9:56,13 a poprvé se
běželo pod 10 minut. Již tři roky poté
vyběhla při jubilejní sté Velké LIBENTÍNA čas 9:49,4 a tento rekord vydržel
jen do roku 1996, kdy zvítězil CIPÍSEK
v čase 9:35,00. Potom tento čas dvakrát
překonali PERUÁN, v roce 1999 vyběhl
9:16,0 a REGISTANA, která v roce 2004
dosáhla času 9:15,48. V roce 2005 MASKUL absolvoval Velkou pardubickou
v čase 09:11,21 a v roce 2008 se stala
novou rekordmankou výše uvedená
SIXTEEN. Toho roku diskvalifikovaný
AMANT GRIS vyběhl čas ještě o něco
lepší(08:58,49). Byl to velice rychlý
dostih, i poslední MR LAND zaznamenal lepší čas než předchozí rekordman
Maskul(09:09,32). Čas francouzského
rekordmana z roku 1947 však pochází
z období, kdy dráha dostihu měřila pouze 6400 metrů.
Vyběhnutý čas sice svědčí o kvalitě vítěze, ale je velice často
přímo závislý na počasí a stavu dráhy a také jednotlivé ročníky byly poznamenané různými změnami v kursu. Proto je
čas vítěze údaj víceméně statistický a nelze z něho vyvozovat vážnější závěry.

Velká pardubická a čeští žokejové

V počátcích historie byla startovní pole nepočetná, často
pouhých okolo pěti koní, jednou dokonce běžela jen trojice statečných. Koně byli většinou zahraničního původu,
nejvíce německého, anglického a maďarského. Stejné to
bylo i s jezdci. Proto také najdeme na listině vítězů v prvních desetiletích jména anglická, německá a italská. První
Čech zvítězil v dostihu až v roce 1902 a byl jím Ulrich Rosak
(zřejmě Oldřich Rosák). Vedle současných, dosud aktivních
účastníků dostihového provozu, žokejů Josefa Váňi a Václava Chaloupky, najdeme na listině vítězů slavná a známá

jména jako Rudolf Popler, vysokomýtský rodák, který přišel
na pardubické dráze tragicky o život, Lata Brandisová, Miloš Svoboda, přeloučský rodák a historik Velké pardubické,
Vladimir Prachov, ruský trenér před časem působící v Pardubicích a také jméno pozdějšího mnohonásobného rovinového šampióna trenéra Františka Vítka. Za zmínku stojí
jmenovat i Angličana George Williamsona, který je jediným
jezdcem, který dokázal zvítězit jak ve Velké pardubické,
tak i ve Velká národní steeplechase v Liverpoolu.

Slavní trenéři

Mezi trenéry je nejúspěšnějším Josef Váňa, když jeho
svěřenci zvítězili devětkrát, byli to CIPÍSEK, VRONSKY,
CHALCO, DECENT FELLOW, 2x SIXTEEN a 3x TIUMEN, MVDr.
Čestmír Olehla získal jako trenér šest prvenství, čtyřikrát
zvítězil ŽELEZNÍK a dvakrát REGISTANA, pěti úspěchy se
může chlubit František Holčák (VALENCIO, LIBENTÍNA,
RIGOLETTO, ERUDIT a MASKUL), čtyřnásobně úspěšnými
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pak jsou Václav Čermák (3x SAGAR, 1x FESTIVAL) a sovětský
trenér Ivan Avdějev (2x GRIFEL, GABOJ, PRIBOJ).
V předválečném období a v počátcích historie dostihu je
obtížné vystopovat trenéry vítězných koní, v některých letech nebyli uváděni vůbec. Angličan George Herbert dostih
vyhrál jako jezdec v sedle Briganda v roce 1875, později
byl trenérem a je zřejmě na tomto postu pětinásobným
vítězem, když dvakrát zvítězila Victoria a třikrát Lady
Anne. Také Václav Chaloupka je jako trenér čtyřnásobným
vítězem, když v letech kdy běhal Korok neměl trenérskou
licenci a v kolonce trenér bylo uváděno „majitel“, což bylo
v padesátých až sedmdesátých letech běžné. Lenka Horáková je první vítěznou ženou trenérkou, když jejím osudovým
koněm byl trojnásobný vítěz PERUÁN. Žokej Josef Váňa
má také nejvíce účastí v dostihu, když startoval 26x, Václav
Chaloupka 18x, Richard Harry Fletcher 17x, Dušan Andrés
16x a ze současných aktivních jezdců má Pavel Složil deset
startů. Ze čtyřnohých borců nejčastěji startovali ŽELEZNÍK,
SALVÁTOR a FLANG, každý 8x, LADY ANNE, MASKUL a DECENT FELLOW se zúčastnili dostihu 7x.
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Celebrity Velké Pardubické

Velká pardubická ale není jen o sportovních zážitcích. Je
i společenskou událostí, kterou vyhledávají desetitisíce lidí.
Návštěvníci tu mohou potkat řadu celebrit ze světa sportu,
kultury i politiky.
V minulosti Velkou pardubickou navštívila např. britská
princezna Anna, spisovatel Dick Francis, hokejista Jaromír
Jágr. Velkou pardubickou si nenechal ujít ani prezident
Václav Klaus, někdejší premiér Jan Fischer nebo arcibiskup
pražský a primas český Dominik Duka a mnoho dalších
osobností.

Móda na Velké pardubické

Na pardubické závodiště se v posledních letech vrací i klobouky – někdy střídmé, jindy obdivuhodné kreace na různá
témata. Jejich móda se mění. V Pardubicích mají klobouky rádi. Dokonce tu mají soutěž o nejkrásnější klobouk.
Nehodnotí se jen pokrývka hlavy samotná, ale také sladění
s oblečením. Také majitel stáje letošního vítěze - Jiří Trávníček, vyrazil do Pardubic v klobouku a možná právě on

Téma
nestartoval… ten dokonce dvě třetiny závodu jel s velkým
náskokem na druhém místě za vítěznou klisnou, v závěru
mu ale došel dech…
Kvalifikováno bylo 30 koní. Takové koňské celebrity jako je
bílá královna Sixteen, dvojnásobná vítězka Velké pardubické, která navíc dosud drží rekord tratě a pro kterou tento
závod měl být velkolepým rozloučením. Happy end se bohužel nekonal, klisna závod nedokončila. Valldemoso,další
z velkých favoritů byl pátý, Maljimar čtvrtý. Dorazily i zahraniční celebrity – z Irska, Velké Británie, Polska či Slovenska, naším koním však konkurovat nemohly.
Nejvíce koní v letošním dostihu bylo trenéra Josefa Váni,
celkem deset, každý jiného majitele, po čtyřech koních mají
MVDr. Čestmír Olehla a Stanislav Popelka.
Nejdiskutovanějším mužem Velké pardubické byl bezesporu Josef Váňa. Kde bere tu nekonečnou energii, která
ho žene pořád dopředu? Proč zrovna on je tím, kdo dokáže uspět? A bude mít komu předat štafetu, až se jednou
rozhodne skončit? O Josefu Váňovi jsme si povídali s jeho
blízkými.

Léčí se tím, že se hýbe

MVDr. Jiří Janda působí od roku 1991 v Pardubicích
jako soukromý trenér. S Josefem Váňou se zná roky
a i letos mu držel palce.
Co si myslíte, že Josefa Váňu stále udržuje v kondici? Čím to, že navzdory tomu, že nemá kost v těle celou je
pořád tak čilý?

přinesl stáji vítězství.
Podobné jako s lidmi, je to i s koňmi. Také oni se před
dostihy zdobí a krášlí. Zapletené hřívy a ohony, barevné doplňky, ale také třeba sladění s vodičem jsou některá kritéria
v hodnocení soutěže o nejlépe upraveného koně.

Vítězství Josefa Váni…

Asi nejvíce sledovaným mužem letošního závodu byl Josef
Váňa. Málokdo věřil, že se po těžkém úraze letos dokáže
postavit na start a že pokud vyjede, dokáže se dostat na
bodovanou pozici. Vždyť po zlomenině stehenní kosti jel
před Velkou pardubickou jen jeden dostih. I letos se objevil
v sedle hnědáka Tiumena, který vyhrál třikrát za sebou
a letos se umístil na krásném třetím místě. S kurzem 2:1 byl
největším favoritem, ale stejně jako všichni další soupeři
nedokázal čelit vynikajícímu výkonu vítězné klisny ze stáje
DS Pegas a dorovnat výkon legendárního Železníka. Ten
dokázal trať Velké pardubické pokořit čtyřikrát a vždy měl
v sedle také Josefa Váňu. Tiumen měl letos velkého soupeře – svého vlastního synovce Trezora, který dokázal vyhrát
dva ze čtyř kvalifikačních dostihů. V těch druhých dvou ale

Tak o Pepovi je známo, že se léčí tím, že se začne pohybovat. Ať je to zlomená stehenní kost nebo protržená plíce,
nic ho neudrží v posteli. Je hodně výjimečný. Proto vítězí
a patří mezi nejlepší. Je to pracovitý člověk, který je neustále v pohybu. Ta fyzická kondice a obrovská vůle, to jsou
věci, které jsou opravdu velice důležité. Je to prostě člověk,
který je pečlivej a chce hodně vyhrávat. Bez toho by to
asi ani nešlo. Někdy působí, že chce až moc a jde za svým
cílem. Toho si na něm cením.
Jak vnímáte v dnešní době fenomén Josefa Váni?
Fenomén je to určitě, to máte pravdu. Podařilo se mu
spoustu lidí obrátit směrem k tomuhle sportu. Hodně to
oživil. Díky němu se o dostizích píše, můžeme je sledovat
v televizi. Musím podotknout, že i dokumentární film,
který měl nedávno premiéru, se mi líbí. Ukazuje výstižně
prostředí té správné koňařiny. Toho života s koňmi.

Pepa stále bojuje
František Zobal je bývalý žokej a vítěz Velké pardubické z roku 1976. S Josefem Váňou jsou dlouholetí
přátelé.
Jste s Josefem Váňou vrstevníci, čím to, že vy jste s aktivním ježděním už dávno skončil a on vyhrává dál?
Hodně žokejů ježdění vzdalo, po prvním úrazu, nebo prvním neúspěchu. On stále bojuje. Proto je teď tam, kde je.
Je to vítězství velké vůle a velkého odhodlání. Obdivuju ho,
protože v těch letech je to vážně neuvěřitelný. I když se to
nemusí zdát, k vítězství je potřeba velké fyzické zdatnosti.
Proto se trénování doplňuje různými sporty jako je plavání,
běhání, jízda na kole nebo sauna. Je toho hodně a zvládnout to v bezmála šedesáti letech je obdivuhodné. Pepa má
v sobě obrovský náboj, který samozřejmě někdy způsobí
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i výbuch, je o něm známo, že je hodně impulsivní. U koní
to tak ale je. Když vám na nich záleží, chcete, aby všechno
bylo přesně tak, jak si přejete a pokud to tak není, je zle…
Pepa má naštěstí v zádech rodinu, která ho nenechá nikdy
padnout, která mu vždycky pomůže.

Náš život je velký kolotoč
Pavla Váňová je nejenom manželka, ale i trenérka
a osoba, která se stará, aby vše dobře fungovalo. Ve
stáji mají s manželem více než 65 koní.
V čem si myslíte, že je recept na úspěch vašeho muže?
Víte, on vždycky říká: Jestli se do rána nerozsypu, tak
pojedu. A tak on to má. Žádná bolest mu nemůže zabránit
v tom, aby sedl na koně a pokusil se vyhrát. Obdivuji ho za
to, ale na druhou stranu, vzhledem k výčtu jeho zranění
bych byla ráda, kdyby se po letošní Pardubické rozhodl
skončit…
Myslíte, že byl letos vyvíjen velký mediální tlak na vašeho
muže?
Určitě. Ty tlaky jsou obrovské. Nebýt toho, že jde o muže
jeho zkušeností, nevím, jak tohle ustát…
Jak vypadal velký den Josefa Váni? Byl něčím výjimečný?
Před Velkou Pardubickou to je vždy velký chaos. Nakládáme koně, krmení. Snažíme se, aby vše vyšlo, ale není to
jednoduché. Část lidí odjíždí už den dopředu, aby všechno zajistili, můj muž odjížděl s koňmi v pět ráno rovnou
do Pardubic. Tudíž jeho velký den? Vstávání ve tři a péče
o koně…
Váš život s panem Váňou je hodně o koních. Dalo by se
říct, že jsou u vás na prvním místě?
Je to jeden velký kolotoč. Já sama také trénuju, ale hlavně
ošetřuju a dostávám koně do formy. Můj muž hlavně trénuje, i na závody jezdíme zvlášť. Každý si řešíme své problémy, protože každý máme jiné povinnosti. Možná to je
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i ten důvod, proč spolu můžeme pracovat a žít každý den,
dvacet čtyři hodin denně.

První, co jsem viděl, byl kůň
Josef Váňa ml - syn, který se svým talentem začíná
podobat svému otci čím dál tím víc. Má už za sebou
mnoho zkušeností a nemálo úspěchů. Nyní působí
jako žokej v Itálii.
Co jste podle vás od svého otce zdědil?
No těžko říct. Rozhodně jsou to nervy. Teda spíš to, že taky
často ztrácím nervy. O taťkovi je známo, že se umí snadno
vytočit a naštvat při každé příležitosti. V tom se v něm hodně vidím. Kéž by to byla také jeho houževnatost, kterou na
něm obdivuji a která ho žene za vítězstvím.
A co láska ke koňům? Tu nemáte stejnou?
Vášeň mám určitě po tátovi. Když jsem byl malej a vylezl
jsem před barák, tak byl kůň první, co jsem viděl. Byli všude. Čili, abych měl vášeň v něco jiného, nebylo ani možný.
Šlo to přirozeně. Ale já jsem za to rád. Rozhodně mě nikdo
do ničeho nenutil, tu cestou jsem si zvolil.
Když zavzpomínáte na váš nejsilnější zážitek s tátou, co se
vám vybaví?
To je hodně těžká otázka. Vybavuje se mi spousta vzpomínek, jak ze stájí a koňského života, tak z rodinného. Ale
strašně rád vzpomínám na to, když mi bylo třináct a táta
mě vzal na Sicílii. Tam jsme spolu strávili krásný chvíle.
Působíte pracovně v Itálii, jak vnímáte příjezdy domů,
k rodině?
Domů se vždycky moc těším, ale nutno říct, že se rád vracím
i do Itálie. Všechno má svoje. Rodina je pro mě ale důležitá.
Vracet se budu vždycky rád.
V zahraničí se tedy chystáte dál zůstat a rozvíjet svůj talent?
Pokud se mi naskytnou nabídky, tak určitě.

Art

ELEGANCE S DUŠÍ LEGENDÁRNÍHO ZVUKU
KDYŽ PAUL W. KLIPSCH V ROCE 1946 SESTROJIL VE MĚSTĚ HOPE V ARKANSASU PRVNÍ REPRODUKTORY
KLIPSCHORN, BYLO TO SVÝMA VLASTNÍMA RUKAMA. DNES JEHO ODKAZ – PRAKTICKÝ PŘÍSTUP, SMYSL
PRO DETAIL A NEUTUCHAJÍCÍ TOUHA PO JAKÉMKOLI ZLEPŠENÍ – ŽIJE DÁL V NOVÝCH SLUCHÁTKÁCH
KLIPSCH IMAGE X7i. KAŽDÝ PÁR JE VYTVOŘEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH, RUČNĚ VYROBENÝCH KERAMICKÝCH
SOUČÁSTÍ, SCHOPNÝCH VYPRODUKOVAT LEGENDÁRNÍ ZVUK KLIPSCH. ODOLNÉ, ELEGANTNÍ A STYLOVÉ SE
X7i STANDARDNĚ DODÁVAJÍ S PĚTI NÁMI PATENTOVANÝMI OVÁLNÝMI UŠNÍMI NÁSTAVCI ZE SILIKONU PRO
POHODLNÝ POSLECH A TŘÍTLAČÍTKOVÝM OVLADAČEM S MIKROFONEM PRO KOMPLETNÍ A BEZCHYBNÉ
OVLÁDÁNÍ VAŠEHO PŘÍSTROJE APPLE. OBJEVTE X7i OD FIRMY KLIPSCH A POZNÁTE ZVUKOVOU LEGENDU.

APPLE®
©

Ice Podzim 2012 |

85

Architektura
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv firem

Domy nejen pro
relaxaci a meditaci
Nové prefabrikované domy, domy minimalistické, hotel zavěšený přímo na skále či
hotel navržený přímo světovým designéraem Philippe Starckem. Nechte se inspirovat.

Moderní bydlení v současném moderním stylu
Tytam jsou doby, kdy se domy stavěly několik let. Hitem
současné doby jsou domy prefabrikované. Hrubá stavba za
5 dní, uzavřená hrubá stavba za 2 měsíce. Spojení unikátního přírodního stvebního materiálu a promyšlené stavebnicové technologie přináší celou řadu výhod.
Systém prefabrikace je v dnešní době velmi propracovaný.
Jak již název napovídá, spíše než o výstavbě se zde hovoří
o výrobě. Jde o odlišný přístup ke stavění, díky kterému
jsou zkušení dodavatelé schopni v hale připravit technicky
sofistikovaný dům, který je následně na konkrétní místo
dovezen prakticky již hotový. Tento způsob výstavby se
hojně uplatňuje především ve Spojených státech, odkud
k nám byl importován. Podle mnoha odborníků jsou však
české prefabrikované domy mnohem kvalitnější, než ty
původní americké. Tyto domy navíc mohou mít mnoho
podob. Mě osobně při pátrání po novinkách ze světa architektury zaujala nabídka slovinské značky Coodo se sídlem
ve slovinském městě Kranj. Hlavní specializací firmy jsou
návrhy a vytváření nových technologií a konceptů moderního bydlení. Bydlení v každém případě ekologického a neotřelého. Její systém prefabrikovaných domů se zaoblenými
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tvary je nadmíru sofistikovaný. Verze mobilního bydlení
v současném moderním stylu v podobě variabilní série
jakýchsi obytných buněk (zapomeňte na buňky, které znáte
z českých stavenišť) nabízí několik variant bydlení. Samotný
dům k trvalému bydlení, nebo přímo rezidenční komplex, či
pouhá pergola – pokud máte pozemek, nic není problém.
Jasný a čistý design, moderní technologie a kvalitní materiály jsou samozřejmostí.
V portfoliu firmy najdete například multifunkční objekt
s názvem Pavilon, který si můžete pořídt ve dvou velikostech – v délce šesti a čtyř metrů. Tuto část můžete použít
jako základ domu – propojit jej s více „buňkami“, ale i ho
využít samostatně třeba jako studio nebo samostatný
dům pro hosty. Na výběr máte z několika možností fasád,
prosklení, vzorů povrchů a barev. Zahradu si pak můžete
zpestřit pergolou, která vám poskytne ideální místo pro
relaxaci. Mě osobně velmi zaujal objekt zvaný Summer
Kitchen, nebo-li letní kuchyně, který tvoří jeden blok zavěšený na stěně. Tato jedinečná kuchyně, jejíž tvary krásně
doplňují tvary Pavilonu, je, jak již napovídá název, určena
pro venkovní použití. A nejenom milovníci táboráků mi dají
za pravdu, že není nad vaření a následnou konzumaci pod
širákem. Jako víkendový či prázdninový dům je to přímo
ideální. Ne nadarmo slovinští architekti navrhují umístění
těchto „buněk“ do rekreačních resortů na místo chatek.

