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Relaxační bazén
Grandhotelu PUPP

Grandhotel PUPP společně s Parkhotelem PUPP v Karlových Varech tvoří prestižní hotelový komplex PUPP,
jehož existence se datuje již od roku 1701 a má za sebou skvělou historii. Ve vnitřním dvoře vznikla novostavba hotelového wellness centra, která doplňuje
a rozšiřuje historicky dlouhodobě rostlý hotelový
komplex PUPP o velmi žádané služby lázeňských balneo a wellness provozů.
Ústředním prostorem novostavby je
velkorysá bazénová hala s centrálně
umístěným nerezovým bazénem vybaveným řadou vodních a léčebných
atrakcí, jako např. sedací lavice se
vzduchovou i vodní masáží, stěnové
masážní trysky, dnové perličky, chrlič,
protiproud atd. V rozích relaxačního bazénu jsou situovány kamenné
jeskyně s malými nerezovými bazény
určenými především pro relaxaci
návštěvníků. Jedná se o květinovou
koupel, perličkovou a masážní koupel a meditační jeskyni s podvodní
reprodukovanou hudbou. Atmosféru v relaxačním bazénu i jeskyních
umocňuje ještě barevné podvodní
osvětlení, které díky nerezovému povrchu a jeho vlastnostem lomu světla
vytváří v kombinaci s interiérem
příjemné až intimní prostředí.
Dodavatelem nerezových bazénů je
společnost Berndorf Bäderbau s.r.o.,
která působí na českém trhu více než
deset let a realizovala několik stovek
veřejných, hotelových i privátních
bazénů a koupališť. Nerezová ocel
jako moderní stavební materiál pro
bazény různých tvarů a velikostí je
již známa široké odborné veřejnosti, a právě v poslední době dochází
k velmi intenzívní výstavbě bazénů
a koupališť z tohoto materiálu z důvodů požadavků a potřeb návštěvníků na bezpečné koupání v hygienicky čisté vodě.
Jednou z prvořadých předností
tohoto materiálu je prakticky jeho
neomezená životnost a vysoká
mechanická odolnost a pružnost za
předpokladu správné údržby. Další
nezanedbatelnou výhodou bazénové vany z nerezové oceli je její

absolutní trvalá těsnost a hladký
povrch bez dilatačních spár a nerovností, které by byly potencionálními
místy úniku bazénové vody nebo
zdroji netěsnosti. Díky samonosné
konstrukci lze navrhnou prakticky
jakýkoliv tvar, velikost a technické
řešení bazénového tělesa. U bazénů
firmy Berndorf Bäderbau s.r.o. je
samozřejmě dbáno na vlastní bezpečnost návštěvníků při koupání,
a při návrhu, zpracování dokumentace a samotné realizaci se důsledně
vychází z norem ČSN a směrnic FINA.
Protiskluzové provedení dna, vstupních schodišť a veškeré vodorovné
plochy, kde by mohlo dojít k uklouznutí, jsou řešeny jednostranně raženými plechy a jsou standardem firmy
Berndorf Bäderbau s.r.o. Hrany bazénu jsou zaobleny, aby se minimalizovalo nebezpečí úrazu. Označení
schodišťových stupnic a plaveckých
pásů se provádí elektroforézním
způsobem přímo ve výrobě, čímž
vznikne nesmazatelné značení uvnitř
bazénu. Správné navržení hydrauliky
celého bazénu tak, aby bylo zajištěno optimální promíchávání vody
v celém bazénu a nevznikaly v něm
tzv. mrtvé kouty, je prioritou firmy
a jejích projektantů.
Počáteční vyšší investice do nerezové vany se investorovi postupně
vrátí při provozu a údržbě bazénu.
Společně s dlouholetými zkušenostmi a dokonalou technologií firmy
Berndorf Bäderbau s.r.o. Vám nabízíme odborné poradenství a návrh
řešení včetně realizace a záručního
a pozáručního servisu nejen pro
případ rekonstrukce, ale rovněž i pro
novostavbu hotelového bazénu.

Srdečně Vás zveme na
Velkou módní přehlídku
módní návrhářky
Jiřiny Tauchmanové
spojenou
se společenským
večerem.
Přijďte se s námi pobavit na
palubu lodi Valencia, užít si
tříhodinovou plavbu a poznat
Prahu z jiného pohledu.

28. 11. 2013
od 16 hod.
a od 20 hod.
Šansonierka Gabriela
Fritschová a živá hudba
k poslechu i tanci
Vynikající víno a raut.
Hosté:
Miluše Bittnerová
Modelky: krásky ze soutěží Miss
Cena: 1.500,- Kč/os.
Parneři:
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Za okny máme spadané listí a spolu s ním přichází podzimní číslo magazínu Ice, Pevně doufám, že je
opět plné zajímavostí a nevšedních zážitků.
Protože k podzimu patří cestování po zajímavých městech, můžete se s námi vydat do Říma a oblastí více či méně vzdálených. Samozřejmě to můžete spojit nejen s kocháním se nad památkami,
ale i s nakupováním, v čemž vám jistě pomůže náš článek Nejlepší nákupní třídy světa. Máte-li
sportovního ducha, jistě rádi vyrazíte na lyže. Pak vám budeme průvodcem při výběru lyží, ale i lyžařských lokalit naše zimní příloha Připravte se na hory. Pokud cestujete rádi, ale dáváte přednost
spíše svému soukromí, i pro vás máme řešení, které vám přiblíží článek Chata u moře, byt v Alpách.
Máte-li potřebu odpočinku a relaxace, možná byste si měli dopřát pár dní v lázních. Nevíte-li, které
by právě pro vás byly ty nejlepší, snad pro vás malým průvodcem bude článek Nejlepší lázeňská
města v zemi.
Nejenom cestováním ale živ je člověk. Co takhle v těchto pošmourných dnech šálek dobrého čaje, či
trochu kávy? O obojím se dočtete v našich článcích Káva, nápoj, který se teprve učíme pít a Čaj
louhovaný tradicí. K dobré kávičce se skvěle hodí dobrý doutník, tak co tedy říkáte článku Doutník:
Ideální parťák pro odpočinek i přemýšlení?
Pochmurné dny vám bezesporu zpříjemní naše rozhovory. Ať už půjde o profil Kate Winslet nebo
o rozhovor s Miluší Šplechtovou, která tvrdí, že Nikdy nebyla koketa. Zážitkem bude jistě i povídání
s Milanem Bahulem, který má pocit, že Život není o návratu…
Samozřejmě i v dnešním čísle vás čekají oblíbené novinky z plastické chirurgie, která obzvláště v toto
ročním období bude mít jistě opět mnoho příznivců.
Zapomenout nesmíme ani na gurmánské zážitky. Podzimní čas je tím pravým obdobím pro červené
víno, které si jistě vychutnáte v pohodlí domova a s naším časopisem v ruce.
Takže, příjemné rozmazlování i počteníčko.
Takže příjemné počteníčko
Alice Kelly
šéfredaktorka
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Luxus - Doutník: Ideální parťák pro
odpočinek i přemýšlení?
Design - Designové postele

Příloha - Připravte se na hory. Kde
je to nejlepší?

Rozhovor - Milan Bahul:
Život není o návratu

Cestopis - La Dolce Vita: Sebevědomý Řím, jak jej neznáte

Speed - Souboj titánů: V Mostě
závodily pětitunové tahače
Gurmán - Červené víno
nejen k červenému masu.
Naučte se najít jeho sílu

Luxus - Představujeme nejlepší
nákupní třídy světa – pokořte je!

Architektura - Úsporný luxus 21. století

Bydlení a domácnost - Chata
u moře, byt v Alpách
Sport -Hana Horáková: Jsem od rány
a občas si rýpnu

Čaj louhovaný tradicí

Káva, nápoj, který se
teprve učíme pít

Nejlepší lázeňská města
v zemi - dopřejte odpočinek
tělu i duši

Rally

Profil
Text:Monika Seidlová, foto: outnow.ch, Bontonfilm, Lancôme Paris

Kate Winslet:

Anglická růže z Titaniku

Proslavil ji nejromantičtější film všech dob. Byla šestkrát nominovaná na Oscara
a jednou sošku získala. Na konci loňského roku se potřetí vdala a čeká třetí dítě. To
je bilance hvězdy Titaniku – anglické herečky Kate Winslet. Bude v jejím případě platit
rčení ´Do třetice všeho dobrého´?

Oním třetím Kateiným manželem je Ned Rocknroll. Žádný
režisér nebo asistent režie jako její předchozí partneři, natož herec. Ned je „normální“ chlapík s původně obyčejným
jménem Ned Abel Smith, které si nechal změnit na nynější
mnohem zvučnější. Jedinou zajímavostí je, že Ned je synovec miliardáře Richarda Bransona, majitele firmy Virgin
Galactic, která se zaměřuje na vesmírnou turistiku. A právě
v jeho firmě Ned pracuje. Od strýčka také dostali manželé
zajímavou nabídku. Zúčastnit se prvního vyhlídkového letu
do vesmíru. A Kate kupodivu nadšeně souhlasila.

Manžel s rocknrollovým jménem

Winslet se s Rocknrollem zasnoubila loni v létě. Seznámila
se s ním před dvěma lety Necker Islands v Antilách, který
patří právě Nedovu strýci. Jednou tam také zažila velmi
nepříjemnou situaci. Dům miliardáře Bransona zachvátil
požár a dost ho poničil. Naštěstí se nikomu nic nestalo.
Kate se v této nebezpečné situaci zachovala velmi prakticky, ujala se miliardářovy devadesátileté matky a pomohla jí
dostat se do bezpečí. Těžko říct, co Kate na Nedovi zaujalo.
Proč si po asistentovi režie Jimovi Threapletonovi a režisé-
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rovi Samu Mendesovi vybrala právě tohoto „obyčejného
chlapíka“. Možná ji zaujal také Nedův vztah k jejím dětem.
Ned pochází z velké rodiny a netajil se tím, že by chtěl mít
podobnou rodinu i on sám. Kate v sobě potlačila touhy
herečky a manželé začali pracovat na miminku. A protože je Kate v tom nejlepším věku, není vyloučené, že až se
malý nebo malá Rocknroll narodí, pořídí mu ještě jednoho
sourozence.