Minimalismus – prostý funkční základ
Vedle pojmu prefabrikovaný ve světě současné moderní
světové architektury zdomácněl i pojem minimalistický.
Touha zprostit umění všeho složitého a nechat vyniknout
pouze tu základní a nejdůležitější složku díla se začala prosazovat v 50. letech 20. století. Minimalistické domy snadno
rozpoznáte – jsou jednoduché, nekomplikované, stavěné
v pravidelných a čistých liniích. Jsou zkrátka zjednodušeny na prostý funkční základ, aby budova působila klidně,
harmonicky a vyváženě. Z nabídky takovýchto domů mě
oslovila práce chilského architekta Javiera Artadiho, který
takový minimalistickým, ale zároveň i stylový dům postavil

asi 100 kilometrů jižně od centra peruánské Limy, na pláži
přímo u moře v Las Arenas. Když se k domu blížíte, upoutá
vaši pozornost budova ve tvaru bílého kvádru s vertikálními a horizontálními okny. Mimo to mě na domu zaujal
venkovní obývací prostor a otevřenost celé budovy směrem
k pláži. Další místo pro relaxaci a meditaci, nemyslíte?
O svém projektu samotný architekt hovoří jako o bráně aktivit, otevřené platformě integrující do bílého boxu stylový
design umožňující jeho různé využití. Objekt o rozloze 210
m2 se skládá ze dvou podlaží. V přízemí najdete ložnici,
šatnu, kuchyni s barem, koupelnu a dvě toalety. V suterénu
pak najdete dva další pokoje s vlastním vchodem a sociálním zařízením. Nábytek ve všech místnostech je vyrobený
na míru. Do hlavního otevřeného obývacího pokoje, který
je centrální místností domu, se dostanete pouze z cesty
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linoucí se podél objektu. Obývací pokoj je oddělen skleněnou stěnou, za kterou najdete venkovní část s posezením,
bazén a úchvatný výhled na moře. No, dokázala bych tu
strávit dovolenou, nebo alespoň pár dní. Jen nevím, kam
bych utekla, kdyby nedaleké moře ukázalo svou odvrácenou tvář. Lenošení v otevřeném obýváku by totiž mohlo
špatně skončit.

Sci-fi hotel pro horolezce zavěšený
na skále
Ano, čtete správně. Ubytovat se během svého výstupu
brzy možná budete moci i v hotelu zavěšeném přímo na
skále. Další ideální místo pro relaxaci a meditaci, nemyslíte? V tomto unikátu, který byl projektován pro žulovou
skálu v jižní Francii (massif de l’Esterel nedaleko města
Fréjus), mohou horolezci načerpat nové síly před dalším
výstupem, ale i si vychutnat okolní přírodu z ptačí perspektivy. A pokud jim počasí nepřeje, mohou zde i přespat ve
visícím stanu. Autorkou tohoto jedinečného projektu je
londýnská architektka Margot Krasojevic z architektonické
společnosti Decodeine, velmi originální mladá dáma, která
má na svém kontě i spolupráci s ikonou současné světové
architektury Zahou Hadid. “Jedná se o efektivní rožšíření
skalní stěny,” říká o projektu Margot. “Dřevěné trámy
slouží jako chodníky, které mohou návštěvníci využít jako
odpočívadla s výhledem na okolní krajinu,” dodává. Samotný hotel tvoří několik platforem a lusků, které jsou pomocí
vrutů připevněny ke skalní stěně. Povrch hotelu je tvořen
vrstvennou překližkou s karbonovými vlákny vyztuženými
polymerovými lusky. Velmi důležitou součástí hotelu je sklo
a žaluzie, díky kterým mohou horolezci pozorovat okolí
z několika různých úhlů. Tyto materiály nejenže chrání
před UV zářením, ale také vytvářejí zvláštní světelné efekty.
Toto jedinečné místo může fungovat jako azyl pro vyčerpa-
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né horolezce, kteří potřebují načerpat nové síly. Návrh byl
představen již před rokem, ale zatím bohužel nerealizován.

Hotel od Philippe Starcka

Jméno Philippe Starck je ve světě designu v současné době
již pojmem. Tento světoznámý designer však už dávno nenavrhuje jen nábytek. A proč také? Svět je přeci tak pestrý
a jeho možnosti téměř bezmezné. Proč se tedy omezovat?
Tentokrát se slavný designer dal do kupy s režisérem videoklipů popových hvězd Matthewem Rolstonem a výsledkem,
který by zřejmě málokdo očekával, je hotel. Ovšem ne jen
tak obyčejný hotel. Hotel v každém případě nevšední, designově maximálně vyladěný, byť cílí i na rodiny s dětmi.
Přestavba historického art deco hotelu Ritz plaza v americkém South beach přišla společnost Something Lovely
Starting (SLS) na 912 milionů českých korun. Starck ovšem
při navrhování nepřišel s žádným šíleným tématem, maximálně nechal vyniknout historický art deco styl budov,
jen moderně zkombinoval snový svět s latinskými a asijskými prvky. A co bylo na pozadí spolupráce s Mathewem
Rolstonem, autorem fotografií a videoklipů pro hvězdy
jako Michael Jackson, Lady Gaga či Christina Aquillera? Ta
vznikla na základě přání zakladatele hotelového řetězce
Something Lovely Starting, Sama Nazariana. Výsledkem je
132 originálně pojatých pokojů, ve kterých si Starck mimo
jiné vyhrál s tématem francouzské aristokracie. Velké bílé
gauče, bílá dřevěná podlaha, na zdech gobelíny se starobylým potiskem, na stropě výrazný lustr se Starckovým rukopisem. V doplňcích a skleněných stěnách sprchového koutu,
ale i na lehátkách a slunečnících na hotelové pláži najdete
růžové akcenty, které naprosto úžasně doplňují dominantní bílou barvu. Prázdninovému prostředí věčně slunečné
miamské plážové čtvrti South Beach kombinace světlých
barevných odstínů evidentně sedí. Další místo jako stvořené
pro relaxaci a meditace, nemyslíte?

DOLLS 2013
www.beatarajska.com
Dlouhá 3, Praha 1

partner přehlídky

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, zdroj: invia.cz, newtravel.cz

Cestujeme za teplem

Podzim bývá často nevlídný, a pokud nastanou plískanice a déšť, určitě oceníte, pokud budete moct prchat do tepla. No nedali byste si takový únik do nějaké sluncem
rozpálené exotické destinace?

Na otázku, kam se v zimě za teplem lze vydat, může následovat velmi dlouhá odpověď. Já osobně bych doporučila
ty následující:

Srí Lanka

Srí Lanka ztělesňuje exotické sny mnohých cestovatelů.
Její břehy lemují opuštěné pláže a vodní labyritny s modrookými varany, kteří připomínají mytické draky. Pralesy
se ohýbají pod hrozny purpurových orchidejí, mezi nimiž
se proplétají liány pepřovníku a okolo stád slonů se ve
rvačkách zmítají opice a kradou si navzájem okvětní lístky
zázvoru. Image ráje si ostrov buduje od doby, kdy jej britští kolonizátoři pokřtili na Cejlon. Po vlně etnických střetů
a tsunami se sem vrátil mír. Ostrov, který je rozlohou menší
než Česká republika, je požehnán tisíci ostrovy.

Tipy na cestu:

Navštivte ruiny královského města Anurádhapura, chrám
Dambullu se stupňovitými jeskyněmi, zkuste i výstup na
skalní palác Sigiriya po nebezpečně vypadajícícm schodišti,
nebo se zajeďte podívat na dvě obří sochy Buddhy vytesané do skály v Aukaně.

Nový Zéland

Nový Zéland je doslovným rájem uprostřed Pacifiku. Když
tu zapadá slunce, u nás právě vychází. Země dlouhého bílého oblaku, jak tento ráj pojmenovali Maorové, zatím stále
odolává globalizaci. Místo obchodních center se tu setkáte
s čilými domorodci, kteří šarmem mohou směle konkurovat
kouzlu zdejší přírody. Nový Zéland je ostrovní stát, což mluví za vše. Má krásná moře i nádherné pláže. Novozélanďané zapáleně vyznávají svobodu a rádi si užívají okouzlujícího prostoru, který jim jejich země skýtá. Nejvíce však milují
zdejší panenskou přírodu se všemi parky a rezervacemi,
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a proto Nový Zéland výborně symbolizují tři písmena „b“ –
beach, bush a bachelors.

Tip na cestu:

Určitě navštivte jižní ostrov, jehož přírodní divy jsou jedním
slovem úchvatné. Jih si nejlépe projeďte od severu k jihu, je
těžko vyzdvihovat pár míst, když jich tam jsou stovky, já říkám za každým rohem. Pokud bych přece jen měla vyzdvihnout ta nej, zmínila bych rezervaci Abel Tasman, tamější
jezera (Te Anau, Queenstown), ledovce (St Joseph) a neodolatelný Milford Sound. Highlighty severního ostrova jsou
pak jezera Taupo, Rotorua, Cape Kidnappers nebo výběžek
Cape Reigna.

Mauricius

Sbalte si plavky a odleťte do ráje v Indickém oceánu, kde
na vás čeká nádherná příroda, milí lidé a pár hodných
lvů. Ne nadarmo Mark Twain po návštěvě tohoto ostrova
napsal, že Bůj nejprve stvořil Mauricius a podle něj teprve
ráj. Pokud sníte o místě, kde byste mohli plavat v blankytně
modrém oceánu, vyrážet na výlety k vyhaslým sopečným
kráterům ve vnitrozemí, užít si klidu a ticha, nejspíš dáte
slavnému spisovateli za pravdu. Svěží vlhký vzduch prosycený teplem, sluncem a solí, plavby na katamaránu podél
pobřeží, na kterém vám vítr čechrá vlasy, bílé pláže, vodopády, které vydržíte pozorovat celé hodiny. Když vše skončí,
máte sto chutí roztrhat letenku a v tomto ráji zůstat.

Tip na cestu:

V tamějších luxusních hotelích se o vás skvěle postarají

JET SET Palermo
J21103-132

Kč: 4.990,–

JET SET San Remo
J21103-232

Kč: 4.990,–

www.4pm.cz

OC Chodov, Praha | OC Metropole Zličín, Praha
Letiště Praha - Ruzyně, | OC Futurum,Ice
Hradec
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a splní vám každé přání. Pokud si pronajmete vilu, můžete se těšit na vlastní bazén, krytou terasu a kuchyň, do
které vám každý den přivezou čerstvé suroviny. A pokud
neradi vaříte, můžete si objednat i vlastního kuchaře. Na
výlety můžete vyrazit na vlastní pěst autobusem nebo
autem, anebo si vybrat z nabídky tamních agentur.

Maledivy

Dalším z rájů na zemi a pro nás Středoevropany tou pravou
exotikou jsou Maledivy. Mohli bychom je charakterizovat
jako zemi slunce, jemného bílého písku, kokosových palem
a nádherně vonících keřů. Malé ostrůvky topícící se v blankytně modrém moři vyzývají nejenom k vodním radovánkám všeho druhu. Maledivy jsou tvořeny stejnojmenným
souostrovím devatenácti korálových ostrovů – atolů. Každý
z těchto atolů je tvořen skupinkou ostrůvků s korálovým
útesem ve tvaru prstence. Ráj pro potápění. Uprostřed
atolu bývá laguna s korálovým útesem, ve kterém žijí tisíce
podmořských živočichů. Zajímavé na Maledivské republice je také to, že je nejplošším a také nejníže položeným
státem světa.

Tipy na cestu:

Nejoblíbenějšími destinacemi jsou Atol Ari, North Male
Atol nebo South Male Atol. Zavítejte ovšem také na Lhaviyani Atol, Kaafu Atol nebo na Nilandhe Atol.

Thajsko

Jen těžko najdete zemi, která je zároveň exotická, krásná,
přívětivá, plná přírodních krás a historických památek,
bezpečná a k tomu navíc levná. Thajsko je totiž opravdu
jedinečné, v mnoha směrech originální a plné protikladů.
A pro každého se tu najde něco: můžete navštívit džungli
deštného pralesa, domorodé vesničky, na hornatém severu
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malebnou krajinu rýžových polí, nebo tropické ostrovy plné
palem. Získá si vás i chaotická metropole Bangkok. A v neposlední řadě i tamní kuchyně.

Tipy na cestu:

Nejnavštěvovanějšími místy jsou Bangkok, ostrovy Phuket,
Phi Phi, Krabi, letovisko Pattaya, města Chiang Mai, Sukhotai, Ayuthaia a další. V Bangkoku určitě navštivte Velký
palác a Wat Pra Kaeo se Smaragdovým Buddhou. Dalšími
zajímavými místy jsu Wat Pho s Ležícím Buddhou, čínská
čtvrť a plovoucí tržiště. Koncem roku 2004 jižní Thajsko
postihla ničivá tsunami. V dnešní době se tamní centra už
vzpamatovala a na ostrovech byla opět obnovena fungující
turistická infrastruktura.

Spojené arabské emiráty

Pokud vás láká dovolená v prostředí luxusního přepychu,
Spojené arabské emiráty jsou tím pravým místem pro vás.
Přivítají vás tu pláže s bělostným pískem, malebné pouštní
oázy, ale také přímořská letoviska. Místní luxusní hotelové komplexy, hotely a apartmány poskytují návštěvníkům
skutečně všestranný komfort, vlastní bazény a perfektní
golfová hřiště.

Tipy na cestu:

Mezi nejoblíbenější letoviska patří Ras Al Kaimah, Dubai,
Abu Dhabi či Fujairah. Dovolená ve Spojených arabských
emirátech patří mezi nejluxusnější dovolené, které si můžete dopřát.

Firma HIGH LIFE a herečka Mahulena Bočanová se rozhodly ve spolupráci s nadací AGEL Cares
podpořit charitu a věnovat 5 Kč z každé prodané sady e-cigarety „eGo Mahulena Bočanová“.
Koupí této sady se na pomoci můžete podílet i vy. Za laskavou pomoc Vám děkujeme.
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Domácnost a bydlení
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, Kamidesign, Quickstep

Trendy
nebo
s citem?
Není nic krásnějšího, než nastěhovat se
do nového prázdného domu. Jak mi ale
každý, kdo tuto zkušenost má, potvrdí, tím to všechno začíná. Dům nestačí
jenom postavit, zapotřebí ho je i zařídit
a především zútulnit. Jak na to, o tom
jsem si povídala s architektkou Kamilou Douděrovou, kterou možná znáte
z pořadu Tv Prima, Jak se staví sen. Jak se
tedy staví sen?
Být trendy nebo nebýt trendy, toť otázka. Já osobně zastávám názor, že ano, ale s mírou. Jsem takový designer - amatér a protože jsem nedávno stála přesně před tím samým
úkolem, o kterém píši v úvodu, trošku jsem při zařizování
svého vlastního domu do zařizování nejenom interiérů
zabředla. Prolistovala jsem snad tuny designových časopisů,
nejvíce jsem si oblíbila ty zahraniční a z každého jsem si
vzala něco. K mému překvapení mě ale zaujaly ty nejobyčejnější věci, pro které jsem navíc ani nemusela do obchodu. V jednom čísle mě například zaujal dřevěný špalek
místo nočního stolku – ano, přesně takový, na kterém se ve
stodole seká dříví. Takový krásný špalek jsem si objednala
na pile, nechala ho patřičně upravit a ejhle noční stolek byl
na světě. Na něj jsem postavila designovou lampu a musím
říct, že to působí velmi efektně. V dalším časopise mě pak
zaujal jiný nápad – rozečtené knížky nepokládat jednu
na druhou, ale efektně je opřít o asi padesát centimetrů
vysoký křemen. Na fotce to vypadalo naprosto úchvatně.
Takže honem na zahrádku a křemen ze skalky vydrhnout
a přemístit do ložnice. Mám ho tam doteď a vskutku
vypadá velmi působivě. A tímto způsobem jsem si plíživě
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a pomalu zařídila celý dům. Ne že bych tedy místo věšáku
použila větve a místo koberců mech, samozřejmě, že jsem
nakupovala i v obchodech, ale i jsem oprášila staré kousky
z půdy na chalupě. Výsledek podle mého názoru stojí za to.
V mém novém domě se mi výborně bydlí. A o to prý, jak mi
dala zapravdu i Kamila, jde v první řadě. I ona totiž tvrdí:
“Více než na trendy, dejte na vlastní cit.”

Pozor na trendy!

“Trendy jsou velmi subjektivní záležitostí, a to i z pohledu
zkušeností, které jsem získala právě při natáčení pořadu
Jak se staví sen. Například jsme vymysleli poměrně jednoduchý trend při rekonstrukci panelákového bytu, při které
jsme mimo jiné používali i tapety. A mí klienti se mi později
chlubili tím samým vzorem a ptali se, jestli to mají správně.
Je vidět, že to, co se objeví v médií, většina lidí, kteří nemají
zas takovou zkušenost a představivost, bere jako bernou
minci. Když teď řeknu, že puntíkatá sedačka je in, tak je
možné, že si ji mnozí pořídí. A tak se k trendům samozřejmě přistupovat nemá,” upozorňuje Kamila. “

“Interiér má být osobitý, šitý na míru
a vtipný.”
Když jsme ale u těch trendů, jejich mekkou je italské Milano. Každý rok se tu pořádá veletrh bydlení, na kterém
se představuje styl celé nadcházející sezóny a nové trendy
v designu. “Tyto veletrhy na rozdíl od těch našich jsou
velkolepě zorganizovány,” říká Kamila, která se jich nejen
z titulu své práce pravidelně účastní. “Hodně českých firem
do Milána jezdí pro inspiraci.” A kdo na těchto veletrzích
trendy vlastně udává? “Jsou to designéři velkých firem. Ti
něco vymyslí, na milánském veletrhu to odprezentují a my
po čtyřech pěti letech uvidíme kopii v českých obchodech,”
směje se Kamila, která se ovšem při své práci pouhými trendy moc neřídí. “Trendy u mě moc velkou roli nehrají. Já se
řídím, jak už jsem řekla, především citem. Mám ráda, když
je interiér osobitý, šitý na míru a vtipný. Trend mě může
ovlivnit jen do určité miry. Kde je třeba psáno, že rustikální
styl, který rozhodně není milánským trendem, je špatný?”
ptá se Kamila. “Důležité je, co chce a co se líbí tomu, kdo

bude v daném bytě bydlet. Současným trendem jsou například otevřené prostory obýváku, jídelny a kuchyně, ale
nevidím problém v interiérech s kuchyní oddělenou. Přijde
mi, že Češi často slepě kopírují. Někdo řekne, že se budou
bourat příčky a všichni bourají příčky,” podivuje se Kamila.