Tajná svatba a řád od královny

Kate s Nedem se vzali tajně na konci loňského roku v New
Yorku. Svatbu dlouho plánovali a chtěli ji mít v naprostém
utajení, proto o ní neřekli ani svým rodičům. U obřadu
bylo jen pár lidí a obě Kateiny děti z předchozích manželství – dvanáctiletá Mia Honey a devítiletý Joe Alfie. K oltáři
Kate vedl Leonardo DiCaprio. Požádala ho o to, protože
od natáčení Titaniku jsou nejlepší přátelé. Pár týdnů před
svatbou zažila Kate ještě jednu nezapomenutelnou chvíli.
Od anglické královny převzala titul Komandér řádu britského impéria. Královna tímto titulem oceňuje vybrané lidi,
kteří ve svém oboru dosáhli výborných výsledků a stali se
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tak významným přínosem pro společnost. Kate titul získala
díky filmu Předčítač, který jí vynesl také Oscara.

Věčný Titanik

Kate už za sebou měla pár rolí, když jí režisér James Cameron nabídl roli Rose ve svém katastrofickém velkofilmu
po boku Leonarda DiCapria. Byl to od něj trochu riskantní
krok – obsadit do hlavní role ne moc známou anglickou
herečku. Navíc nikdo nevěděl, jak katastrofický velkofilm,
který stál spoustu peněz, vznikly pro něj speciální dekorace
i rekvizity, a jehož některé záběry byly natáčené speciální
technikou, publikum přijme. Ale Cameron zariskoval a vyplatilo se mu to. Titanik se okamžitě stal kasovním trhákem
a na dlouhá léta patřil mezi nejvýdělečnější filmy. Získal jedenáct Oscarů a z obou herců udělal hvězdy. Kate a Leo se
díky Titaniku stali nejlepšími přáteli. Kate se pak na nějaký
čas zapsala do povědomí režisérů jako „ta hezká a trochu
oplácaná holka z Titaniku“, ale naštěstí se z té škatulky
dokázala poměrně rychle vymanit.

Rozum, cit a lekce taiči

Co by Kate dala za to, aby jí někdo v pubertě řekl „ta
hezká holka“. Připadala si nepřitažlivá, měla nadváhu a styděla se za svá příliš velká chodidla. Na svět přišla 5.10. 1975
v anglickém Readingu, kde také vyrůstala. Kate Elisabeth
Winslet se narodila do divadelnické ochotnické rodiny. Její
babička s dědečkem měli na zahradě menší divadlo, v němž
celá rodina hrála - otec Roger, matka Sally, i její sourozenci
– sestry Anna a Beth a bratr Joss. Proto Kate už od nějakých
deseti let směřovala k tomu, že bude skutečnou herečkou.
Přesněji řečeno herečkou v Readingu. „Ani ve snu by mě
nenapadlo, že jednou budu točit filmy s režiséry, na jejichž
filmy jsem chodila do kina. Nezapomínám na to, kde jsem
se narodila a kde jsem se učila herectví. Pořád jsem především britská herečka,“ říká. Budoucí hollywoodská hvězda
se před kamerou objevila jako dítě v reklamě a zahrála si
v několika seriálech. Když jí bylo 19, objevil ji režisér Peter
Jackson a nabídl ji roli ve filmu Nebeská stvoření. Příběhu
inspirovaného skutečnými událostmi, které se odehrály
v 50. letech na Novém Zélandu, a v němž dvě dívky zavraždily matku jedné z nich. Ve filmu hraje zásadní roli svět
plný fantazie, který si dívky vytvořily, a který tak zaujal
budoucího režiséra fantazy ságy Pán prstenů. Katein výkon
se líbil režisérovi Ang Leeovi, který se rozhodl adaptovat
román Jane Austen Rozum a Cit. Kate svěřil roli romantické
Marianne. Aby postavu správně pochopila a lépe se do ní
vžila, doporučil jí prý nejen číst romány slavné spisovatelky,
ale také hrát na klavír a věnovat se taiči. A doporučil jí dobře, protože Kate získala za tuto roli svou první nominaci na
Oscara.

Láska z Maroka

Po adaptaci dalšího románu – Neblahý Juda a filmového
zpracování Hamleta přišel už zmíněný Titanic. Kate se později nechala slyšet, že nepříjemné nebylo jen natáčení v ledové vodě, ale také některé kostýmy, v nichž byla upnutá
v korzetu, a které, když se namočily, ji táhly k zemi. „Stejně
jako ve filmu Rozum a cit jsem trávila hodiny a hodiny
sešněrovaná v korzetu, v němž byly mé orgány scvrklé na
minimum. Když jsem pak korzet sundala, byla jsem krásně štíhlá. Bohužel po pár hodinách se mé tělo vrátilo do
původního tvaru,“ vtipkovala. Po celosvětovém úspěchu
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Titaniku se Kate rozhodla vyzkoušet zase trošku jiný žánr
– odmítla role ve filmech Anna a Král a Zamilovaný Shakespeare a přijala úlohu v nízkorozpočtovém filmu Hideous
Kinky, příběhu Angličanky Julie, která sebere své dvě dcery,
sbalí batoh, opustí Londýn a rozhodne se začít úplně nový
život v Maroku. Při jeho natáčení potkala svého budoucího prvního muže Jima Threapletona. Netypický milostný
příběh sehrála s Harvey Keitelem ve filmu Jako dým. Hraje
tu Ruth, kterou poté, co propadne sektě, matka odveze do
Austrálie, kde absolvuje svéráznou terapii. Mezi Ruth a terapeutem se vyvine zvláštní vztah, který se postupně změní
v silnou přitažlivost.

Šest nominací, jeden Oscar

Kate je nejmladší herečkou, která za svou kariéru získala
šest nominací na Oscara. První byla za již zmíněný Rozum
a cit, druhá za Titanik. Třetí dostala za životopisné drama
Iris, příběh nonkonformní spisovatelky a filosofky Iris Murdochové a jejího přítele Johna Bayleye. Kate hraje spisovatelku v mladém věku, její starší verzi pak Judi Dench. Čtvrtou nominaci na cenu americké filmové akademie si Kate
zasloužila za netypicky romantický a zvláštně natočený
snímek Věčný svit neposkvrněné mysli. Zahrála si tu temperamentní a nevypočitatelnou Clementine, která se po rozchodu s přítelem rozhodne podstoupit experiment a nechá
si vymazat paměť, což má nečekané následky. O dva roky
později přišla další nominace za film Jako malé děti. Drama
o mezilidských vztazích na jednom předměstí, kde se pod
rádoby spokojenými rodinnými úsměvy skrývá nevěra,

Profil
Co o Kate možná nevíte:

• O své první roli ve filmu Nebeská
režie Jima Threapletona a v lisarogance i sexuální deviace. Kate
stvoření se dozvěděla ve chvíli, kdy
topadu 1998 byla svatba. Vzali
tu hraje Sarah, kterou nevšímavost
prodávala sendviče v občerstvení, kde se v oblíbené hospodě v Katejejího manžela vžene do náruče
si přivydělávala
ině rodném Readingu a Kate
jiného muže. Což spustí lavinu
• Má dům v Londýně i v New Yorku
měla na sobě bílé šaty v edudálostí, které už nejdou vrátit.
wardiánském stylu. O necelé
Poslední nominace, za kterou Kate • Měla hrát v Deníku Bridget Jones, ale
roli nakonec nevzala, připadala si na
dva roky později se manželům
Oscara také získala, je snímek
ni příliš mladá
narodila dcera Mia Honey, ale
Předčítač z roku 2008. Kate v tomuž za rok Kate s Jimem hlásili
to dramatu podle stejnojmenného • Je jednou z tváří značky Lancome
• Od dob natáčení Titaniku jsou s Leorozchod. Rozvod následoval
bestselleru Bernharda Schlinka
nardem DiCapriem nejlepší přátelé
nedlouho poté. V roce 2001
hraje v poválečném Berlíně Hannu,
• Dceři dala Kate jméno Mia jako italský na premiéře filmu Iris potkala
která si začne vášnivý milostný roekvivalent anglického slova my (má)
režiséra Sama Mendese. V květmánek s patnáctiletým mladíkem.
• Nepije alkohol a nejí pečivo
nu 2003 si ho vzala a v prosinci
Jedním z rituálů dvojice je i to, že
• Postavu si udržuje tím, že běhá na bě- se jim narodil syn Joe Alfie. Po
Michael Hanně předčítá z knih.
žícím pásu, ale přiznává, že z donucení sedmiletém manželství se Sam
Hanna pak záhadně zmizí, aby se
s Kate rozvedli. Kate poté pár
objevila o několik let později za
měsíců chodila s britským mošokujících okolností. Kate dostala
delem Louisem Dowlerem. A pak potkala Neda.
i řadu dalších ocenění, v roce 2011 to byla například i cena
Emmy za hlavní roli v televizní minisérii stanice HBO Mildred Pearceová. Pětidílné drama vypráví příběh nezávislé
Kate už je zkušená matka, a protože nemá v těhotenství
ženy, která se v období krize ve 30. letech minulého století
žádné problémy, nic jí nebrání v tom, aby pracovala, jak
snaží držet nad vodou svou rodinu.
jen to půjde. Těhotenství oznámila až na začátku června,
poté, co dotáčela historický snímek Little Chaos. Musela
s pravdou ven, protože začínala mít problém vtěsnat se do
Mezi smrští nominací si Kate ještě zahrála v romantickém
vypasovaných nádherných dobových kostýmů. Little Chafilmu Prázdniny. Má tu roli romantické redaktorky Iris,
os je příběh dvojice zahradních architektů, která soutěží
kterou před Vánoci opustí přítel. Ona se proto rozhodne
o to, kdo navrhne fontány ve Versailles pro Ludvíka XIV.
ujet někam daleko a přes internet si vymění na pár týdnů
Premiéru bude mít příští rok. Vzápětí Kate začala natáčet
dům s jinou ženou (Cameron Diaz), kterou potkalo něco
ještě další film. Fanoušci fantasy se mohou těšit na snímek
podobného. Ve snímku Nouzový východ, odehrávajícího se
Divergence, který vzniká podle světového bestselleru. Kate