Chytrá, ale nenápadná řešení

A s jakými designovými kousky má ona osobně nejlepší
zkušenosti? “Dopustit nedám třeba na posuvné dveře, které prostor velmi ovzdušní. Já ráda pracuji s kontinuálním
prostorem, s oblibou používám mobilní příčky, posuvné
dveře do zdi, které zkrátka jednou mohou být otevřené,
jindy zavřené. Mám ráda chytrá, ale nenápadná řešení. To
mi přijde coby trend mnohem velkolepější. Přitom u nás
se ty posuvné dveře moc nepoužívají, jsou spíše výjimečné.
Trendem tedy může být i něco, co vám celý život usnadní
život,” říká Kamila.

Nebojte se sádrokartonu

“Dále moc ráda pracuju se sádrokartonem, což je vynikající
materiál mimo jiné na zavěšování svítidel, která rozhodně
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nemusí být zavěšena jen v polovině místnosti. Dnes není
výjimkou, že různé části místnosti vyžadují různé nasvícení
a nejjednodušším řešením je v tomto případě sádrokartonový podhled, díky kterému elektroinstalaci mohu připojit
kamkoliv. To je funkční, ale i estetická záležitost, díky které
mohu třeba v kuchyni snadno snížit podhled, decentně ho
nakoloruju a přizpůsobím okolnímu prostoru. Hlavně to
musí všechno mít logiku. Když se někdo rozhodne malovat
nebo tapetovat, ať se zaměří na jednotlivá místa, ne na
celý interier, jak tomu bylo zvykem v sedmdesátých letech.
Pokud si zvolíte jedno místo, tapety nalepíte za sedačku či
jídelní stůl, tak to může vypadat velmi decentně a působivě. Při zařizování hlavně musíte přemýšlet. Hlavním nadčasovým trendem tudíž je koncepční práce. Myslím, že to už
je lidem jasné, že když mají kuchyň z třešně, tak nemohou
mít podlahu z dubu a podobně,” apeluje Kamila.

Grafosklo

“Moc jsem si oblíbila i grafosklo, což je technika, jejíž
prostřednictvím například mezi dvě skla zakomponuju
fotografii nebo jakýkoliv jiný obrázek. Tato technika se
hodně používá při renovaci starých kuchyní, u kterých není
zapotřebí bourat dlaždičky, ale jen na ně nalepit právě to
grafosklo. To mě opravdu baví, protože to je nové a lidi to
ještě moc neznají.”

Barvy

Barvy, to je podle Kamily už náročnější záležitost. “Když
je někdo málo odvážný, tak se většinou drží spátky, v okamžiku, kdy je suverenní, může nastat problém. K barvám
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obecně je zapotřebí přistupovat s citem. Špatně zvolené
barvy mohou vyvolat i úzkost. Když chci použít nějakou
sytou barvu, použiji maximálně dva odstíny, a to ve vyvážených poměrech. Opět ale doporučuji řídit se citem. Nejlepší
radu je dát neutrální základ (bílá, šedá, dřevo) a k tomu si
zvolím jednu doplňkovou barvu, například zelenou. Koupím si pak zelený koberec, polštářky, závěs, a podobně. Co
se dekorů a vzorů týče, zde doporučuji obrátit se na odborníka. Na tom se toho v interiéru dá hodně zkazit. Obecná
rada zní, pokud chci střídat vzory, tedy například proužky
a kytičky, tak bych určitě měla dodržet barevnost nebo naopak, když chci víc barev, tak by se neměly míchat vzory,”
upozorňuje Kamila.

Dětský pokojíček

Zaměřme se ale na jednotlivé místnosti. “Příkladem, kde
se neutrální barvy dobře hodí, je dětský pokojíček. Velmi
se osvědčí bílá výmalba, šedohnědá podlaha, bílý nábytek
včetně postýlky a k tomu doplňky v několika veselých barvách jako například tyrkysová, hráškově zelená a fialová,
kterými neutrální interiér oživíte, ať již ve formě koberce,
povlečení, závěsů či hraček. Tyto veselé barvy na neutrálním podkladu velmi vyniknou.”

Kuchyně

Zde se kloubí praktičnost s designem. “Na kuchyních
mě baví různé způsoby potisku, ale i kontrasty ve formě
výrazné podlahy a zbytku v tlumených tónech. Úžasné je
i zakomponování starožitností do moderního interiéru.
Pokud máte nějaký starožitný kousek, nebojte se ho použít
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v moderním interiéru. Historickým věcem je ale třeba dát
prostor a klidně vedle nich umístěte něco současného, například plastovou židli. Musí to samozřejmě být umírněné,
aby to tomu vzácnému kousku nekonkurovalo. Musíte to
umístit do prosotru, aby to byl solitér.”

Koupelna

“V časopisech o bydlení hodně vidíte koupelny v ložnici, ale
ještě jsem neměla klienta, který by to chtěl. Na stránce v časopise to může vypadat zajímavě, realita ale většinou bývá
jiná a koupelna zkrátka zůstává koupelnou. To ale její zařizování samozřejmě neulehčuje. U koupelen bývá problém
v tom, že málokdy pracujete s čistým obdelníkem. Většinou
tam je sprchová část, okno, vana, umývadlo a to jsou jednotlivé zóny, které se dají vyzdvihnout například prostřednictvím obkladů. Vzor mohou použít třeba za záchod a za
umývadlo. I o tak malé místnosti je třeba přemýšlet. Výhodou koupelen ale je to, že v nich můžete experimentovat
s barvami. Velmi efektní a trendové je kvalitní velkoformátový obklad se spárami na doraz. Dominantní barva klidně
může být neutrální a sytější barvu můžete prostoru doplnit
prostřednictvím doplňků. A v nich můžete být trendy,” radí
Kamila.

Ložnice

V ložnici se nemusíte bát trendů v textiliích. “Pravidlem je
zdůraznění zdi za čelem postele, ať již tapetou, fototapetou, obkladem, koláží z fotografií. Lidé se nechávají hodně
fotit profesionálně a ložnice je to pravé místo, kde je možné tyto fotografie pověsit.”
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Podlahové krytiny

Co se výběru podlahové krytiny týče, zde Kamila, vzhledem
k trendu propojování jednotlivých místností, apeluje na použití jednotné podlahy, aby místnosti, které spolu svouvisí,
byly jednotné. “Dobrým masteriálem je dřevo, ale i současné lamináty jsou velmi kvalitní. V současné době se hodně
setkávám i s vinylovými pvc dílci. Někteří klienti si žádají
marmoleum, což je přírodní materiál, jehož nevýhodou je
jeho jednobarevnost v celé ploše. Marmoleum se tedy spíše
hodí do velkých společných prostorů nebo do moderních
domů, jejichž majitelé nelpí na dřevě. Do kuchyní se hodně
dává dlažba, která je ve spojením s podlahovým vytápěním
velmi dobrou krytinou, jejíž největší výhodou je velmi dobra údržba. Možnosti podlahových krytin dnes jsou velké, na
podlahu je možné dát i sklo,” pokračuje Kamila.

Doplňky

A co říci na závěr? Snad jen zopakovat slova Kamily, že interiér má být osobitý, šitý na míru a vtipný. Musíte se v něm
cítit jako doma. Co interiér určitě oživí a zútulní, to jsou
doplňky, vaše osobní věci. “Při přeměnách nainstalujeme
nábytek, ale tu pravou “šťávu” interiér dostane až poté, co
do něj rozmístíme doplňky, které návrh podtrhují. Důležitý
je však i osobní vklad toho, kdo jej bude obývat. Nebojte
se proto kombinovat staré s novým, do interiéru zakombinujte i osobní předměty. Do vašeho nového bytu se musí
dostat duše a tu vám do něj žádný designer nevnese. Interiéry bez duše jsou dobré pro časopisy, život je ale o něčem
jiném,” uzavírá Kamila Douděrová.

INOVATIVNÍ KAMNA A SPORÁKY JIŽ OD ROKU 1854
Peletová kamna od fir-

Peletová kamna Toledo 32 - peletky průměr 6mm, max. délka 30mm, délka provozu
25-50hodin, velikost zásobníku 32kg

my HAAS+SOHN Rukov
okouzlí díky modernímu,
nadčasovému

designu

a slouží k pohodlnému
vytápění. Vybavena nejnovější technologií přesvědčí tichým chodem
a

extrémně

vysokou

účinností až 97%!

Peletová kamna Almeria 17 – peletky průměr 6mm, max. délka 30mm,
délka provozu 10-30hodin, velikost
zásobníku 17kg (kamna ALmeria 17
byla oceněna 2 prestižními světovými cenami – iF Award za design
a +X Award za design a funkčnost)

www.haassohn-rukov.cz

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Sampohoto.cz, zdroj: cerstvakava.cz, Kniha o kávě, Petra Veselá, nakladataleství Smart Press
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Gurmán

V zajetí

kávy
Káva je báječný nápoj. Povzbudí, zahřeje
a vytváří pouto mezi lidmy na schůzkách
a u přátelských posezení. Nabízí se bezpočet možností, jak ji připravit, ale také jak
si s ní hrát a jak si ji co nejlépe vychutnat.
Můžete ji i degustovat podobně jako víno.
“Dlouhá cesta kávy začíná na zelené plantáži. Potrvá jí jistě
vice než jeden rok, než se dostane do vašich šálků,” dočítám se v Knize o kávě Petry Veselé, mimo jiné certifikované
Espresso italiano specialistky a mistryně ČR ve vaření kávy.
“Kávové třešně tam na keřích dozrávají pomalu, dlouho
a vklidu, pod slunčeními paprsky. Až několik měsíců čekají
než je sběrači utrhnou. Druhy kávy a jejich odrůdy společně se zempisnou délkou a šířkou, podnebím a půdou
ovlivňují různé chuťové profily kávy,” píše se dále v knize.
Na její kvalitu má dále vliv i způsob zpracování a péče zemědělců. Tuto dlouhou cestu kávy později doplňují pražírny a baristé. Díky perfektně připravenému šálku espressa
poznáte, co se dělo na kávové plantáži a jak byla káva
zpracována. Také tajně toužíte odjet na kávové plantáže?

Ach, ta lahodná káva

Já kafe přímo zbožňuju. Ale to v šálku. Je zvláštní, že to
tzv. „coffee to go“, tedy kafe v kelímku prostě nemůžu.
Ono mi z toho kelímku tak nějak jinak chutná. A hlavně ho
nemůžu pít za „chodu“. Kávu musím mít v porcelánovém
hrnečku, nejlépe s pěnou a kakaovým srdíčkem či kytičkou
a při jeho pití musím sedět, nejlépe na židli nebo ještě lépe
v křesílku. Jsem asi kávově tak nějak zhýčkaná. A také není
moc míst na světě, kde si na kávě skutečně pochutnám.
Vlastně bych je mohla spočítat na prstech jedné ruky. Mám
pár oblíbených kaváren v Praze a novozélandském Aucklandu a to je všechno. Na téma káva jsem se už několikrát
bavila s několika odborníky. Jeden vyhlášený novozélandský barista, který má svůj podnik, kterému já říkám kávový
ráj, v Novozélandském Napieru, například říká, že kvalitní
káva se neobejde bez kvalitního mléka. On má na mysli to
novozélandské, tedy čerstvé a voňavé. Pokud tedy, dámy
a pánové, toužíte po dobré kávě s mlékem, zapomeňte na
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to z krabice. Takto mimochodem začal a i vzal za své můj
sen otevřít si v Praze kavárnu a vařit v ní novozélandské
flat white, což je něco jaké café latté, ale mnohem chutnější (že by to bylo tím mlékem?). Ale vraťme se na českou
úroveň. Vyvstává tedy otázka, jak připravit dobrou českou
kávu v českých podmínkách? Malgorzata Ebelová, vyhlášená obchodnice s kávou a majitelka několika kaváren (to
jsou ty mé oblíbené) doporučuje používat kvalitní zrna
a kávu si nikdy nekupovat umletou, ale umlýt si ji těsně
před podáváním. A svou roli prý hraje i taková věc jako
nahřátí hrnečku. Důležité jsou však i takové věci jako je
kvalita a teplota vody. Ta by podle serveru cerstvakava.cz
neměla být tvrdá – takže zapomeňte na vodu z kohoutku,
já osobně vodu před vařením kávy filtruji. Vodu však můžete změkčit několika zrnky soli nebo jedlé sody. Zajímavé
je, že voda na zalití kávového prášku by nikdy neměla
přejít varem, přičemž výjimka platí pro kávu připravovanou
v džezvě. Důležitá je i, jak mě už upozorňovala i Malgorzata Ebelová, čerstvost kávových zrn a jejich umletí. Káva
zkrátka musí být čerstvá a s příjemným aroma. A na paměti
mějte, že různá příprava vyžaduje i různý způsob mletí.
Pro tzv. turka, na kterého nedá dopustit především starší
generace, byť s tureckou či arabskou kávou nemá nic společného, se hodí kávové zrno jemně umleté. Hrubší káva je
pak vhodná do kávovarů na přípravu espressa.

Připravujeme kávu

Kávu bychom měli připravovat ve vyhřáté konvici a dle
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doporučení Malgorzaty Ebelové bychom ji měli nalévat, jak
jsme již zmínili, do předehřátých šálků. Podávat se káva má
horká a taková se má i vypít. Tím, jak chladne, z ní vyprchávají aromatické látky, což ovlivňuje i její chuť. V našich
zeměpisných šířkách je nejrozšířenější káva filtrovaná
nebo překapávaná. Káva se vkládá do filtru, ať již umělohmotného či papírového, přelije se horkou vodou a pak
se filtruje do konvice. Mírně odlišným způsobem se pak
připravuje káva ve filtrovací konvici, jejíž princip je založen
na tom, že uvařená káva se stlačuje filtrem, který oddělí
tekutinu od kávové hmoty. Kávu nelouhujte moc dlouho,
stačí několik minut, prodlužování této doby kvalitě kávy
nepřidá. Velmi dobrou kávu docílíme vařením v konvici na
moka kávu s jednoduchým principem – dvě nádoby spojené
uprostřed filtrovacím nástavcem, vodní pára se přes kávu
ve filtru protlačuje nahoru a v horní nádobce vzniká nápoj.
K ochutnání velmi láká káva s pěknou pěnou, jak té docílit?
Rada je velmi jednoduchá a efekt více než dokonalý – kávu
zalijte malým množstvím vody, zbytek opět přiveďte těsně
k bodu varu a pak šálek dolijte. Chuť kávy navíc můžete
vylepšit přidáním špetky kakaového prášku.

Kávovary

Součástí mnoha domácností v současné době jsou kávovary na espresso a cappuccino, tedy stroje, které v menším
provedení pracují na stejném principu jako profesionální
kávovary. Já jeden takovém mám doma a nedám na něj
dopustit.

ČERSTVÁ
K

Á

V

A

...váš šálek čerstvé kávy

pečlivě vybraná kávová zrna
pražená v České republice
podle receptury PENERINI
u Vás vždy čerstvá!

Káva RISERVA
100 % arabika je
1. káva z kolekce
české rodinné firmy
PENERINI s.r.o.
RISERVA se vyznačuje
extrémně malou kyselostí,
vulkanickou pěnou, výbornou
plnou chutí připomínající
čokoládu, kde koncová chuť
přechází do lískového oříšku
a to vše s nepřehlédnutelnou
sladkostí. RISERVA je
nepřekonatelná nejen svojí
chutí, ale i vynikajícím aroma,
• rodinná společnost, vznikla letos na jaře za účelem ukázat,
kteréžeumocňuje
požitek
i v kancelářích
se dá pít dobrá a čerstvá káva
• první káva
kolekce pod názvem RISERVA - 100% arabika,
z Vašeho
šálkuz kávy.
•
•

Ukázka balení naší kávy

směs brazilských káv
automatické kávovary světových značek
poradíme a pomůžeme vybrat pákové kávovary, mlýnky
a další vybavení do kavárny, také zajišťujeme kompletní
servis

místa, kde můžou lidé naši kávu ochutnat:
GIMMI lounge cafe (http://www.gimmicafe.cz/),
divadlo Bolka Polívky - foyer (http://www.divadlobolkapolivky.cz/),
Zemanova kavárna a cukrárna (http://www.zemancafe.cz/)

Doporučujeme novinku, dózu
AirScape na uchovávání kávy.

www.penerini.cz
info@penerini.cz
Hot-line: +420 602

711 722

Gurmán
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, zdroj: celostnimedicina.cz, wikipedia.org

Čaj, nápoj bohů
Čaj je kulturním nápojem připravovaným obvykle louhováním lístků rostliny čajovníku v horké vodě. Je magickým nápojem, který dokáže nabudit naše smysly i nás
ukolébat k blaženému spánku. Je symbolem klidu, pohody, zkrátka skutečným nápojem bohů.
Čaj je jedním z nejstarších kulturních nápojů tolika variant
a kvalit, až se tomu nechce věřit. “První šálek laská mé
suché rty a hrdlo, druhý tříští stěny osamělého smutku,
třetí hledá vyschlé prameny říček v duši, aby nalezl příběhy
pěti tisíců svitků. Se čtvrtým odchází bolest minulých křivd,
pátý očišťuje mé maso a kosti, se šestým se spojuji s nesmrtelnými, potěšení ze sedmého mohu sotva snést. Čerstvý
vítr proniká mými křídly, jak si razím cestu na Pcheng – lai,”
napsal o čaji už v 8. st. n.l čínský básník Lu Tchung dynastie
Tchang. Historie čaje však sahá ještě do dávnější minulosti.
Podle Radka Ulma, velkého milovníka čaje, čajové kultury,
čínské medicíny a v neposlední řadě majitele čajovny Cesta
Čaje je stará až 5 tisíc let. “Za tu dobu se stala cestou, po
které se vydalo velké množství lidí a stala se pro ně štěstím
a smyslem života. Cesta čaje není jenom pití čaje jako takového, ale je to i spirituální cesta. Čaj nás učí poznávat sama
sebe a podílí se velkou měrou na našem osobním růstu. Příklady léčivých účinků čajů jsou jenom zrnkem v písku jeho
úžasných účinků na člověka. Fakt, že je zároveň společenským fenoménem, je zase jinou kapitolou. Nyní se můžete
vydat na cestu, která vám otevře okno do nového světa
s nekonečnými možnostmi,” vyzývá nás Radek Ulm.

Zelený čaj

Nápoj zvaný zelený čaj je “pravý” čaj, který při svém zpracování prošel minimální oxidací. Podle serveru celostni medicina.cz se právě zelenému čaji připisuje prominentní role
v prevenci nádorových onemocnění (je zajímavé, že ještě
před dvaceti lety byly některé z těchto látek považovány
za karcinogenní). Nejvýznamnější jsou podle odborníků
tzv. katechiny. Zatímco v černém čaji při fermentaci dochází k jejich zničení, jejich obsah v zeleném čaji je poměrně
vysoký. Nejen z tohoto důvodu je popíjení zeleného čaje
pro nás prospěšnější než popíjení černého. Ale nejenom to.
Díky své jinové podstatě má podle Radka Ulma například
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ochlazující účinek na náš organismus. “Proto je vhodné ho
popíjet v teplých dnech, nebo při pocitech horkosti v těle,”
doporučuje čajový odborník a pokračuje výčtem dalších
předností tohoto nápoje. “Podporuje trávení a detoxikaci
organismu, stimuluje nervovou soustavu a psychické síly,
zvyšuje soustředěnost, bdělost, vnímavost a při tom celkově uklidňuje. Působí rovněž jako antioxidant a stimuluje
pátou čakru – komunikaci, díky čemuž je přímo stvořený
k vedení dlouhých hovorů. Odstraňuje únavu, proto se pití
zeleného čaje nedoporučuje před spaním. Ideální doba pro
pití zeleného čaje je brzy odpoledne, někdy mezi 14 - 16
hod. Pro vysoký obsah fluoridu je vhodný jako prevence
proti zubnímu kazu. A v neposlední řadě podporuje dluhověkost.”