v Americe 50. let, ztvárnila studii krize jednoho manželství.
tu bude hrát Jeanine Matthews, vůdkyni Sečtělých, jedné
Film režíroval její tehdejší a v pořadí druhý manžel Sam
z frakcí, do níž je rozděleno lidstvo v blíže neurčené buMendes a Kate se tu po víc než deseti letech potkala před
doucnosti. Kate si roli pochvaluje, protože tu prý poprvé
kamerou s Leonardem DiCapriem. A stejně jako ve filmu
hraje dost negativní roli. „Uvědomila jsem si, že jsem nikdy
Předčítač tu hrála milostné scény. Ukázalo se, že je to pro
nehrála vyloženou mrchu, tak jsem si řekla, že je na ni ten
ni dost velký problém. Ne proto, že se měla svléknout, ale
správný čas. Pojetí mé role pomohlo i to, že jsem do prože je měla hrát právě s Leem. „Bylo to strašně zvláštní. Leo
jektu naskočila až na poslední chvíli, takže jsem se nestačila
vtipkoval, ale moc mi to nepomáhalo. Byla jsem s ním v popředem seznámit s herci a štábem. A tenhle odstup jsem si
steli a režíroval to můj manžel. Komu by to nepřipadalo
tak dva týdny záměrně udržovala, pomáhalo mi to ve snaze
divné?,“ říkala Kate. Milostné scény měla i ve snímku Jako
malé děti. Mohla, ale nechtěla se v nich nechat zaskakovat
být skrz naskrz mrcha,“ smála se Kate.
dublérkou. „Hraju mámu a sama mám děti. Je jasné, že
nemůžu mít dokonalou postavu. Ale chtěla jsem, aby tento
film představoval reálnou ženu se všemi jejími nedostatky,
aby se na mě v tomto filmu mohly ženy podívat a řekly si:
Ona vypadá jako já,“ říká Kate. Přesto, že se svou postavou
Jakmile Kate porodí, vrhne se do další zajímavé role. Po
není spokojená, po dvou porodech je hubenější než dříve.
letech se znovu potká s Kennethem Branaghem, s nímž
Tedy byla, dokud znovu neotěhotněla.
natáčela v roce 1996 Hamleta. Tentokrát se Kenneth pustí
do zpracování románu americké spisovatelky Mary Ann
Shafferové s názvem Společnost ostrova Guernsey pro
Do šestnácti let vážila Kate kolem osmdesáti kilo. Věděla,
literaturu a bramborové koláče. Kate tu bude hrát novinářže pokud chce být herečkou, měla by na sobě zapracovat.
ku Juliet, která na tomto ostrově mezi pobřežím Francie
Začala držet diety a trochu víc se hýbat a podařilo se jí
a Británie pátrá po osudech jeho obyvatel během druhé
o deset kilo zhubnout. Když účinkovala v show televize
světové války. Ti si totiž vymysleli tento originální spolek,
BBC pro děti Dark Season, seznámila se s o deset let starším
aby nemuseli dodržovat tehdejší zákaz vycházení.
hercem a scénáristou Stephenem Tredrem. Byl její první
„Mám v životě takové štěstí. Když jsem snila o tom, že
velkou láskou, žili spolu v Londýně necelých pět let. Když se budu herečka, nenapadlo by mě, že se můj sen splní ne na
100, ale na 1000 procent. Že budu dostávat krásné role, mít
rozešli, Kate prožila tříměsíční románek s hercem Rufusem
velkou rodinu. Myslím, že vnitřní štěstí a spokojenost je ten
Sewellem. Tredre bohužel nebyl svědkem Kateiny raketové
nejlepší sexappeal, jaký může žena mít,“ říká Kate Winslet.
slávy. Těsně před premiérou Titaniku zemřel na rakovinu.
Při natáčení snímku Hideous Kinky Kate poznala asistenta

Vůdkyně Sečtělých

Nahota na plátně

Společenstvo pro bramborové
koláče

Kate a její lásky

16 | Ice Podzim 2013

Klinika
slaví

20
let!

Esteticusti
s.r.o.

Esteticusti s.r.o.
Klinika plastické, estetické a laserové medicíny.

veškeré estetické operace l operace genitálií l odstranění
vrásek bez operace l transplantace vlasů a obočí • laser
centrum kliniky - depilace, žilky, bradavice, pigment,
jizvy, chrápání, rýma, frakční cO2 laser k omlazení pleti
• beauty centrum kliniky - kosmetický salon,
lymfodrenáže, zeštíhlující zábaly, starVac celotělová
žehlička pleti, kavitace, radiofrekvence, scarlet bezoperační lifting obličeje, lékařské bělení zubů nOVinka!
smart lifting - vypnutí obličeje bez operace, níťový lifting

www.esteticusti.eu

wwww.vraspirova.cz

T.: +420 475 212 047
M.: +420 775 122 031

Velká Hradební 3385/9, Ústí n. L.

Sledujte naše AKCE a SLEVY

Zdraví a krása
Text: Eva Brabcová, foto: SAMphoto.cz

Skalpel, prosím,

aneb mladší vzhled
nejsou žádné čáry

Jeden z vtipů říká, že estetická chirurgie je nejlepší kamarádkou současných žen. Vtip
zůstává vtipem, ale není pochyb o tom, že přibývá nejen žen, ale také mužů, kteří se
rozhodli nerezignovat na proměny svého těla způsobené zejména chodem času. Estetická chirurgie je jim v tom vítaným pomocníkem.

O metodách možností omlazení obličeje, zvětšení či redukci velikosti prsou, variantách úprav množství podkožního
tuku, především v břišní oblasti, toho víme dnes již hodně.
Jsou však i jiné možnosti, vedoucí ke korekci nedostatků
těla v dalších jeho oblastech. Možnosti vítané a účinné.

Ruce vzhůru: Arm Lift

Jednou z nich je brachioplastika, jinak také Arm Lift,
upravující ochablou část paží v oblasti od podpaží k lokti.
Tomuto jevu se ve vyšším věku nevyhne nikdo z nás, ale
někdy k němu dochází předčasně, například v důsledku
kolísání hmotnosti. Dalším faktorem je již zmiňované stárnutí, případně dědičnost. Je sice možné cvičením posilovat
a zlepšovat svalový tonus horních paží, avšak cvičení není
všespasitelné a nedokáže zázraky. Tam, kde kůže ztratila
svou pevnost, mají paže ochablý, svěšený vzhled a původní
jim není možné touto cestou navrátit.
Arm Lift řeší redukci přebytečné kůže a také tuku v horní
části paží, v oblasti mezi podpažím a loktem. Zákrok nejen,
že odstraní povislou kůži, ale postará se o hladký vzhled
pokožky a pevné kontury paží. Jediným negativem je jizva
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na vnitřní straně horní části paže, která ale po čase bledne
a stává se jen minimálně znatelnou. Z hlediska porovnání
s pozitivní proměnou, kterou Arm Lift přináší, je tento průvodní jev více méně zanedbatelný.
MUDr. Josef Kulhánek, MBA, který se již řadu let věnuje
oboru plastické chirurgie o Arm Liftu říká:
„Operace vnitřních valů paží je metodou, díky níž se
odstraní přebytek kůže, případně také podkožního tuku
v horní oblasti paží. Smyslem tohoto zákroku je redukce
objemu paží spolu s vypnutím uvolněné kůže. Jizva, která
po operaci zůstane, svým tvarem připomíná písmeno T
nebo Y a vede po vnitřní straně paže pod podpažní jamkou
a na rozhraní vnitřní a zadní straně paží. Jedná se o operační zákrok prováděný v celkové narkóze a doba jeho
trvání je přibližně hodinu a půl. Tato operace vyžaduje
čtyřiadvacetihodinovou hospitalizaci. Následná léčba trvá
asi 2 – 3 týdny a většinou již po čtyřech týdnech je možná
plná zátěž.“
MUDr. Kulhánek ještě dodává, že u některých pacientů
může výsledek operace zlepšit vibrační asistovaná tu-

Zdraví a krása

mescentní liposukce, která je prováděna v nejbližším okolí
operačního pole. Ptáme se, proč jen u některých.
„Tumescentní liposukci lze provádět u pacientů, jejichž
kůže si ještě zachovala dostatečnou pružnost, dokáže se
rovnoměrně přihojit bez vzniku nehezkých nerovností
a má tak v pooperační době schopnost přizpůsobit se nově
vzniklým objemovým poměrům. Jestliže je kůže již výrazně
povolená a uvolněná, postrádá svou dřívější původní schopnost pružně reagovat na změnu v podobě redukce objemu
tukové tkáně, nelze možnost liposukce využít, neboť by
byla spojena s neúměrným rizikem tvorby nežádoucích
nerovností,“ doplňuje MUDr. Kulhánek.
Je třeba počítat s případnou bolestivostí po zákroku v délce
2 dnů – 5 dnů, vzácně bolest přetrvává déle, ale nepřekračuje týden. K jejímu mírnění naprosto postačují běžné léky

20 | Ice Podzim 2013

proti bolesti. Otok ustupuje do dvou týdnů, tvoření modřin
je spíše vzácné.
Pro jiné pacienty je vhodná jiná metoda - VASER Lipo®.
Představuje revoluční technologii, která dokáže odsát tuk
ze všech oblastí těla bez bolesti, otoků a modřin. Velkou
výhodou je rychlejší rekonvalescence po zákroku a zpevněná kůže v operované oblasti.

Pěkné nohy mávnutím proutku?