Bílý čaj

Bílý čaj představuje ten nejjemnější a nejznamenitější druh
čaje. Dříve byl tak vzácný a výjimečný, že jej směli popíjet
jen čínští císaři. Dnes jeho přednosti postupně objevuje i západní svět a bílý čaj pomalu v oblibě dohání čaje zelené.
Příčinou je jednak jeho jemná lahodná chuť a současně
blahodárné účinky, které má na náš organismus. Podle
Radka Ulma je i bílý čaj silně jinový a stejně jako zelený čaj
ho doporučuje pít především v horkých letních dnech a při
horečkách. “Číňané tento čaj s oblibou popíjejí po náročné duševní práci. Díky nízkému obsahu kofeinu je vhodný
pro celodenní popíjení, včetně doby těsně před spaním,
kdy zlepšuje kvalitu spánku a bát se ho nemusí těhotné
ženy ani děti,” vysvětluje Radek Ulm a dodává, že tím,
že se obvykle suší na slunci, si uchovává výjimečné účinky
a to především elitní jarní sklizeň. Je proto vhodný pro lidi
s přemírou energie a horkosti v těle (např. kuchaře nebo
lidi dlouhodobě vystavované Slunci). Čaj má podle Radka Ulma i spoustu dalších zdravotních předností. Zesiluje
imunitu, podporuje funkci plic, napomáhá správné výměně
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vzduchu v plicích. Má velice osvěžující schopnosti a dodává
pocit sebejistoty.

Žlutý čaj

Žluté čaje patří mezi velmi vzácné čaje. Žlutá je barva císaře, proto se žlutému čaji říká také „čaj císařský“, pro kterého býval také speciálně připravován. “O tomto čaji se říká,
že otevírá srdce. Léčivé účinky těchto čajů jsou jedinečné,”
říká Radek Ulm. “Původně byl tento čaj zpracováván v buddhistických klášterech a jeho výrobní postup byl dlouho
velkým tajemstvím. Až později se ukázalo, že čaj prochází
krátkou fermentací, a právě tento krok je velmi důležitý při
konečných účincích na lidské zdraví. Žlutý čaj má povahu
zeleného čaje, avšak ještě více stimuluje nervovou soustavu. Udržuje bdělost a koncentraci myšlenek, působí proti
stavům vnitřního neklidu, výborně zahání únavu a odstraňuje svírání na hrudi. Působí blahodárně na srdce, zbavuje
nás napětí a má výborné účinky na trávící soustavu. Čaj je
rovněž doporučen těm, kteří po nemoci ztratili chuť k jídlu.
Pomáhá odstranit příčiny vysoké hladiny cholesterolu.”

Červený čaj

Červený čaj je název užívaný v Číně pro druh čaje, jež je
typický svým tmavými barvami nálevu, přecházejícími od
tmavě hnědé až téměř k černé s červenými odstíny. V Evropě tento typ čaje označujeme jako „černý čaj“. “Tento čaj
jangový, zahřívací,” pokračuje Radek Ulm. Nejlépe se podle
něj pije v chladných dnech a po ránu. “Vyvolává praktické,
pozitivní myšlení, dodává chuť k práci a drží nás nohama
pevně na zemi. Vhodný je pro ty, kteří trpí na chladné ruce
a nohy, úbytek energie a hlavně pro starší lidi. Doporučujeme ho také lidem, kteří trpí roztěkanou pozorností, nesoustředěností a nejasným myšlením. Pozitivně působí na
látkovou výměnu a proti zácpě a zahání žízeň.”

Čaj typu pu-erh

Pu-erh jsou zpravidla označení pro čínský čaj, který se
zpracovává dodatečnou fermentací černého čaje. Občas se
take může jednat o název zpracování čajových lístků dodatečnou fermentací. Například čaj typu puerh ze zeleného
čaje. Puerh je i název jednohu druhu čajového keře, který
se mimo jiné vyznačuje dlouhými listy. Puerh se též jmenuje okresní město v provincii Yunnan, kde se zpracovává
čaj a podle které je pravděpodobně i pojmenován. A jeho
zdravotní účinky na organismus? “Díky několinásobné fermentaci tento čaj výborně upravuje metabolismus, snižuje
hladinu cholesterolu a rozpouští tuky,” vysvětluje
Radek Ulm. “Jeho konzumace je proto vhodná po těžkých jídlech,
tučných masech
a sýrech. Má antibakteriální účinky, pozitivně
působí proti stresu,
uklidňuje, nastavuje rovnováhu
a harmonii

a zklidňuje myšlení. Pravidelné pití působí na snižování
váhy, obnovuje jangovou energii a je výborný jako ochrana
proti chladu a vlhku. Čaj je vhodný pro celodenní popíjení ráno probudí a večer uspí, uzavírá Radek Ulm.”

Na slovíčko s Radkem Ulmem, majitelem čajovny Cesta čaje
Radku, jak vlastně vypadala vaše cesta
k čaji?
Po dlouhé těžké nemoci, která trvala 7 let, jsem znovu
začínal. Neměl jsem práci, přišel jsem o rodinu i některé
přátele. Rozhodoval jsem se co dál. Do cesty mi vstoupil čaj.
Atmosféra čajoven mě lákala už dávno předtím, takže rozhodování bylo snadné. Abych mohl vstoupit do tohoto světa, přijal jsem práci v jedné okresní čajovně zcela zadarmo.
Po třech měsících práce si mě vyhlédla jistá čajová společnost v Praze a já začal pracovat v nově otevřeném čínském
čajovém klubu v Praze. Zde jsem měl štěstí na kvalitní čaje
a kvalitní informace. Po dvou letech jsem již u této společnosti řídil velkoobchod. Pak přišla dovolená v Chorvatsku,
kde jsem se seznámil se svoji současnou ženou a následné
stěhování do Brna. V Praze jsem pracoval s jedinou vizí – co
nejvíce se naučit a mít svoji vlastní čajovnu. To se mi nakonec podařilo.

Čím vás tento mok oslovil?

Čaj mě oslovil především pro svoji schopnost vytvářet pohodu, inspirativní myšlení a také proto, že při pití čaje se
vytváří srdečná atmosféra, při které je možné vést dlouhé
rozhovory. A pak hlavně, že je to cesta, která nikdy nekončí a po která stojí za to jít. Člověk na ni potká mnoho
zajímavých a krásných lidí, skrze které je možno svět vidět
laskavýma očima.

Který čaj ve své čajovně obzvláště doporučujete?

Nedá se říci, že doporučuji nějaký konkrétní čaj, protože
každému chutná čaj jiný. Doporučuji pouze skupiny čajů
dle ročního období, momentálního počasí, pro jakou událost je čaj vybírán, či je-li vybírán pro muže nebo ženu.

Jakým druhem čaje zahajujete svůj den?

Je to možná s podivem, ale já po ránu čaj nepiji. Většinou
si ráno dávám Yerba maté. Čaj začínám pít až odpoledne většinou s nastupující únavou, nebo po skončení pracovního dne na uvolnění.

Po jakém sáhnete, když svůj organismus
potřebujete vzpružit?

Pokud se nacházím v hluboké únavě, většinou sáhnu po
čerstvém čaji z indického Darjeelingu nebo Nepálu. Obsahují hodně kofeinu. Skoro pokaždé mě dají dohromady.

Jaký čaj popíjíte před spaním?

Před spaním si rád dávám tmavý Puerh. Osvěží, uvolní
a zároveň uspí. Spánek je pak kvalitnější a ráno
se probouzím v naprosto jiné náladě, než když si
ten čaj nedám.
Všem čtenářům přeji příjemné okamžiky provoněné dobrým čajem…

Speed
Text: Jan Novák, foto: archiv firmy

SUV s prvky
sporťáku
Každý den kolem vás projedou tisíce aut.
Většinu z nich ani nevnímáte, jedno je
jako druhé a liší se od sebe opravdu jen
detaily. Občas se ohlédnete po ohlušujícím řevu dvanácti válcového Ferrari,
Aston Martinu, nebo Lamborghini. Ale
otočili jste se někdy po nějakém SUV?
Hádám, že ne. Měli jsme možnost svézt
se jedním takovým (možná jediným takovým). Infiniti FX je jiné a jen málokdo na
něj má neutrální názor.

Infiniti FX je typickým zástupcem segmentu luxusních SUV,
do kterých spadá například Porsche Cayenne, BMW X5,6
a Audi Q7. Vůz spatřil světlo světa již v roce 2003 a od
někdejšího vozu se vizuálně příliš neliší ani dnes. Značka
Infiniti patří k nejmladším na automobilovém trhu – Nissan
ji založil v roce 1989. Do Evropy pak oficiálně přišla teprve
nedávno a do České republiky před čtyřmi lety.

Je jiné.
To je přesně ta věta, která tento vůz plně vystihuje. Kolik
vozů, které znáte je vzhledově opravdu výjimečné? Infiniti FX tuto kolonku bez výhrad splňuje. Dokáže na sebe
upoutat pozornost a o to přece u vozu za bezmála půl dru-
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hého milionu jde. Kdekoliv jsme FXko postavili, bylo hned
středem pozornosti a to i v Harrachově, kde již jsou na
luxusní vozy jistě zvykli. Podívat se ráno z okna a vidět plny
autobus holandských turistu, jak prohlíží naše zaparkované
auto, stálo docela za to. Tento zážitek nás utvrdil v tom, že
jsme na test vybrali správně.

Elegance sama
Kazda linie vozu je do detailu propracovaná, ale to je u kategorie luxusních SUV naprostou samozřejmostí. Jen některá ale vypadají tak jedinečně a elegantně. Krásný chromovaný výdech za předními koly, 21 palcová kola, elegantní
tvar karoserie – to všechno jsou věci, které vás dostanou…

Art
MOTOR
Typ paliva

Diesel

Počet válcu

V6

Objem

2 993 ccm

Výkon

175 kW (238 k) při 3 750 ot/min

Točivý moment

550 N.m při 1 750 ot/min

PROVOZNÍ PARAMETRY
Maximální rychlost

212 km/h

0–100 km/h

8,3 s

Odhadovaná spotřeba paliva 11,2 - 7,8 l - 9,0l (Město, mimo
město, kombinovaná)
Emise CO2

238 g/km

OBJEMY A HMOTNOSTI
Pohotovostní hmotnost

2 175 kg

Celková hmotnost vozidla

2 690 kg

Objem po kryt zavazadlového prostoru, zadní sedadla
v běžné poloze

410 l

Objem po střechu, sklopená
zadní sedadla (maximální
objem)

1 305 l

Palivová nádrz

90 l
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Infiniti se snaží profilovat jako přímá konkurence BMW,
což znamená, že klade důraz i na strategii nízké hmotnosti:
z hliníku jsou vyrobeny nejen komponenty trojúhelníkových ramen vpředu a víceprvkového zavěšení vzadu, ale
třeba i panely všech dveří.

Interiér
Interiér vozu je samozřejmě z těch nejlepších materiálů.
Auto sice nepatří mezi nejprostornější v teto třídě, ale to
vlastně ničemu nevadí. Jediný menší problém mohou mít
cestující na zadních sedadlech, kde je sice místa dostatek,
ale hůře se díky profilu vozu vystupuje.
Již základní výbava vozu je více než dostačující a u námi
testovaného modelu v provedení S nechybělo snad nic.
Je libo kožená sedadla s vyhříváním? Máte je mít a navíc
dostanete i odvětrávání. Výkonný audio systém Bose, který
vám vaši hudbu přehraje v lepší kvalitě než hifi souprava ve
vašem obýváku. Navigace, inteligentní tempomat, auto-
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maticky stmívané zpětné zrcátko. Tomu, kdo má problémy
s parkováním přijde jistě vhod systém kamer, který vám dokáže ukázat vůz i z ptačí perspektivy a pracuje až překvapivě skvěle. Po přesednutí do jiného vozu se mi jen velmi
těžko při parkování opět koukalo do zpětného zrcátka…

Motor a řízení
V testovaném vozu jsme měli třílitrový naftový šestiválec.
Přiznám se, že nejsem úplně příznivcem dieslových motorů,
ale v FXku se mi docela líbil. Výkon 175 kw je dostatečný
i na téměř dva a půl tuny vážící SUV a zvuk dieselu skoro
nepřipomíná. Motor příjemně překvapil také svou spotřebou. Ta sice u takového vozu asi není úplně nejdůležitější,
ale koho by nepotěšilo, že se s klidnou nohou dá jezdit za
méně než devět litrů. Spotřeba při našem testu byla asi 9,5
l, ale musíme se přiznat, že jsme mohli dostat nějakou tu
pokutu za rychlou jízdu a ne jen tu, co jsme vyfasovali za
nezastavení na stopce…

Art

Co se týká řízení, vybrat si můžete mezi normálním nebo
sportovním režimem. Na obyčejné silnici (bohužel, u nás
i na některých vysokorychlostních) je samozřejmě lepší
nechat auto v režimu normálním, protože naše okresky
a hlavní tahy nejsou na tvrdší režim uzpůsobeny. Auto
pak má sice trochu ostřejší a přímočařejší reakce, ale také
citelně drncá a začne přenášet vibrace do řízení. Pokud si
ale vyjedete do zahraničí, nebo na kvalitnější vozovku, jistě
sportovní režim využijete.

Závěr?
Na závěr můj osobní názor? Z mého pohledu je Infiniti
FX30 D jedním z nejlepších aut kategorie SUV, která si můžete za tyto peníze koupit. Výhodou je, že dostanete nejen
luxusní výbavu a zajímavě vypadající auto, ale i auto, které
se příjemně řídí a bude vám způsobovat radost. Za mě tedy,
rozhodně Infiniti ano.
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Text a foto: Pokerman.cz

Tomáš Junek

držitel náramku z WSOP
Tomáš Junek z Vysokého Mýta se stal nedávno v Las Vegas historicky prvním českým
držitelem nejprestižnějšího pokerového ocenění, kterým je pro všechny hráče na
světě zlatý náramek, udělovaný za výhru v jednom z turnajů nejprestižnější světové
pokerové série World Series of Poker. Tzv. bracelets neboli zlaté náramky jsou udělovány šampiónům WSOP již od roku 1976, přičemž v minulosti jich bylo rozdáno již
1.019. Náramek, který získal náš hráč, byl 1.015. v historii.
Pátý červenec 2012 se stal historickým dnem pro český
poker, neboť 23 letý Tomáš Junek vyhrál v Las Vegas turnaj
World Series of Poker s buy inem 1.500 dolarů a získal tak
vůbec poprvé pro Česko nejprestižnější pokerovou trofej
– náramek WSOP. Junek vzal v průběhu 56. eventu série
(dohromady jich bylo odehráno 61, v nichž pořadatelé zaregistrovali cca 75.000 hráčů) všechny žetony celkem 2.797
hráčům a mimo proslulé pokerové trofeje získal i úctyhodnou částku $661.022. Tímto příjmem se náš hráč letos v Las
Vegas zařadil do letošní čtyřicítky nejúspěšnějších hráčů
WSOP, kteří získali největší podíly z celkového rekordního
prizepoolu, jenž měl hodnotu 222.035.192 dolarů.
V dosavadní historii World Series of Poker dominovali
zcela logicky američtí hráči, neboť v USA je poker národní
zábavou. Američané moderní poker vymysleli a tak není
divu, že mezi vítězi turnajů WSOP je více než 85 procent
jejich zástupců. Evropští hráči tvořili v historii zhruba deset
procent všech vítězů a o zbytek šampiónů se podělily země
z ostatních světadílů. Pokud bychom dnes po letošních
šedesáti skončených lasvegaských turnajích WSOP vyjádřili
historické úspěchy Evropanů počtem získaných titulů, tak
se dostaneme k číslu 89. Přesně tolik WSOP náramků se již
totiž objevilo na rukách šampiónů s evropským původem.
Tomáš Junek se díky svému úspěchu dostal do elitní sku-
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piny 75 hráčů, kteří již získali pro Evropu v historii World
Series of Poker nejprestižnější pokerovou trofej. Jen pro
ilustraci: ve světě je všech držitelů zlatých náramků celkem
711, přičemž z tohoto počtu dohromady pouze 147 hráčů
získalo více než jedno toto ocenění.
Junkův náramek, který patří mezi nejprestižnější pokerové trofeje na světě, má letos novou podobu. Pořadatelé
největšího pokerového svátku roku se totiž rozhodli změnit
jeho výrobce, kterým se stal známý hollywoodský klenotník společenských a sportovních celebrit Jason Arasheben.
Jeho firma Jason of Beverly Hills tak připravila pro letošní
nejlepší hráče na světě 68 uměleckých kousků (160 gramů
14 karátového zlata plus 35 karátové diamanty).
Nejlepší hráči na světě, vítězové prestižních turnajů World
Series of Poker, získávají za své výkony opravdu hodnotné
a prestižní náramky WSOP někdy od začátku osmdesátých
let minulého století. Tehdy pro ně tyto pokerové klenoty
připravoval lasvegaský klenotník Mordechai Yerushalmi.
Náramky od tohoto umělce vlastní zatím největší počet
šampiónů, neboť Yerushalmi je vyráběl až do roku 2004,
kdy značku World Series of Poker vlastně převzal pod svá
křídla současný vlastník společnost Ceasars Entertainment.
Od roku 2004 se výrobci nejprestižnější pokerové trofeje
po různě dlouhých obdobích střídali (Triton, Corum, Steve
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Soffa), takže dnes existuje celá řada dalších designových
variant braceletů.
Nový klenotník WSOP Jason Aresheben působí hlavně v oblasti Los Angeles již zhruba deset let, přičemž v průběhu
tohoto období se tento umělec stal populárním dodavatelem šperků pro celou řadu celebrit a sportovců (Rihanna,
Katy Perry, Bieber, Tom Cruise, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Diddy, Matt Kemp, Dwayne Wade, LeBron James atd.).
Známé jsou například prsteny, které udělal pro vítěze NBA
Los Angeles Lakers. V samotném dějišti WSOP Las Vegas
má Areshebenova firma obchod v kasinovém megaresortu
Cosmopolitan, který patří mezi turistická lákadla na bulváru Strip.
Vedle Tomáše Junka získalo letos na WSOP unikátní náramek již jen deset dalších Evropanů, což je také důkazem
toho, o jak velký úspěch se jedná. Náš hráč zkrátka zapsal
Česko do historie nejprestižnější pokerové série zlatým písmem a může se tedy právem těšit
z mimořádně atraktivní trofeje.
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Text: Petr Kallista, foto: archiv Lucie Hrozové

„Co hory daj,
to občas i vemou.“
„Samozřejmě, že to máš v té hlavě. Ale prostě odpočítáváš sekundy, kdy on běží
k tobě a doufáš, že to bude v pohodě. Musíš být hodně koncentrovaný. Soustředíš se,
aby ses hlavně udržel. Těchto momentů je tam nespočet, a víš, že když spadneš tak...“
Pár slov o tobě Lucko.
„Jmenuji se Lucka Hrozová, je mi 23, a lezu od roku 1997.
Začínala jsem na skalách u Děčína, protože odtamtud
pocházím. Střední školu jsem už absolvovala v Praze, kde
momentálně studuji na VŠ aplikované právo. Od roku 2007
jsem začala lézt s cepíny. Byla to pro mě výzva, úplně něco
jiného. Deset let jsem dělala lezení na skalách a na stěně
a když se tady pořádaly závody, tak mi kluci řekli, jestli
bych to nechtěla vyzkoušet. A tak jsem si řekla, tak jo, tak
to vyzkouším. Dopadlo to tak, že jsem si na těch závodech
vylomila kus zubu, ale dokázalo mě to ohromně oslovit a je
to pro mě nový směr a nová výzva. Takže jsem se začala
věnovat lezení v ledu, lezení s cepíny, mixovému lezení,
drytoolingu a začala jsem trénovat, jezdit po ledovcích a ledech. Dostavily se výsledky. V letošním světovém poháru
jsem měla dvě bronzové a jednu stříbrnou.“

Proč zrovna aplikovaná práva?

„Upřímně? Já nevím, prostě jsem si říkala, není tam matika,
tak proč ne? Přijde mi to dobré, máš všeobecné povědomí.“

Jak jsi začínala s lezením?

„No, tatínek horolezec, bylo mi osm, takže už odmalinka.
Navíc jsou kolem Děčína všude skály.“

Jak a kdy jsi horolezectví definitivně propadla?

„ Relativně celkem brzy. Měla jsem pár mezi přestávek,
jako třeba puberta, kdy jsem si musela uvědomit, že to pro
mě znamená víc než jen sport. Ono to lezení je opravdu víc
než jen sport, protože když třeba házíš oštěpem, tak házíš
hlavně při závodní kariéře. Ale už si nepůjdeš jen tak o víkendu zaházet oštěpem, nebo koulí. To lezení, to je svým
způsobem životní styl, kdy můžeš lézt celý život. O víkendu
lézt lehké cestičky.“

Víš kdy to přesně bylo? Při jaké cestě sis
řekla: „Tohle je to pravé“?

„Myslíš kdy to přesně bylo? Máš na mysli sportovní lezení
nebo lezení s cepíny?“

Oboje.

„Já jsem začínala relativně jako hodně mladá. K tomu jsem
dělala ještě sportovní gymnastiku. No a pak jsem se musela
rozhodnout, jestli budu pokračovat s gymnastikou, s kterou
jsem začínala, nebo to lezení. Oboje vrcholově dělat nešlo,
takže jsem se rozhodla pro lezení a začala jsem to brát
vážně. Samozřejmě v průběhu času se dostavovaly takové
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ty výkyvy, zdravotní problémy, kdy jsem měla přetržený vaz
v kotníku. Člověk si říká, jestli se do toho vrátí nebo nevrátí.“

Šrouby, které by nás asi neudržely...
Dočetl jsem se, že ráda lezeš na pískovci
a na krápnících. Je to pravda?

„Pískovcové lezení mám určitě ráda, protože u Děčína je
hodně pískovců. I mi docela vyhovuje to technické lezení,
kdy to nejsou úplně silové cesty. Krápníky, to je už určitě
déle, ale baví mě. Je to více kreativní, protože to není daná
linie.“

Dostala jsi se někdy do krizové situace? Kdy
a kde to bylo?

„Určitě, ale hlavně se to týká lezení s cepíny. Třeba teď,
kdy jsem lezla cestu Iluminati, jednu z nejtěžších mixových
cest. Tu jsme lezli s parťákem Mírou Matějcem, a bylo to
šílené. První dvě délky lana jsou expresky (dvě karabiny
spojené šitým popruhem sloužící k jištění prvolezce – pozn.
redakce), ale zbytek lezeš po svém jištění, kdy zavrtáváš do
ledu ledovcové šrouby, i když v některých místech to nešlo.
Lezeš po obrovském ledovém masivu. Celou dobu lezeš po
ledu a všude to duní a musíš do toho správně zavrtávat,
nicméně si stejně nemůžeš dovolit do toho spadnout.“

Omrzají ti prsty, ale víš, že se musíš
dostat nahoru
A jak vypadal výstup?
„Vylezla jsem nahoru, a měl tam být štand. (pevně ukotvený kruh ve skále, používaný k jištění nebo slaňování – pozn.
redakce). Koukám, štand nikde nebyl. Byl asi zalitý v ledu
nebo zavátý sněhem. Už se nám stmívalo, já už byla zmrzlá,
dokonce mi omrzly prsty. Musela jsem tam řešit situaci, kdy
jsem byla promrzlá a měla jsem poslední ledový šroub. Byl
tam takový led, kde to v podstatě nešlo zavrtat. Celé to dunělo a protékala z toho voda. V těchto chvílích, kdy necítíš
prsty, začíná být tma, je to opravdu těžké, obzvlášť když
nemůžeš najít štand. No ale pak jsem na poslední chvíli
uviděla strom a tak jsem začala k němu lézt.“

Takže chvíle s dobrým koncem.

„Ale těch chvil je víc. Hlavně nám docházelo lano, ale
naštěstí z toho měl větší nervy parťák než já. On viděl ty
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poslední metry lana a já lezla dál. Říkáš si, co v tu chvíli
dělat. Ale tak mohl by mě v nejhorším odvázat a sám zůstat
na štandu, ale to by neudělal. (smích) Ještě mohl lézt za
mnou, ale byly by tam jen ty šrouby, které by nás asi neudržely. Navíc se ten led v některých místech nedotýká ani
skály, takže je to taková skořápka. Sice je něco na skále, ale
jinak je to mimo. V některých místech ani nemůžeš zavrtat
šroub, protože když se to urve tak ti to přetrhne i lano.
Tohle byl můj nejextrémnější zážitek.“

Bylo ještě něco podobného tomuto
výstupu?

„Sice jsem lezla někdy už sólo nad vodou a byly pode mnou
kameny a říkala jsem si, že když spadnu, tak se rozmáznu.
Pořád je to takové relativně krátkodobé. Seš tam sám za
sebe, kdežto na Iluminati jsme to lezli ve dvou, jsi ve stěně
na ledu a lezli jsme to kolem osmi hodin. Omrzají ti prsty,
ale víš, že se musíš dostat nahoru jinak se v podstatě nemůžeš dostat dolů. Do toho se ti stmívá a musíš ještě čekat,
než za tebou doleze parťák. Takže těch věcí je tam víc než
při sólolezení.“

Co tvoje omrzlé prsty?

„No, měsíc do mě cpali prášky proti všemu možnému, ale
nějak se to dalo dohromady. Mám to oteklé, mám tam
puchýře a bolí to. Nakonec se mi z těch prášků udělal žaludeční vřed.“

Jestli se nepletu, tak ty jsi byla druhá z žen,
která vylezla cestu Iluminati?

„Přesně tak, vlastně ten můj výstup se řadí jako druhý ženský. Takže to stálo za ty prsty. Ta Ines Papert, co to vylezla,
tak ta je světovou ikonou v ledolezení a pokoušela se o to
čtyřikrát.“

A ty jsi to vylezla napoprvé.

„Já jsem to vylezla vlastně napoprvé. První dva skalní bloky
jsem vylezla na On sight. Myslela jsem si, že to musíme
nacvičovat, a už jsme ten první den nepočítali s tím, že to
vylezeme. Tak jsme museli jít dolů a vylézt to druhý den.
Ale povedlo se nám to za dva dny. Vůbec jsem v tohle ani
nedoufala.“

Máš nějakého lezeckého idola?

„Neřekla bych konkrétně jako idola. Jsou lidé, které uznávám, a kombinuje se v tom nejenom, že něco dokázali, ale
hlavně, že jsou to fajn lidi. Vážím si Ines Papert, Markuse
Bendlera a dalších.“

A máš tedy někoho za vzor, kdy si říkáš, že
takhle chceš lézt?

„To ani ne. Illuminati i Low and order, jedny z nejtěžších
drytoolových cest, jsem lezla z vlastní iniciativy. Nechtěla
jsem kopírovat linku někoho, ale spíš se snažím teď o přelézání tradičních a uznávaných cest. Nechci se pouštět do
prvovýstupů a do míst kde nikdo nikdy nebyl.“

Krom již jmenovaných cest, které ještě patří
mezi tvé nejlepší?

„Low and order, kde je to čtyřicet metrů vzhůru. Lezla
jsem to napočtvrté. Na skalách v tom sportovním lezení se
snažím o technické cesty. Ale teď se snažím více o lezení
s cepíny.“

Při lezení Diebshofen byl úsek, kde jsi lezla
bez jištění, kvůli velkému tření lana o skálu. Je to
tak?

„Jo jo, to je ta cesta. Tam přilézáš ke stěně, jsi na rohu
a traverzuješ. Slézáš a v tom místě, jak slézáš a je konec jeskyně, je ještě kus nahoru. Tam jsem byla na jednom cepínu
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a rychle jsem tahala lano od sebe s tím, že jistič zrušil
jištění a sprintoval na začátek té jeskyně a skákal po
laně. Až teprve poté začal znovu jistit. Ono by to šlo
udělat i tak, že lezeš na dvou lanech a pak se „přecvakneš“. Když jsem to lezla, tak jsem si ani nepřipouštěla, že to bude ostrej přelez. Říkala jsem si, že
mi nebude vadit ten tah lana. Chtěla jsem lézt jen
tam, kam to půjde a tam přetáhnout lano, ale protože jsem se cítila dobře, tak jsem to udělala takhle.“

Myslela jsi v té chvíli i na to, že se
může něco stát?

„Já jsem vlastně moc nemyslela (smích). Samozřejmě,
že to máš v té hlavě. Ale prostě odpočítáváš sekundy,
kdy on běží k tobě a doufáš, že to bude v pohodě.
Musíš být hodně koncentrovaný. Soustředíš se, aby
ses hlavně udržel. Těchto momentů je tam nespočet,
a víš, že když spadneš tak... Občas si uvědomuješ, že
jsou chvíle kdy to ve zdraví nemůžeš přežít.“

V ruském Kirovu jsi vybojovala ve světovém poháru v ledovcovém lezení druhé
místo (IWC), jak to probíhalo a co bylo pro
tebe nejtěžší?

„Tak z toho jsem měla opravdu velkou radost, protože to bylo po přelezu Iluminati, kde mi omrzly ty
prsty. Celý měsíc jsem nemohla trénovat. Nemohla
jsem chodit a našlapovala jsem na hrany. Chodila
jsem v teniskách a snažila jsem se aspoň trochu posilovat. Hlavně shyby a paragány (Chvíle, kdy přehazujete nohu přes ruku, za níž visíte – pozn. redakce) na
fošně. Ale nemohla jsem lézt a nevěděla jsem, jak na
tom budu. Musím se přiznat, že jsem na tom nebyla
fyzicky a psychicky nejlépe, to určitě ne. Ale byla
jsem ráda, že jsem se dostala do finále.“

Přesto jsi vše zvládla. Díky čemu?

„Ve finále mi „pomohli“ stavěči, protože se používaly velké předvrtané ledové špalky a hodně tam
rozhodovalo, jak to holky uměly v ledu. Měla jsem
v tom ohromnou výhodu. Jen finalistky dokázaly
přelézt ten ledový špalek. Vlastně nejde o to, že by
ostatní holky neuměly lézt v ledu. Ale většinou tam
lezeš z nějaké špatné pozice a už máš hodně ulezeno. Levou rukou, hlavou dolů, tam sekáš někam nad
sebe. Takže tím, že tam použili čistý těžký led, se mi podařilo mít nejlepší výsledek v sezoně.“

Lucie Hrozová se sportu věnovala již od dětství. Díky
sportujícím rodičům a bratrovi vyzkoušela mnoho
sportů, od volejbalu, lyžování až po gymnastiku.
Jelikož je Libor Hroza, otec Lucky, vášnivý horolezec, lezla již jako dítě. V deseti letech se Lucie loučí
s gymnastikou a plně se věnuje sportovnímu horolezectví. Brzy se dostavují první úspěchy a po několika
titulech mistra České republiky v kategorii mládeže
získává i titul v kategorii dospělých. Od roku 2007 se
věnuje ledovcovému horolezectví a lezení s cepíny.

Co tam pro tebe bylo nejtěžší?

„Asi ta psychika, že jsem měsíc nelezla. Ty holky jsou na
tom fyzicky lépe a do toho ta zima. Díky tomu mě ty prsty
opravdu bolely. Kopání do desek, kdy se musíš soustředit
hlavně na to lezení a ne na to jak tě to bolí.“

Jaké cesty, podle tebe, polezeš za pět let?

„Chtěla bych se ubírat takovým směrem jako byla cesta
Iluminati. Určitě nechci extrémní osmitisícovky. To už není
občas o lezení, ale více o výdrži. Lákají mě hlavně přelezy
těžkých cest, rampouchů a klasické výstupy. V létě bych se
chtěla posunout k vrcholovému charakteru těch přelezů.“

Takže se chystáš více na přelezy na obtížnost, než expedice.

„Přesně tak. Chci posunout maximální možnou výkonnost
s cepíny. Ale aby to stále bylo o extrémní výkonosti a ne
o chození.“

Když porovnáváš skalní lezení a lezení s cepíny. Co je pro tebe lepší?

„Lezení s cepíny už je vlastně úplně jiná disciplína. Musíš
dojít k nástupu, lezeš s batohem, dvě hodiny se někam
trmácíš a je ti zima. Musím říct, že pro mě, jsou srdeční
záležitostí určitě cepíny. Ale hrozně tam trpím tou zimou.
Mám ráda i sportovní lezení, ale převládají cepíny. Chtěla
bych jít hlavně touhle cestou.“

Jak řešíš zimu? Máš nějaké termoprádlo?

„Fňukám. Fňukám. Mám kvalitní péřové oblečení, jsem
vybavená i od sponzorů a mám termoprádlo. Hlavně se
snažím zahřát, masírovat se, dělám dechová cvičení, ale
přesto fňukám.“

Takže to moc nepomáhá.

„No, ono když je mínus třicet pět stupňů a fouká, a máš na
rukou jen golfové rukavičky... Hodně by pomohlo, kdybych
uměla pracovat s energií. Ale kdybych na tom byla takhle
duchovně dobře, tak už asi nepotřebuju lézt.“

Říkáš, že lezeš v golfových rukavičkách
a ještě jsem viděl, že si omotáváš cepíny hokejistickou páskou. Proč?

„Golfové rukavičky hlavně proto, že je v tom největší cit.
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Cvakáš expresky a potřebuješ mít tenounkou rukavičku.
Čím víc máš na ruce, tím hůře se ti drží rukojeť cepínu. Tak
proto golfové rukavičky. Jsou buď kožené nebo koženkové,
jsou tenké a dobře drží. Cepíny omotávám takovou speciální páskou, aby to drželo ještě lépe.“

Našla by se nějaká slabůstka či špatná vlastnost, kterou bys nám mohla prozradit?

„Ne!“

Jak často trénuješ?

„Většinou trénuji dva dny, pak den volno, tři dny a pak den
volno. Taková klasika. Většinou to ještě prokládám přes
zimu drytoolem. Na sportovní lezení se trénuje úplně jinak.
Takže přes zimu, když lezu s cepíny, je větší potřeba více
posilovat na ramena. Kdežto přes léto je to víc o prstech.“

Co děláš po tréningu?

„Po tréningu jsem buď ve škole, učím se na zkoušky a stresuju se před nimi. Snažím se psát bakalářku, nebo chodím
cvičit jógu. Také chodím ráda do divadla.“

Kde se vidíš kariérně? Chceš být víc právnička, nebo se živit horolezectvím.

„Asi se to mění s věkem. Momentálně bych se chtěla živit
něčím okolo lezení, a byla bych za to ráda. Ale budu to muset nějak skombinovat.“

Máš nějakou oblíbenou knížku, nebo film?

„Mám, ale to nebudu prozrazovat. To by se mi všichni
vysmáli. Ale taky mám ráda třeba Kmotra, Obraz Doriana
Graye, knížky o józe, Čtyři dohody.“

A nejoblíbenější horolezecký film?

„Jeden jediný nemám. Nebudu říkat ty o sobě (smích). Zaujalo mě hodně filmů, které třeba nejsou jen o lezení, ale je
tam i nějaká myšlenka a jde to víc do hloubky.“

Umíš vařit?

„Umím.“

Jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo?

„No, to se tak průběžně mění. Je jich více. Ale když jsem
byla malá, tak jsem měla ráda špagety se sýrem, rýžový
nákyp, mám ráda rýži nasladko. Teď mám ráda stejky, ty si
bohužel doma moc neuděláš, takže chodíme s přítelem do
restaurací.“

vaci?

Kdo tě nejvíc povzbuzuje? Kde hledáš moti-

„Člověk musí hledat motivaci hlavně v sobě. Což občas
není lehké. Třeba když toho mám hodně se školou, nebo
nějaké zdravotní problémy. I stres na závodech někdy bývá
neúnosný. Rivalita v tom prostředí tě může tak nějak snížit.
Takže je hlavní motivaci hledat v sobě. Záleží, jak je na tom
člověk psychicky. Jak to dokážu zlomit a ovlivnit tyhle okolní faktory. Jak moc si dokážu věřit sama sobě a uvědomit si
jak moc to chci. Když mám být špičkový lezec, a nebude mě
to naplňovat, tak to není ta správná cesta.
Nejvíc mě podporuje rodina.“

S kým většinou lezeš?

„Záleží na disciplíně. Většinou přes léto s přítelem. Přes
zimu je to pak Míra Matějec a Petr Adámek.“

Je těžké sehnat lezeckého partnera?

„Většinou mám někoho stálejšího. Ale když někdo vypadne, tak to není až tak komplikované. Ne vždycky chceš jet
ale se všema. Nemyslím si, že je těžké někoho sehnat, zase
záleží na disciplíně. Lezení s cepíny dělá relativně málo lidí.
Ale nakonec je to v pohodě. A přes zimu mi hodně pomáhá
táta.“

Na přednášce, kterou jsi pořádala, jsi se zmí-
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nila, že tvoje spolulezkyně zemřela.
„No, to je „Klue“.... o které se mi zrovna nedávno zdálo.
Pro ní bylo hlavní ledovcové horolezectví. Ubírala se hlavně
k horám. Duší a charakterem byla horolezec. Tam však
vzniká i větší nebezpečí. Harry Berger, což je v podstatě
legenda a je od něj mnoho cest, zemřel v horách. Na něj se
sesypala celá ledová jeskyně. To k tomu prostě už patří. Co
hory daj, to občas i vemou. Ty chvíle jsou smutné.
Když se to stalo, tak jsem tam s „Klue“ nebyla.
Znám jí od svých devíti let, protože byla stejně stará a začínali jsme spolu se sportovním lezením. Pravidelně jsme
se vídali na Evropských závodech, a ve stejnou dobu jsme
společně přecházeli na ledovcové lezení. Tehdy mi nabídla,
že mi ukáže nějaké věci a že mi v začátcích pomůže. Přes
zimu jsme trénovali u ní doma.
Bohužel se s ní na Mt. Blancu utrhl masiv, který ji
strhl. Už nešlo nic dělat.“

Existuje něco, co ti obecně na horolezcích
vadí?