Nejen paže však ztrácí svou pružnost, tento problém se
často dotýká také dolních končetin. Z podobných důvodů
jako u paží i tady může dojít k uvolnění kůže, která pak
tvoří nepěkné záhyby. Tento problém účinně řeší operace
redukující přebytek kůže na vnitřní straně stehen.
„Operace se provádí v celkové narkóze a doba jejího trvání

Zdraví a krása
Přestaňte se mračit

V obličeji se přibývající roky viditelně podepisují také na
čele, v podobě poklesu obočí a mimických vrásek zejména
v oblasti nad kořenem nosu. Plastická operace čela, tzv.
Forehead Lift, vypne povolenou kůži v této části obličeje,
zbaví vás vrásek a navíc výrazně omezí jejich další prohlubování. Ke změnám tohoto charakteru začíná docházet
obvykle po čtyřicátém roce věku, ale nejsou tak nápadné
jako v ostatních obličejových partiích, neboť kůže v oblasti
čela je ke spodním vrstvám fixována daleko pevněji. Pokud
však k poklesu kůže čela dojde, je viditelný především
v jeho spodní části, u kořene nosu. Obličej získává nechtěně zachmuřený ráz. Operace čela posune obočí vzhůru,
omezí funkce mimické svaloviny nad kořenem nosu a přirozená elasticita kůže pak vyrovná vrásky operované oblasti
a navrátí obličeji svěží vzhled.
Operace probíhá v celkové narkóze a trvá přibližně jednu
hodinu. Řez vede vlasatou částí nad čelem, zhruba asi 3 až
čtyři centimetry nad vlasovou hranicí a oboustranně končí
ve spánkové oblasti. Počátečními průvodními jevy po operaci může být určitá bolestivost, krevní podlitiny a otoky
v obličeji, zejména v oblasti očních víček. Hojení probíhá
asi dva týdny a plná zátěž je možná většinou po čtyřech
týdnech po operaci, záleží na schopnostech hojení daného
organismu.
„Efekt, který operace čela přináší, bývá dlouhodobý a většinou na rozdíl od některých jiných estetických chirurgických
úprav těla a obličeje jej není třeba opakovat,“ dodává
MUDr. Kulhánek.

Svěží vzhled i bez doteku skalpelu?

je asi dvě hodiny. Zákrok řeší přebytek kožní řasy na vnitřní
straně stehen, ale případně také částečnou redukci podkožního tuku. Řez obkružuje stehno asi ve dvou třetinách
vrstvy. Vede z oblasti třísla těsně pod rozkrok a je zakončen na zadní straně stehna v podhýžďové rýze. Svislý řez
v délce přibližně 15 centimetrů vede na rozhraní střední
a zadní strany stehna. Tvar jizvy pak připomíná tvar písmene Y nebo velkého T,“ říká MUDr. Kulhánek a dodává, že
i tady, podobně jako u paží, za stejných podmínek platí, že
operaci je možné zkombinovat s asistovanou liposukcí prováděnou tumescenčními vibracemi. Tato operace vyžaduje
jedno až dvou denní hospitalizaci a následnou dobu léčení
v trvání asi tří týdnů. Plná zátěž je možná většinou po uplynutí čtyř až pěti týdnů.

Nejen skalpel však tělu dokáže přinést žádoucí svěží
vzhled. Zdatným pomocníkem v boji proti stárnutí je také
laser. Jeho užití je vhodné zejména pro střední část obličeje postiženou vráskami. Tato technologie spočívající ve
vybroušení povrchu kůže za pomoci mnohočetných bodovitých mikropaprsků CO2 laseru vyrovná povrch kůže a navíc
v jejích hlubokých vrstvách způsobí tzv. bioefekt, který má
za následek zvýšení pružnosti kůže. Mikropaprsky, které
intenzivně prohřejí tkáň, se postarají o destrukci starého
kolagenního vaziva, na jehož místě se vytvoří vazivo nové.
Kůže se po zákroku stává pevnější, elastičtější a celkově
dochází ke zlepšení její struktury.
Tento zákrok je prováděn v celkové narkóze a spadá do oblasti tzv. jednodenní chirurgie, která pro pacienta představuje, že v nemocničním zařízení stráví jen nezbytně nutnou
dobu, v tomto případě se jedná o 24 hodinovou hospitalizaci.

Rozjasněte svůj pohled

Jednou z nejcitlivějších oblastí obličeje jsou oční víčka. Postupem času v důsledku ztráty pružnosti kůže dochází k jejich poklesu, obličej získává smutný výraz a ztrácí mladistvý
ráz. Řešením je operace očních víček, tzv. blepharoplastika,
při níž se z víček odstraní přebytečná kůže a případné
tukové váčky. Tato operace však není jen pomocníkem tam,
kde je protivníkem čas, ale rovněž v případech nedostatečnosti zdvihače očního víčka, která může být i vrozená.
V extrémních případech může horní víčko zasahovat i přes
okraj zornice a způsobovat tak nemalé problémy.
Svůj pohled můžete vylepšit klasickou operací horních,
dolních či obojích víček, při níž dochází k redukci nadbytIce Podzim 2013 |
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ku kůže, odstranění tukových váčků nad vnitřními koutky
a je-li u horních víček zapotřebí, zpevní se kruhový oční
sval. Operace oblasti dolních víček přináší také metodu
transkonjuktivální plastiky, představující nejmodernější
způsob korekce této oblasti obličeje. Operace probíhá za
pomoci laserového skalpelu, jenž protne spojivkový vak
a dojde k odstranění tukových výhřezů. Jedná-li se o nevelké kožní nadbytky, je možné je korigovat plošnou aplikací
CO2 laseru. S touto metodou lze bez problémů kombinovat
klasickou metodu plastiky horních víček. Zatímco klasická
plastika horních i dolních víček vyžaduje s ohledem na hojící schopnost organismu přibližně týden domácího léčení
s plnou zátěží 2 – 3 týdny po operaci, komfortní transkonjuktivální plastika dolních víček vyžaduje 10 – 14 dní domácí léčby a plnou zátěž umožňuje asi po čtyřech týnech od
operace. Pro tuto operaci je vhodné zejména zimní období,
neboť je nutné se následně vyvarovat po dobu tří měsíců
UV záření.
Otázku, zda je pro vás operace víček vhodná a žádoucí,
jaká metoda bude pro vás optimální, stejně jako otázku,
která z estetických korekcí bude pro vás tou pravou, vám
ochotně zodpoví odborný lékař v zařízení, které si pro svůj
zákrok vyberete.