„Trochu egoismus. Lezci jsou často posedlí lezením. Občas
už to je hraniční. Vadí mi třeba takové to deníčkaření. To je
že si támhle něco musím nutně vylézt a pak si to hned zapsat. Vadí mi, když se někde podvádí. Nemá cenu se v tom
nimrat, ale mělo by to být více o čestnosti. Také mi hodně
vadí lidi, kteří tvrdí: „já jsem dobrý lezec, a tak jsem lepší
člověk“. A pak se ta hierarchie řadí od toho, že ten lezec je
bůh a pak jsou ty ostatní, co se ho snaží napodobit. Jsme
přece jen lidi a mělo by to být o tom člověku a ne o tom,
jak leze.
Měli bychom se hodnotit, jací jsme lidé a ne podle toho,
co lezeme. Tím zase neshazuju žádného mistra světa, nebo
tak. Jen nechci, aby to někdo bral jako, že on je mistr světa
a já jsem někde pod ním a nemůžu ho ani pozdravit. Tak
takhle by to podle mě nemělo být. Nemám ráda, když
někdo někoho shazuje, protože leze nějaká nižší čísla. Přeci
jen je to lezení a děláme ho, protože nás to baví, a ne proto, abychom se nad někoho povyšovali.“

Jak vidíš českou lezeckou scénu? Český horolezecký svaz?
„Raději ani nebudu komentovat.“

Jaké máš motto?

„Mám takové motto v angličtině: „Live, love, laud“.
A toho se držím.“

Kdybys nelezla, co bys místo toho dělala?

„Spoustu jiných krásných věcí. Hodně bych cestovala, chodila po horách, nebo bych si vzala kolo a jezdila jen
tak. Třeba bych cvičila víc jógu.“

Máš nějaké sponzory?

„Mám a jsem za ně hrozně moc ráda. Mám sponzora na funkční oblečení, pak na péřovky a spacáky. Jedna
klinika mi dělala operaci očí, protože jsem měla pět a půl
dioptrie, takže díky nim vidím. A pak si nechávám dělat od
české společnosti ostří na cepíny.“

Máš nějaký vzkaz pro čtenáře?

„Ať si najdou něco, třeba sport, co
je bude naplňovat a co je bude bavit. Ať
do toho jdou srdcem.“

Děkuji za rozhovor.
„Taky děkuju.“

Autor je studentem univerzity Jana
Amose Komenského v Praze

www.bomton.cz

Golf
Text: Daniela Gaudlová, foto: archiv hřišť

Golfový ráj
to na pohled

VII

Česko má příliš mnoho golfových hřišť. Může vám to připadat jakkoliv absurdní, ale
je to tak. Abychom dosáhli obvyklých průměrů, potřebovali bychom zdvojnásobit
počet golfistů.
Nevěříte? Přidejte se k našemu golfovému putování. S bagem nebo i bez něj.
Naposledy jsme si užívali víno, zpěv a golf na osmi pohostinných hřištích jižní Moravy. Tentokrát zavítáme na drsnější sever, ale devět severomoravských hřišť vám otevře stejně
bodrou náruč.

nad jezírkem, pochutnáte si na moravských specialitách
jako od babičky, kolem vás budou pohádkově plout
černé labutě a nad hlavou při troše štěstí ladně přeletí
čáp...

Nezahrávejte si, probudíte Pandoru!

Pohoda lahoda jahoda

Miluji tohle golfové hřiště! Kýčovité panorama Beskyd
s vrcholky v oblacích, majestátně kroužící dravce, kteří vidí,
ale neporadí, kde je našim míčkům konec... Golfoví labužníci už vědí. Prosper Golf Resort Čeladná - dvě mistrovská
osmnáctijamková hřiště, po kterých prošla i profesionální
golfová elita. Třikrát se tady hrála European PGA Tour,
takže tohle hřiště má rozhodně úroveň. Ale pozor na
Pandořinu skříňku! Často ji tady otevře právě vidina PGA.
Hráči se potom vrhají do hry s jediným cílem: ukázat hřišti,
co všechno v nich dosud dřímalo. Jenže se rychle přesvědčí,
že fairwaye jsou opravdu úzké, roughy skutečně vražedné
a pověstné greeny, zdejší chlouba, neskutečně rychlé.
Když se ovšem nebudete na první osmnáctku The Old
Course, navrženou předním světovým golfistou Miguelem
Angelem Jiménezem a otevřenou v roce 2001, ani na druhou The New Course z roku 2003, vytahovat, užijete si tady
pohodičku. A nejen na hřišti. Po hře si posedíte na terase
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Máte skvělou příležitost zahrát si v zámeckém parku a mávnutím hole se přenést do období baroka. V té době byl
postaven zámek, v jehož anglickém parku se od roku 1997
nachází původně devítijamkové hřiště Silesia Golf Clubu
Kravaře. Na novém, již osmnáctijamkovém hřišti vás čeká
neopakovatelný zážitek mezi vzácnými dřevinami, stoletými stromy, potůčky, jezírky, upravenými záhony, ale i osvěžující hra v přírodní krajině. Jak říkají s humorem domácí:
„Na našem hřišti můžete skončit během turnaje nejen 42x
v lese, ale i 24x ve vodě.“ Rozhodně ale skončíte na místě,
které vás chytne za srdce rodinnou atmosférou. I osvěžující
myšlenkou, že golf je nejen sport, ale i zábava a odpočinek.
Skoro každý turnaj tady zahajují recitací básně, společnou
snídaní a ukončují obědem a zpěvem. Klub má dokonce
svou vlastní hymnu a velmi příjemnou a moudrou filozofii: Jen kvalitně nasycený a napojený člověk se promění ve
spokojeného golfistu.

Golf
Copak to ale ta
mozeka hraje?

Prosper Golf Resort Čeladná

Rozmanitý zalesněný
terén na úpatí Nízkého
Jeseníku, atraktivní ostrovní jamka, jedinečné
výhledy na malebnou
rovinu Hané a její metropoli Olomouc. To je
ochutnávka Golf Resortu Olomouc. Původně
devítijamkové hřiště bylo
v roce 2006 rozšířeno na
osmnáctku se zavlažovanými odpališti, greeny
a fairwayemi. Na ploše
téměř osmdesát hektarů
můžete ale s pohledem
do dálky o rovinách jen
snít. Na všech jamkách
číhá větší nebo menší
převýšení, takže máte
jedinečnou možnost
vyzkoušet si, za co stojí
vaše fyzička. Dá se o tom
přemýšlet i v hlubokých
bunkerech, případně na tvarovaných greenech o rozloze
kolem šesti set metrů čtverečních. Jako novinku nabízí
resort zbrusu nové luxusní zázemí s prostornou restaurací,
čtyřhvězdičkovým hotelem a terasami s úžasným výhledem
na Olomouc. Tady můžete nasbírat nejen sportovní zážitky,
ale nabrat i čerstvý vítr do plachet. Pardon, do holí.

Chceš více, jeď do Ostravice!

Mezi dvě nejvyšší hory Beskyd, Lysou horu a Smrkem, je
posazené osmnáctijamkové hřiště Golf Clubu Ostravice.
Vzniklo podle projektu slavného golfového architekta
Chrise Johnsona, který měl opravdu hodně fantazie. Každá
jamka je naprostý originál. A jamka k jamce vytvořila moderní mistrovské hřiště s mezinárodními parametry. Úžasné
místo, čarokrásná příroda, klasický parkland se spoustou
stromů. Ale pozor! S některými kopcovitými jamkami budete svádět boj o popadnutí dechu. Ten, kdo tohle vydrží,
bude po zásluze odměněn. Zdejší jídla jsou připravovaná
podle starodávných rodinných receptur a prý vás krásně
pomazlí. Navíc klubovna je podle místních nabitá takovým
množstvím pozitivní energie, že každého magicky přitahuje zpátky. Asi na tom něco bude, protože jeden z golfistů
napsal do návštěvní knihy: Klidně si vyběhám plíce, hlavně,
že dojdu do Ostravice.

Silesia Golf Resort Kravaře

Golf Resort Olomouc

Okno do ráje beskydského

I další proslulý golfový architekt si hrál pod horskými
hřebeny Beskyd. V krajině, jakou v Česku jinde neuvidíte,
byla v roce 2007 dokončena druhá devítka osmnáctijamkového hřiště Ropice Golf Resortu s mistrovskými parametry
a špičkovým designem. Není divu, vzniklo podle projektu
v Čechách vyhledávaného rakouského architekta Hanse Georga Erhardta. Hřiště dotažené do posledního detailu je
přehledné, s množstvím hlubokých bunkerů a boulí, vzrostlých stromů, s vodními překážkami a modelovanými greeIce Podzim 2012 |
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Golf Club Ostravice

Ropice Golf Resort

ny. Připraví skvělý zážitek nejen rekreačním hráčům, ale
je možné zde pořádat i profesionální turnaje. Užijí si tady
i hraví golfisté. Každá z jamek druhé devítky má své jméno.
A tak projdete Oknem do ráje ke Koloseu, pokračujete přes
Moře s lákáním ostrova, na který rychle zapomenete pro
Sopečnou krásu, abyste všichni společně skončili v atypické
oválné klubovně.

Díky, barone

Chcete okusit atmosféru staré dobré Anglie? Pak stačí zajet
na mistrovské hřiště Park Golf Clubu Ostrava v Šilheřovicích. Vzniklo už koncem šedesátých let v rozlehlém zámeckém parku, kterému vévodí Rothschildův zámek. Obklopuje ho množství velmi vzácných a atraktivních dřevin, které
nechal dovézt vídeňský bankéř baron Rothschild kolem
roku 1820 z nejrůznějších koutů světa. Charismatický park
ukrývá i další překvapení. Vilka na okraji parku, kterou
obýval nadlesní pana barona, je tak stoprocentně anglická,
že si zahrála nefalšovaný anglický domek ve filmu Jana
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Park Golf Club Ostrava

Svěráka Tmavomodrý svět. Vzrostlé stromy vytvářejí neuvěřitelně podmanivá zákoutí a zaručeně potěší oko každého
negolfisty. Golfisty těší jen do chvíle, než je začnou chytat
větve při hře, kmeny stát v ráně a míčky mizet v neprodyšných korunách stoletých velikánů. Barone, to jste netušil,
že se tu jednou bude hrát golf!?

Skok sem, skok tam

Přemýšlíte už delší dobu o golfu, ale nemůžete se tak nějak
odhodlat? Pak jsem pro vás našla ideální kout. Na okraji
Oderských vrchů v obci Radíkov leží public hřiště určené
především začínajícím golfistům, ale i těm, kteří se na golf
teprve chystají. Letos znormované členité hřiště Golf Clubu
Radíkov s devíti jamkami je nenásilně začleněné do původní krajiny a nabízí úchvatné přírodní scenérie. Když budete mít štěstí na dobrou viditelnost, můžete zahlédnout
Beskydy s turisticky atraktivní horou Radhošť nebo nejvyšší
vrchol Lysou horu. Po hře v kopcovitém terénu přijde vhod
malé občerstvení. O co je dřevěná klubovna menší, o to je

Art
Valašský golfový klub Rožňov pod Radhoštěm

Golf Club Radíkov

útulnější a moravsky pohostinnější. A pokud byste přece
jen nepřišli golfu na chuť, skočte raději do propasti. Samozřejmě obrazně. Společně s aragonitovými jeskyněmi patří
v nedalekých lázních Teplice nad Bečvou k velkým turistickým lákadlům.

Hráli golf Valaši...

V romantickém horském údolí, kterým protéká řeka Bečva,
mezi zalesněnými vrcholky Beskyd, se vylouplo golfové hřiště Valašského Golfového Klubu Rožnova pod Radhoštěm.
Devítijamkový areál v blízkosti řeky rafinovaně využívá
dostatek vody k vytvoření zajímavých vodních překážek.
Určitě vás okouzlí soustava zasněných rybníčků s vodotryskem nebo dva poloostrovní greeny. Chce to jen hrát trošku
hlavou, abyste na hřišti s šesti vodními jamkami nenakrmili
ryby až do posledního míčku. Vodníci a žabičky (rány do
vody) vám u toho budou sekundovat. Ale je to výzva! Jste
mezi Valachy, tak s chutí do toho! Abyste lépe pochopili
svéráznou mentalitu zdejšího kraje, navštivte v Rožnově

Golf Club Horal

pod Radhoštěm unikátní Valašské muzeum v přírodě, které
patří mezi nejstarší svého druhu ve střední Evropě. Možná
se potom na hřiště vrátíte a zahrajete ho suchou nohou.
Prostě po valašsku:).

Nad balónem pod balónem

„Užijte si golf v Beskydech“ je motto další z valašských
golfových oáz Golf Clubu Horal Velké Karlovice. Zajímavé
devítijamkové hřiště se nachází přímo v chráněné krajinné oblasti, proto je zde nutné dodržovat přísná pravidla.
Všechny jamky jsou lemovány takzvanými biozónami. Golfista ví. Pro negolfisty to znamená jediné. Do těchto zón je
přísný zákaz vstupu. I kdyby tam ležel zlatý golfový míček.
Jistě nikoho nepřekvapí, že bude potřebovat trochu dobré
kondice, ale to už je na zdejších hřištích tradice. A navíc.
Rovinu u Kolína v horách snad nikdo nečeká. Na hřišti najdete jen málo míst, kde budete stát na rovině, takže máte
šanci procvičit si všechny typy úderů. Zkrátka nad balónem
pod balónem všichni musí stát, jinak nebudu hrát...
Ice Podzim 2012 |
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv Tomáše Císařovského

Tomáš Císařovský:

„Celý život začínám.“

Tomáš Císařovský patří mezi naše nejpřednější malíře, což může doložit nejenom seznam výstav, mezi nimiž nechybí samostatné expozice v nejprestižnějších pražských
výstavních prostorách – v Galerii Rudolfinum a také v Národní galerii ve Veletržním
paláci. Navštěva jeho horním světlem prozářeném ateliéru a nahlédnutí pod jeho štětec je skutečným zážitkem.

Figurální a portrétní malba, doplněná v posledních letech i o krajinné motivy. Jeho obrazy jsou originální, vizuálně atraktivní a vznikají
jak jinak, než vyzkoušenou olejovou technikou, na kterou mistr nedá
dopustit.

Malujete hodně dlouho. Stále vás to baví? Stále jste
nadšený z každého obrazu?
Proti rutině musíte bojovat neustále. To je jedna z nejhorších degenerací, která člověka může postihnout a hrozí při jakékoliv činnosti. Já se
jí snažím vyhnout různými triky a fígly, kterými si udržuji určité napětí.
A když se kondice vyladí, zažívám chvíle, ve kterých se cítím, jako bych
něco dělal poprvé. To jsou samozřejmě nádherné chvíle.

Jaké fígle používáte?

Ty nemůžu prozrazovat.

Někde jste řekl, že v okamžiku, kdy nevíte, jak dál,
vaše ruka mechanicky pracuje...

To je právě to, čemu se snažím čelit. Za ta léta je ruka určité věci naučená, zpohodlní a pracuje mechanicky. Pak je potřeba jí plácnout, aby
neděla krasopisné kudrlinky a něco podniknout.
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Co podnikáte? Dodržujete nějaký pravidelný umělecký režim, nebo čekáte na inspiraci,
která za vámi dříve nebo později přijde sama?
Kdepak, samo nic nepřichází a já jsem si za ta léta vybudoval pokorný skřivanní režim. Vyznávám denní světlo, do
atelieru proto chodím poměrně brzy. Kdysi jsem maloval
i při umělém osvětlení, ale to by dneska už nebylo možné.
Po snídani tedy přijdu do atelieru, pohroužím se do práce
a najednou zjistím, že je venku tma.

Nevadí vám absence lidí. Není vám někdy
smutno?

Zpočátku jsem tyto pocity měl. Pocity melancholie a smutku, bez kterých to ale nejde. Dnes ale mám opačný problém. Cizí společnost mi nedělá dobře. Když třeba maluju
portrét, tak nějakou dobu musím ve společnosti toho
druhého pobýt a zjišťuji, že to pro mě je problém. Vydržím
to nanejvýš pár hodin a pak vycházím z dojmu, jaký z toho
člověka mám.

„Díky malování jsem přežil pubertu.“
Proč jste vlastně začal malovat?

viděl, ale myslím, že bych se na ní asi měl kouknout. Třeba
mi to něco objasní a na něco upozorní. Vím, že jsem tehdy
maloval mimo jiné i tanky, letadla, auta, no prostě věci,
který mě od té doby nezajímají.

Měl jste problémy ve škole?

Měl. Já jsem vyrůstal v době normalizace a to člověk dělal
problémy neustále a pořád narážel na nějaké nesmysly.
Chyběl vzduch, možnost pohybu, prostor pro člověka, který
chtěl dělat svobodně. Na druhou stranu dnes to mladí taky
nemají nejlehčí.

Je škola vůbec nutná, nebo by stačil kurs?

Kursy jsou na nic. Škola je tradičně důležitá a v tom, že
se v ní setkávají lidi, kteří by se jinak nesetkali. To i za mé
doby se sešli hodně zajímaví lidi z různých koutů, třeba lidi
z Ostravy byli nabytí ostřejší energií, měli svým způsobem
hlad.

„Snažím se jít dál.“

Jste ve středu zájmu sběratelů, milovníků
umění, kurátorů. Čím jste si to zasloužil?

Každé dítě kreslí, já jsem možná kreslil a maloval víc. Hodně intenzívně a soustředěně jsem maloval kolem puberty
a možná právě proto jsem ji taky přežil.

Jestli jsem si něco zasloužil, tak to je tuším především tím,
že něco dělám soustředěně dlouhou dobu, nesnažím se
usnout na něčem, co má v určitý moment úspěchy a snažíte
se jít někam dál.

Já mám tu hromadu někde schovanou, dlouho jsem ji ne-

Dobýt je silný slovo. Spíš než dobýt se ho snažím pochopit
a srovnat se s ním. Časy se stále mění a když jednou někdo

Pamatujete si, co jste maloval jako dítě? Byl
to standard nebo jste se vymykal?
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Snažil jste se malováním někdy dobýt svět?

něco dobude, tak za chvíli je zase
vyhozenej ze sedla.

Ono asi není těžký namalovat jeden dobrý obraz,
ale malovat je dál...

Přesně tak. To jste narazila na
důležitou věc, která je v současné
době aktuální a nesouvísí jenom
s uměním, a to je to fenomén
rychlého vyhoření. Zazáří leckdo.
5 let můžete zářit, ocitnete se pod
tlakem, na který si navyknete, pak
se hladina pomalu nasytí, postupně začne zájem klesat a možnosti
vysychat. Tento proces spoustu
lidí položí a už se z toho neseberou. Vy se musíte naučit mít tu
sílu nevšímat si toho a vykročit
za něčím jiným, třeba i riskovat
a jít proti tomu, čím jste zavedení
a známí, pokusit se objevit něco
dalšího a lidi přesvědčit. Malování
je přece dlouhodobá činnost. Celý
život vlastně začínáte a když tomu
tak není, tak děláte něco špatně.
Zvláště u nás v tom malém prostoru, kde jsou možnosti značně
limitované. Je to prostě náročné.
Ale jde to.

Dá se vůbec definovat,
jak má vypadat dobrý obraz?

Já si dovoluju říct, že dobrý obraz poznám. Někdy se taky můžu
mýlit, něco přehlídnu, něčeho si
nevšimnu, ale jsem přesvědčený
o tom, že dobrý obraz se dá bezpečně určit. Ale vyžaduje to obrovskou zkušenost, musíte mít kvanta
obrazů „nakoukaných“, zevnitř
prostudovaných a také musíte být
otevření i jiným formám poznání,
abyste mohli něco vyvrátit nebo
potvrdit. Není to nic jednoduchého.

„Obraz musím udolat na jeden
zátah.“
Jak dlouho vaše obrazy vznikají?
Jak který. Na rozdíl od některých kolegů na obrazu nepracuji roky. Já ho musím udolat na jeden zátah, dokud je
čerstvý a pálí. Je živý a křičí. V ten moment se musím s tím
obrazem domluvit a dokud to nevyřeším, tak ho nesundám ze stojanu. Jinak obraz malovaný olejovou technikou
maluji třeba týden, někdy déle. Během jediného dne se mi
to málokdy povede, někdy malý formát… Akvarel naopak
musí vzniknout hned, jinak uschne a nedá se s ním nic moc
dělat.

Obraz berete jako partnera?

V podstatě ano, vedeme spolu různé rozhovory, hádky.
Taky někdy nesouhlasí, staví se na zadní, klame, pálí, vede
vás někam, kam já nechci.

Vždycky máte v hlavě výsledek?
Většinou tuším, mám představu, ale je to představa vágní
a nepevná. A často začínám s jasnější představou a skončím
někde úplně jinde.

Jak to vypadá u vás doma? Visí vám na
zdech obrazy?

Visí, většinou to jsou obrazy od mých kolegů. Mé obrazy máme doma jen dva, a to z toho důvodu, že je nechci
prodat. Alespoň něco chci mít u sebe, abych se v chvílích
bezradnosti měl na co podívat a říct si, že to je něco, co se
opravdu povedlo, a že se musím dál snažit.

Kdybyste měl jeden den, který byste mohl
strávit v kůži jakohokoliv malíře, proniknout do
jeho mysli, techniky, kdo by to byl?

Zajímalo by mě jeden den být Michelangelem Sixtinské
kaple. Přijít jednoho rána k dosud nepomalovaným obrovským zdem a sebrat odvahu. Zajímala by mě ta neuvěřitelná energie, kterou on tam ze sebe musel vydat, to je až
nelidský.
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Retrospektiva
Text: Gabriela Látalová, foto: archiv rodiny

Pro někoho cíl,
pro jiného start....
Měl všechno – sílu, bojovnost, rozehrávku, chytrost a předvídavost. Dovedl pracovat s pukem stejně jako uměl narazit na mantinel největšího hráče z týmu soupeře.
Drzost, arogance, cílevědomost versus laskavost a jistota. Úspěšný hokejista, skvělý
člověk a především můj táta – to je Jiří Látal. Jak se změnil jeho život od dob NHL, jak
žije dnes a co ho živí?

Jak to všechno začalo.....

Pamatuješ si na své začátky? Kdo tě k hokeji přivedl?

S hokejem jsem začal v Litovli, kde jsme bydleli. Ve čtvrtém
patře jsem si obul brusle a po kolenou slezl dolů, abych si
je neztupil a šel jsem bruslit za barák, kde můj otec stříkal
led. Bruslit jsem se naučil víceméně sám a jakmile začal můj
starší brácha Jarda hrát hokej za Olomouc, tak jsem přinutil
tátu, aby mě tam přihlásil taky, přestože jsem ještě neměl
ani svou věkovou kategorii.

Měl jsi nějaký vzor?

Jako malej jsem hokej sledoval v televizi a mým velkým
vzorem byli hráči naší reprezentace. Tím největším byl ale
Jiří Holík. Líbil se mi jeho styl hry, bruslení a všestranost.

Určitě jsi se za svou kariéru setkal s mnoha
slavnými hráči, vzpomínáš na to rád?

Určitě. Byli to výborní hráči a osobnosti. Byli mezi nimi třeba Mario Lemiux, Wayne Gretzky, Igor Larionov a mnoho
dalších.

Jak je v hokeji běžné za svou kariéru jsi
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vystřídal různé týmy. Kde všude jsi hrál a kde se
ti líbilo nejvíc?
V Olomouci to všechno začalo, potom jsem šel do pražské
Sparty, z té do slovenského Trenčína, kde jsem byl zárověň
i na vojně. Potom mě draftovala Philadelphie. Následovalo
finské Lahti a kariéru jsem zakončil opět v Olomouci. Kde
se mi líbilo nejvíce nemůžu říct, vše mělo své pro a proti.

Odejít do zámoří nebylo v roce 89 rozhodně
tak snadné jako teď. Tvůj odchod byl poněkud
dramatický...

Pro mě to nebylo tak dramatické jako pro mou rodinu
a pro agenty, kteří pro mě přijeli z Ameriky. Neustále si
mysleli, že je s námi tajná policie a že nás pronásledují, tak
jsme museli z Norimberka, kde mě vyzvedli po Mistrovství
Evropy, odjet co nejdál. Celou noc jsme ujížděli do Frankfurtu a ,,utíkali,, před KGB. Skoro jako v bondovce. (směje
se) Další dva dny jsme jezdili po Německu a čekali, než se
vyřídí potřebné doklady a vízum a měli jistotu, že nás nikdo
nesleduje.

Kdo věděl o tvém odchodu do USA?

Jen Martina (manželka) a můj otec. Bráchovi jsem to

Retrospektiva
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oznámil přímo před odjezdem, když jsem ho poprosil, aby
mi pomohl s věcmi do auta amerických agentů těsně před
odjezdem našeho autobusu zpět do ČR. Říkam mu: ,,Jardo,
tak já zůstávám tady, tak čau.“ Málem omdlel, ale brzo mu
došlo, co se děje.

Uměl jsi anglicky, než jsi odešel do Philadelphie?

Skoro vůbec, byl jsem v polovině třetí lekce angličtiny pro
samouky. Základy jsem měl a pasivní znalost taky a s tím
jsem si první měsíce vystačil. Plynně rozumět a komunikovat jsem začal po půl roce mého působení v Americe.

A co taktické porady před zápasem, jak jsi
mohl plnit pokyny trenéra, když jsi mu nerozumněl?

Abych pravdu řekl, tak ty mě ani moc nezajímaly. Řídil jsem
se heslem - nejlepší obrana je útok a raději ani soupeřům
nepůjčoval puk, teda aspon jsem se o to snažil. (směje se)
Od malička jsem měl svou hlavu a myslím, že to mě dostalo
tam, kde jsem byl a kde jsem teď.

Když něco končí a něco nového začíná....

na krku píšťalku a neměl jsem výstroj a na zápase jsem měl
místo bruslí boty. Kromě trénování jsem začal ještě podnikat.

Jak jsi se dostal od hokeje k podnikání?

Po mém návratu do Česka jsem začal peníze, které jsem
si vydělal v Americe, investovat do nemovitostí. Ty jsem zrekonstruoval a opravil a v jednom z nich začal provozovat
rehabilitační zařízení, které mě živí dodnes.

Kde jsi vzal inspiraci rozjet zrovna rehabilitační zařízení?

V Americe. Byl jsem často zraněný a v rehabilitačním centru
jsem trávil poměrně dost času. Moc se mi líbil systém, který
měli v Americe zavedený, tak jsem to zkusil rozjet u nás
a začalo to fungovat. Jedinou překážkou je, že sám nejsem
odborník nebo lékař, i když zkušenosti mám srovnětelné
vzhledem k častým zraněním a následným léčbám (směje
se), musím na to mít lidi, ale rozběhlo se to a běží dodnes
a to je pro mě hlavní.

Jak se liší život hokejisty a podnikatele?
Který životní styl ti vyhovuje víc?

Brzy přišla vážná zranění a ty jsi musel
s hokejem skončit. Začal jsi trénovat. Jaké to bylo
přejít na ,,druhý břeh,,?

Mně osobně víc vyhovuje život podnikatele. Jsem pánem
svého času, nemusím se na nikoho vázat, pracuji víceméně,
když potřebuji. Můžu kdykoli odcestovat, což je pro mě
důležité. Hokejisté mají času relativně dost, ale nemůžou
ho pořádně využít. Musí dodržovat přísný tréninkový plán
a po zápasech bývají většinou dosti unavení.

Přechod pro mě rozhodně nebyl tak drastický, vzhledem
k tomu, že v hokeji je trenér nedílnou součásti hry i týmu,
takže se v podstatě změnilo jen to, že na tréninku jsem měl

Dlouhodobě se věnuji windsurfingu a snowboardingu. Baví

Jaké jsou tvé koníčky? Čím vyplňuješ svůj
volný čas?

Retrospektiva
oblíbené místo? Vyhledáváš stejně jako většina
bývalých i nynějších sporotvců exotické destinace?
Mě exotická letoviska nelákají,
já jezdím zásadně sportovat.
Na klasické dovolené nejezdím.
To znamená, že v zimě trávím
většinu času na horách, kde se
věnuji snowboardingu a od jara
do podzimu jezdím na Kanárské ostrovy za windsurfingem
a golfem.

Máš rád adrenalin,
takže určitě nejezdíš na
snowboardu jako spořádaný snowboardista po
sjezdovkách...

To rozhodně nejezdím. Rád se
překonávám a proto jsem v poslední době propadl U-rampě.
Potom mě hodně baví ježdění
v lese. Občas sice trefím strom,
ale zatím jsem to vždy přežil
a neodradilo mě to.

To zní jako aktivita
pro mladé kluky. Nepříjdeš
si mezi nimi trošku starý?

Ani ne, vždyť zas tak mladí
nejsou. Je jim tak kolem třiceti,
takže jsou skoro stejně staří
jako já... (smích)

Jak se ztotožňuješ
s domácími pracemi?

Tak třeba takové vaření jde úplně mimo mě. I když čaj a vajíčka
ještě zvládnu. Možná rýži a podobné věci, které mají na zadní
straně obalu návod na přípravu
zvládnu taky. Jsem spíš kutil.

mě adrenalin. V zimě rád vyrazím na běžky. Poslední tři
roky se intenzivně věnuji golfu. Tam trávím denně hodiny.

Baví mě učit se novým věcem a překonávat sám sebe.
Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
Hekticky. (smích) V zimě jsem skoro pořád na horách, takže
pracuji na dálku. Pokud nejsou optimální sněhové nebo
větrné podmínky, tak v 8 hodin vstanu, nasnídám se,
projedu si e-mail, facebook a začnu pracovat z domova.
Potom jedu do práce, zkontoluji jestli je vše jak má být,
pokračuji obědem a většinu odpoledního času trávím na
golfovém hřišti, odkud jedu zase zpět do firmy.

Jezdíš si někam odpočinout? Máš nějaké

Budoucnost je ve
hvězdách, k hokeji
bych se ale v budoucnu rád vrátil.

dišť?

Sleduješ teď hokej? Chodíš se dívat do hle-

Rád se podívám na kvalitní hokej, ale spíš sporadicky. Mezi
fanatické fanoušky rozhodně nepatřím. Jsem rád, že si od
hokeje můžu chvilku odpočinout.

Máš nějaké plány do budoucna?

Plány extra velké nemám. V této době jsem rád, že vše
funguje jak má a mám snahu spíš udržet věci za současného stavu a chodu. Do budoucna, až se
v Olomouci postaví nový stadion, bych
se k hokeji i rád vrátil.
Děkuji ti za rozhovor.
Autorka je studentkou univerzity Jana
Amose Komenského v Praze

Design
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv Jiřího Pelcla

Jiří Pelcl:

„Jsem věčný pozorovatel.“
Servisu porcelánu nebo skla navrženého Jiřím Pelclem si dnešní třicátníci cení
stejně jako jejich rodiče cibuláku nebo broušeného skla. A není se čemu divit.
JIŘÍ PELCL je ve světě designu (a nejenom toho českého) ikonou. Vytvářením designu, interiérů a architektury se zabývá již déle než třicet let. Působí také jako
pedagog, vede Katedru designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Tvorba Jiřího Pelcla je velmi široká od architektury přes interiér po produktový design. Sám designér tvrdí: „Inspirace
je všude kolem nás. Neustále pozoruji lidi, kdykoliv
a kdekoliv. Pozoruji prostředí, které vytvořili, jak
se v něm pohybují a chovají. Jsem takový věčný
pozorovatel,“ směje se přední český designér.
Z jeho bohatého portfolia jsem vybrala několik prací, které mě obzvláště upoutaly
a požádala jej o bližší komentář.

Jewellery Tree
“Moje žena ráda nosí šperky a bižutérii. Jsou u nás
všude. V koupelně, v ložnici, na jejím pracovním
stole… Ne, že by mi to vadilo, u jiných žen to
zřejmě je podobné. Pro mě to ale byla motivace pro práci na návrhu takového předmětu,
který by tuto situaci pomohl vyrešit. Tak vznikl
stojan s miskou na bižutérii a jiné drobnosti
ve formě skleněného stromu, který v současné době produkuje a distribuuje italská firma
Skitsch.”

Lžicka Spermie
“Jednou se na mě obrátil můj přítel, úspešný podnikatel, že by chtěl navrhnout originální dárek své
milované ženě. Jedinou podmínkou bylo, aby to
bylo milé, malé a vtipné. Začal jsem přemýšlet, co
by jeho ženě tak mohlo udělat radost. Věděl jsem
o ní, že je krásná a inteligentní se smyslem
pro humor. Že má nejenom intelektuál-
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ní zájmy, ale zbožnuje dobré jídlo, pití i sex. Nechtěl jsem
vytvořit
něco, co bude stát ve vitríne, jen pro potěchu
oka. Chtěl jsem, aby předmět vyzýval k doteku, aby se používal. Slečna byla dárkem nadšena a jelikož nebyla sobecká, dala svolení,
aby lžicka mohla být vyráběna i pro potešení
ostatních. Toto se událo téměř před 18
lety a lžicka doposud patří k jedním
z nejžádanějších produktů z mé designérské tvorby. Dosud se jí prodalo několik
tisíc kusů. Lžicka Spermie je jedním z mála
výrobků, které distribuuje můj ateliér, ať už
přímo nebo prostřednictvím galerií.”

Váza EU 09
“Váza byla vytvořena v roce 2009 pro
bruselskou výstavu Moje Evropa. 40 českých
umělců bylo vyzváno, aby vytvořili umělecké dílo, které bude odrážet jejich postoj
k Evropské unii. Vytvořil jsem vázu - skleněný objekt, kde každá z 27 trubic reprezentuje jeden stát. Nekteré státy jsou větší
a významnější, některé jsou menší, dohromady ale tvoří celek. Bylo velmi komplikované vázu vyrobit, je krehká, tak jako sama
Evropská unie.”

Homy

Kreslo Evergreen, Stolek

“Designéři navrhují stále nové a nové

Art

kusy nábytku a různých předmětů. Mnohdy je motivem
pouze „novost“ a vizuální jinakost. Křeslo Evergreen je
upozorněním na známý a oblíbený typ křesla v šedesátých
a sedmdesátých letech. Jeho nadčasový tvar jsem zvýraznil a aktualizoval obložením olověným plechem, což dává
křeslu ikonický význam. Podobně je tomu u stolku Homy.
Vždy mě fascinovaly ruzné háčkované dečky na stolech
a stolcích. Byl to fenomén doby. Dečka na stolku Homy je
taktéž jakoby zalita olovem a odsouzena k věčnosti. Oba
kusy nábytku jsou odkazem na to, že podstatou designérské práce je navazování na historii, tvorbou v jiném
kontextu a s jinými materiály. Kreslo a stolek vznikly v roce
2011, jako soucást kolekce Luxury Dweling pro moji výstavu
v Miláně.”

Prof. ak. arch. JIŘÍ PELCL se narodil 22. 9. 1950
v Postřelmově. Vystudoval architekturu na VŠUP
v Praze a design nábytku na Royal College of Art
v Londýně. V roce 1987 založil uměleckou skupinu ATIKA a roku 1990 vlastní studio ATELIER
PELCL. Od roku 1997 vede ateliér Architektury
a designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v letech 2002-2005 zde působil jako
rektor. Zabývá se teorií designu, publikuje, pohostinsky přednáší na domácích a zahraničních
vysokých školách (Rietveld Academy Amsterdam,
University of California Berkeley, RCA Londýn
Yale University, ENSDI Paříž, SCIARCH Los Angeles). Realizoval řadu interiérů prestižních objektů (například interiéry pro prezidenta Václava
Havla na Pražském hradě, interiéry velvyslanectví
v Římě, Pretorii a jiné). Zabývá se průmyslovým
designem, navrhuje nábytek, sklo, porcelán pro
průmyslové podniky. Vystavuje doma a v zahraničí, dosud 25 samostatných výstav a více než 130
společných.
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Cena pro laueráta hudebního festivalu Dvorákova Praha
“Cena vznikla z popudu ředitele festivalu, který mě požádal o její design. Navrhovat ceny pro podobné příležitosti
není snadné. Objekt musí symbolizovat tématiku akce,
musí být být originální, vizuálně atraktivní, nesmí pusobit
„levným“ dojmem, musí se dát uchopit. A hlavně by podle
mého, měl být pro obdarovaného krásným a výjimečným
objektem. Prvními skicami byly vázy a kovové objekty
s dramatickým rytmem forem. Nevyjadřovaly ale dostatečně prostředí hudby. Potom jsem náhodou ve městě potkal
člověka nesoucího na zádech pouzdro podivného tvaru,
byl to futrál na čelo. Jeho organický tvar mě fascinoval
a hned jsem věděl, jak na to. Navrhnul jsem dva tvary,
jeden v organické a druhý v geometrické, kubistické formě.
Za materiál jsem zvolil sklo v rubínové barvě. Nakonec jsem
se rozhodl pro kubistickou variantu, protože plně využívala
optických vlastností skla. Cenu každoročně pro hudební
festival vyrábí sklárna Moser. Prvním lauerátem byl v roce
2009 Josef Suk, kdo bude letošním, to se dozvíme během
festivalu v září.”

Vespera chair
“Zadání výrobce bylo následující: Navrhnout design křesla
či pohovky, jako solitérní kus, ve kterém by se dominantně
uplatnil prvek dýhy. Vespera vyrábí sedací čalouněný náby-
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tek a je pobočkou firmy Dýhy Večera, jejíž hlavní činností je
zpracování dýh. Vzniklo tak křeslo, jehož opěrák netvoří
čalouněný díl, ale vrstvená dýha lisovaná v prostorové křivce. Jde o první použití této náročné technologie v Čechách.
Součástí křesla je odkládací stolek. Křeslo získalo ocenění
Asociaciece českých nábytkářů “Nábytek roku 2012”.”

Art
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Tip na výlet
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Informační centrum hlavního města Brna

Brno

nejen hlavní město veletrhů
Brno má atmosféru, jakou mají jiná velká města. A jeho výhodou podle samotných
Brňanů je, že se leckam se tam dá dojít pěšky. Jít pěšky do centra nebo na nádraží, prý
není žádný problém.

“Uprostřed města je stará radnice s vyhlídkovou věží. Jako
na věžích tam fouká a je slyšet škrábání holubích pařátků
a zmatený tlukot jejich křídel. Já tam nahoře byl poprvé
s dědou. Stáli jsme na kamenném ochozu, vysoko nad
městem a bylo ticho. Pak děda řekl: Toto je Brno,” píše
ve svém fejetonu o Brnu Martin Reiner. Své město evidentně miluje a zná jako své boty. Poznávat ho začal jako
malý kluk a průvodcem mu byl jeho děda. Ten mu svého
času říkal, že nejvíce je na něm zajímavé to, co není vidět.
Třeba to, že na Kobližné měl kdysi stát nejvyšší mrakodrap
v Evropě. Na výstavišti v Baťově pavilonu měli čtyřmetrový
model s obrovskou zeměkoulí, ve které měla být i kavárna. “Pak přišla hospodářská krize a ze stavby mrakodrapu
sešlo,” vzpomíná ve svém fejetonu Martin Reiner. To vše se
dle jeho slov událo před třiceti lety. Brno dle slov Martina
Reinera k nepoznání jiné, zůstalo pořád stejné. Krásně až
poeticky o Brnu píše i Pavel Bělobrádek. “Pouliční lucerny jako fosforeskující vajíčka obludné žáby oblepily ulice
a výpadovky, reklamice neónově vyřvávají svou pravdu
a soupeří s cigaretovými ohničky na vrcholcích továrních
komínů, semafory vyklidily pozice a přešly na oranžový
režim lhostejnosti, chodníky, vozovky i mosty si protahují
páteř před dalším ranním náporem, osvícené věže gotické

138 | Ice Podzim 2012

katedrály jako dvě kápě vykonavatelů rozsudků a ochránců mravů hledí zachmuřele na všeobecný úpadek hodnot,
rozšlápnuté šachovnice oken paneláků prozrazují, kdo zítra
nevstává a kdo musel už jít spát…,” mimo jiné píše ve svém
blogu pro server IDnes.cz.

Největší česká vesnice

Stejně jakékoliv jiné město Brno jinak vnímá ten, kdo se
v něm narodil, žil či žije. Brno má ovšem rozhodně co nabídnout i návštěvníkům. Nechme proto stranou rozbroje,
které panují mezi Brňany a Pražáky a pojďme se vydat na
jeho virtuální prohlídku. Ačkoli má bezmála půl milionu
obyvatel, sami Brňané městu říkají “největší česká vesnice”.
Brno je centrem jižní Moravy a krajské město Jihomoravského kraje. S téměř 400 000 obyvateli je po Praze druhým
největším městem České republiky. Do evropských dějin se
Brné zapsalo za třicetileté války, kdy jako jediné město ve
středn. Evropě odolalo obléhání švédskými vojsky. Poté se
začalo dynamicky rozvíjet a v 18. a 19. stolet. Dominovalo
ve výrobě textilu a strojírenství. Moderní tvář velkoměsto
získalo zásluhou funkcionalistické architektury. K nejvýznamnějším dílům patří areál brněnského výstaviště založený v roce 1928 a proslulá vila Tugendhat z roku 1930,

Art

Autor foto: Pavel Bouška

zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Dnes
je Brno městem univerzit, sílem nejvyšších orgánů justice
a dalších významných institucí, centrem obchodu, podnikání, kultury, sportu i vědy, výzkumu a inovací. Brno je
moravskou metropolí a výchozí turistickou destinací k poznávání přírodních a kulturních krás regionu jižní Morava.
Na sever od Brna začíná chráněná oblast Moravského krasu
a směrem na jih se rozprostírají vinice se stylovými vinnými
sklípky. Město je obklopeno krásnými smíšenými lesy, které
nabízejí mnoho příležitostí pro turistiku a cykloturistiku.

Nenechte si ujít

Jaká místa byste si při návštěvě Brna rozhodně neměli
nechat ujít?

Hrad Špilberk
Královský hrad ze 13. století, přestavěný během 17. a 18.
století na barokní pevnost, někdejší nejproslulejší věznice
v celé habsburské monarchii zvaná „žalář národů“.
Sídlo Muzea města Brna se stálými expozicemi věnovanými
historii hradu a města. Veřejnosti jsou rovněž přístupné
kasematy, temné prostory v opevnění původně
sloužící jako kryt vojáků, později jako vězení pro nejtěžší
zločince. Hrad obklopuje rozsáhlý park s řadou pomníků
s výhledem na město.

Katedrála svatého Petra a Pavla
Původní románská bazilika na návrší Petrov, přestavěná
v gotickém slohu. Novogotické úpravy byly provedeny na

přelomu 19. a 20. století. Kromě barokních chrámových interiérů jsou veřejnosti přístupné obě věže a krypta. Chrám
spolu s hradem Špilberk tvoří charakteristickou siluetu města Brna. Z Petrova lze zajet na horní terasy Kapucínských
zahrad a do Denisových sadů.

Vila Tugenhat
Perla brněnské moderny a stěžejní dílo světové funkcionalistické architektury. Nejvýznamnější evropská stavba architekta Ludwiga Miese van der Rohe, vybudovaná v letech
1929-1930. Od roku 2001 je zapsána na seznamu světového
dědictví UNESCO. Rodinná vila manželů Tugendhatových
vyniká originálním prostorovým řešením, jedinečným technologickým zařízením a elegantními interiéry s detailně
propracovaným nábytkem.

Kapucínská hrobka
Barokní krypta se nachází v podzemí kostela klášteru kapucínů a je přestupná veřejnosti. Do hrobky byli od druhé
poloviny 17. století pochováváni příslušníci kapucínského
řádu, jeho mecenáši a další významné osobnosti včetně pověstného vůdce pandurů barona Trenka. Ojedinělý systém
cirkulace vzduchu umožňuje mumifikaci volně uložených
těl zemřelých.

Starobrněnský klášter a Chrám Nanebevzetí
panny Marie
Původně sloužil jako klášter cisterciaček, založený roku
1323 královnou Eliškou Rejčkou. Roku 1783 se stal majetkem augustiniánů. Jedním z opatů tohoto řádu byl
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i Johann Gregor Mendel, zakladatel genetiky. Výjimečný
gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie obdržel v roce
1987 od papeže Jana Pavla II. titul basilica minor. Bazilika je
nejjižnější cihelnou gotikou v Evropě.

Kostel sv. Jakuba
Patří k nejcennějším památkám pozdní gotiky v České
republice z přelomu 14. a 15. století. 92 metrů vysoká
chrámová věž je zakončena typickým jehlancem. V chrámu
je pohřben Louis Raduit de Souches, velitel úspěšné obrany
města při obléhání Švédy za třicetileté války. V podzemí
pod kostelem byla objevena rozsáhlá kostnice.

Kostel sv. Tomáše
Původně součástí kláštera augustiniánů založeného bratrem císaře Karla IV., markrabětem moravským Janem Jindřichem v polovině 14. století. V 17. a 18. století
byl celý areál přestavěn v barokním stylu. V kostele sv.
Tomáše je kopie deskového obrazu Černé Panny Marie,
ochránkyně města Brna; originál je umístěn na stříbrném
oltáři v bazilice na starém Brně.

Červený kostel
Novogotický evangelický chrám J. A. Komenského patří
k dominantám brněnské okružní třídy. Byl postaven v letech 1863-1865 podle projektu Heinricha Ferstela, autora
Votivního chrámu ve Vídni, jako první velký nekatolický
kostel v této oblasti Evropy. Jeho název je odvozen z červené barvy řezného zdiva.

140 | Ice Podzim 2012

Stará radnice
Nejstarší světská stavba v Brně různých stavebních slohů.
Od počátku 14. století až do roku 1935 byla sídlem městské
správy. Kamenný portál radniční věže se známou křivou věžičkou, opředenou pověstmi, pochází od Antona Pilgrama.
V průjezdu věže visí slavný brněnský drak a kolo. Z radniční
věže s renesančním ochozem se nabízí působivý pohled na
město.

Nová radnice
Bývalý dominikánský klášter sloužil od svého vzniku ve 13.
století potřebám stavovské reprezentace a pro zasedání
zemských sněmů a soudů. Během 18. století byl areál barokně upraven.V současnosti je Nová radnice sídlem primátora a městského zastupitelstva. Za zhlédnutí stojí zejména
středověká křížová
chodba, historické portály a reprezentační prostory. Zpřístupněný je také nově historický Mincmistrovský sklep.

Měnínská brána
Jediná dochovaná městská brána středověkého hradebního
systému. První zmínky o ní pochází z roku 1293. Původně
byla věž o jedno patro vyšš. V objektu z druhé poloviny 16.
století se konají výstavy Muzea města Brna.

Náměstí Svobody
Centrální náměstí Brna se v minulosti jmenovalo Dolní
rynek a ve středověku bylo lemováno domy význačných
brněnských měšťanů i moravských šlechticů. Dominantní
stavbou náměstí je barokní morový sloup z roku 1679 se
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sochami světců. Na náměstí zaujme též nádherný renesanční palác - Dům pánů z Lipé - s arkádovým nádvořím a novorenesanční Kleinův pal.c. Od roku 2010 je další atrakcí na
náměstí unikátní hodinový stroj.

Zelný trh
Na tomto místě se od pradávna každodenně konají trhy,
kde si lidé mohou koupit zeleninu, ovoce, květiny apod.
Ozdobou je barokní kašna Parnas postavená v letech
1690-1695. Kašna symbolizuje jeskyni z přírodních kamenů a zdobí ji alegorické postavy znázorňujícá tři dávné
říše - Babylénii, Persii a Řecko. Voda byla do ní přiváděna
nejstarším brněnským vodovodem z řeky Svratky. Od roku
2011 zde můžete navštívit unikátní, expozicemi vybavený
labyrint podzemních chodeb a sklepení.

Reduta
Nejstarší divadelní budova ve střední Evropě. Tento nárožní
dům na Zelném trhu byl postaven na počátku 17. století,
přestaven na tavernu, kde se scházely potulné divadelní
společnosti. Město využívalo Redutu k pořádání společenských akcí a divadelních představení. Poprvé se tam v roce
1767 hrálo česky a koncertoval jedenáctiletý W. A. Mozart.
V současné době objekt využvá Národní divadlo v Brně.

Mahenovo divadlo
Novorenesanční budova, postavená podle projektu slavné
autorské dvojice vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera
ml. a Hermanna Hellmera. Dne 14. 11. 1882 se Mahenovo
divadlo zapsalo do historie jako první divadelní budova na

evropském kontinentu osvětlená elektrickými žárovkami „edisonkami“.

Židovské památky
Brno se pyšní funkcionalistickou synagogou z let 19341936. Významnou památkou je také židovský hřbitov, který
patří k jednomu z největších na Moravě, jeho součást
tvoří. novoroměnská obřadní síň z roku 1900.

Kalendář akcí - podzim

Veletrh Medical fair Brno /Rehaprotex

Místo konání: Výstaviště Brno
Datum konání: 16. 10. 2012-19. 10. 2012
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s.

25. mezinárodní biennale grafického designu
Místo konání: Moravská galerie
Datum konání: 21. 6. 2012-28. 10. 2012
Organizátor: Moravská galerie

Festival janáček Brno 2012
Místo konání: Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, památník Leoše Janáčka, Reduta, aula JAMU, Husa na provázku
Datum konání: 16. 11. 2012-25. 11. 2012
Organizátor: Národní divadlo Brno
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: SAMphoto.cz, zdroj: ctk, ordinace.cz
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Ráj báječných
chutí Bílé víno
Jeden až dva decilitry bílého vína denně pomáhají snižovat riziko srdečních a cévních
onemocnění, jako je například kornatění tepen. Vyplývá to z výzkumu, jehož výsledky
představili experti z Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice
v Plzni.
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Bílé víno se na rozdíl od červeného (které se vyrábí s modrých hroznů) získává z hroznů bílých, růžových, ale i červených nebo modrých. Hlavní rozdíl je v postupu výroby. Červené víno se získává
ze rmutu (narušených hroznových slupek), který se předem nechá několik dní kvasit (tedy i se
slupkami). Pokud vyrábíme bílé víno, rmut se ihned lisuje a kvasit se nechává až výsledný mošt.
Pokud je bílé víno vyrobeno z červených hroznů, dostává pojmenování klaret. (Tento název
se používá samozřejmě také pro červené víno; označují se tak bílá vína z červených a modrých
hroznů vyrobená na Moravě – mívají vodový odstín a na okrajích skleničky je tento odstín až našedlý.)

Dělení bílých vín

Stejně jako červená, i bílá vína rozlišujeme podle různých kritérií. Může to být podle obsahu
cukru nebo podle třídy a druhu. Samostatnou kapitolou jsou samozřejmě odrůdy. Podle obsahu cukru dělíme vína na suchá (s nejvýše čtyřmi gramy zbytkového cukru
na litr), polosuchá (od čtyř do dvanácti gramů na litr), polosladká (dvanáct až
pětačtyřicet gramů cukru na litr) a konečně sladká s pětačtyřiceti a více
gramy zbytkového cukru na litr. Pokud jde o sekt, zde je dělení
poněkud jiné: brut nature (tedy přirozeně „tvrdé“ do tří gramů
zbytkového cukru), extra brut (do osmi gramů cukru na litr),
brut (do patnácti gramů), extra sec (extra suché, dvanáct až dvacet
gramů), sec (sedmnáct až pětatřicet gramů), demi-sec (polosuché
s třiatřiceti až padesáti gramy) a nakonec doux, tedy sladké
s více jak padesáti gramy cukru na litr nápoje.

Bílé víno a zdraví

Kromě již zmíněného účinku proti ateroskleróze pomáhá
konzumace kvalitního bílého vína podle expertů z Ústavu klinické biochemie a hematologie Fakultní nemocnice
v Plzni i při snižování rizika infarktu, mozkových příhod,
rakoviny či cukrovky. K závěrům lékaři dospěli, když v letech
2002 a 2004 zkoumali na 200 mužů a žen účinky odrůdového
bílého vína. Dobrovolníci denně pili 375 mililitrů vína. Po měsíční
konzumaci u dobrovolníků zjistili, že jim vzrostla hladina „dobrého“ cholesterolu (HDL-cholesterol), který zabraňuje kornatění
tepen. Růst odpovídal snížení rizika kardiovaskulárních chorob o 15
procent. Snížila se i hladina volných radikálů - látek poškozujících molekuly a podporujících zhoubné nádory či rozvoj aterosklerózy.
V ČR i v západoevropských zemích patří srdeční a cévní onemocnění
k nejčastějším příčinám úmrtí. Dřívější epidemiologické studie ukázaly, že riziko vzniku těchto chorob je u úplných abstinentů mírně vyšší
než u pravidelných střídmých konzumentů alkoholu (spotřeba mezi
20 až 30 gramy alkoholu denně). Časté pití alkoholu ve vyšší míře
ale vede k negativním dopadům na zdraví - cirhóze jater, zvýšení
tuků v krvi, zvýšení kyseliny močové či možnému rozvoji závislosti či
rakovin vnitřních orgánů. Vědci přiznávají, že neexistují studie, které
by sledovaly velkou skupinu obyvatel dlouhodobě, a proto i jejich
doporučení jsou velmi opatrná. Ukázalo se, že při dávce, kterou
účastníkům studie podávali, byl nežádoucí účinek na játra minimální, ač se jednalo o poměrně vysokou dávku.

Francouzský paradox

Za připomenutí stojí rovněž také takzvaný francouzský paradox:
V některých oblastech jižní Francie se zjistilo, že lidé tam trpí relativně málo chorobami cév. Přitom konzumují velké množství nezdravých mastných kyselin, nasycených tuků a cholesterolu. Při těchto
stravovacích návycích by měl být počet těchto chorob vyšší. Tento
paradox bývá vysvětlován tamní stravou (vysokým procentem rybích
pokrmů, ovoce a zeleniny) a pravidelnou konzumací vína. Současně
s konzumací bílého vína lékaři doporučují jíst energeticky vyváženou
stravu, zejména potraviny s vyšším přísunem kyseliny listové. Pomáhá
snižovat některé negativní faktory vznikající při pravidelné konzumaci vína. Vědci také zdůraznili, že je třeba se pravidelně věnovat
pohybové aktivitě.

Profesionální léčebná péče
s více než třicetiletou tradicí

Blahodárné koupele
v třetihorní mořské vodě

Aktivní i oddechová dovolená
uprostřed vinařské oblasti

Specializujeme se na léčbu pohybového
aparátu s orientací na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní
syndromy, Bechtěrevovu nemoc, předoperační i pooperační stavy a poúrazovou
rehabilitaci. Výborného jména dosáhly lázně
v oblasti rehabilitace totálních endoprotéz.

Jodobromová solanka, to je náš unikátní přírodní zdroj z dob třetihorního
moře s léčebnými, preventivními
a regeneračními účinky. Hodonínská
solanka je odborníky v oblasti lázeňství
řazena mezi nejkvalitnější jodobromové vody v Evropě.

Moderní lázeňský komplex poskytující
všechny služby pod jednou střechou,
široká nabídka pobytových balíčků,
bohaté kulturní i cestovní zážitky
a srdečná lázeňská atmosféra vás jistě
přesvědčí natolik, že se k nám rozhodnete znovu vrátit.

náš tip na vánoční dárek!

dárkové poukazy
do Lázní Hodonín

Lázně Hodonín ***superior
M ěšťansk á 140, 695 04 Hodonín
tel.: 518 395 501, mob: 606 600 723

www.laznehodonin.cz

PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

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

Odběratel

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

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

(na číslo účtu 2493861309/ 0800)

Objednávku s případně vyplněnou složenkou pošlete na adresu:
IN publishing group s.r.o. - ICE
Na Tvrzi 1097/8, Brandýs nad Labem, platbu proveďte
na účet: 2493861309/0800
v případě dotazů pište na e-mail: info@icemagazin.cz
ICE číslo 3, ročník 6.
Vydává: IN publishing group s.r.o.
Editorka: Mgr. Iva Nováková
Šéfredaktorka: Jana Abelson Tržilová
Artdirector: Jan Novák
Jazyková korektorka: PaedDr. Mirka Žídková

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