Sen snad všech žen – krásné, plné
a výrazné rty
Ačkoliv výplňové materiály dokážou divy a jejich aplikací
lze vylepšit vzhled rtů, tam, kde je jejich objem menší a má
výrazně malou plochu retní červeně, je variantou s odpovídajícím efektem doplnění objemu rtů.
Operace je prováděna v celkové narkóze a v případě, že se
zvětšují oba rty, trvá asi hodinu a půl. Při tomto zákroku
se provádí implantace koria, čili nejspodnější vrstvy kůže
zbavené epitelu, získaného dle potřeby z jedné či obou
podhýžďových rýh. Implantát je voperován do tunelu pod
retní červení. Jedná se o materiál tělu vlastní, který se
nevstřebává a docílí se jak faktického zvětšení rtu (rtů),
tak i optického zvětšení červeně. Po zákroku je potřebná
čtyřiadvacetihodinová hospitalizace a následná chirurgická
rekonvalescence v délce přibližně 14 až 16 dnů.

Ploché bříško nemusí být jen nesplněným snem
Krásné ploché bříško je přáním všech žen. Vlivem různých
faktorů může docházet k uvolnění břišních svalů a navrátit
jim ztracenou pevnost dokáže pravidelné a správné cvičení.
Jsou však situace, kdy stav a vzhled břicha žádné cvičení
nespraví. K takovým stavům dochází po těhotenství a porodech, významnějších váhových úbytcích, důvodem může
být také rozvolnění přímých břišních svalů. Ty se mohu rozestoupit rovněž z jiných než výše uvedených příčin, například v důsledku úrazu. Pokud se s podobným problémem
potýkáte i vy, jistě víte, jak je nepříjemný. Ať z estetických
důvodů, nebo psychických. Řešením této záležitosti v důsledku zmiňovaných skutečností je plastická operace břicha.
V případě kompletní plastiky přední břišní stěny se jedná
o tak zvanou abdominoplastiku. Pro úpravu řešící pouze
nadbytek kůže v horní nebo dolní části břicha s ohraničením na úrovni pupku je určena tzv. mini abdominoplastika,
čili částečná abdominoplastika.

22 | Ice Podzim 2013

Abdominoplastika – kompletní plastika
přední břišní stěny
Kompletní plastická operace břicha je zákrokem prováděným v celkové anestezii a doba jeho trvání je přibližně 2
- 3 hodiny. Řez je veden v podbřišku mezi kyčelními kostmi, v tzv. Bikini Line a jak název napovídá, pozdější jizva,
zůstává v místech, kde ji zakrývá spodní prádlo. Je to ale
jen malá daň za to, že budete mít zase bříško, které nebude hyzdit přebytečná kůže a případně také rozestoupené
břišní svaly. Princip operace spočívá v uvolnění břišní stěny
s podkožím a tukem, ve zpevnění břišních svalů a vypnutí
kůže a podkoží směrem dolů, s následným odstraněním
kožního přebytku. Řez je zašit v několika vrstvách stehy,
které tvoří většinou vstřebatelné materiály.
Pravděpodobně vás napadne otázka, se kterou se plastičtí
chirurgové setkávají téměř při každé konzultaci týkající se
této operace: A co pupík? Odborník prozrazuje, že ten
je většinou ostrůvkovitým způsobem oříznut a po vypnutí
kůže je přemístěn do přirozené polohy.
Některé ženy později řeší jemné jizvy okolo pupku zdobným jemným tetováním, které je v módě. Většina se však
spokojí s výsledkem takovým, jaký je, protože v porovnání
s původním stavem se jedná o obrat o 100 procent. Jizvy po
abdominoplastice časem vyblednou, avšak výsledný efekt je
dlouhodobý až trvalý.

Mini abdominoplastika – zákrok menšího
rozsahu

Mini abdominoplastika je vhodná tehdy, když je kůže
břicha uvolněná jen zčásti, například v jeho dolní partii, zatímco nad pupíkem je pevná. Zákrok je prováděn v celkové
narkóze a trvá asi šedesát minut. Řez je veden podobným
způsobem, jako při celkové plastice, je však kratší, jizva
vede oblastí pubického ochlupení, takže i ji spolehlivě ukryje spodní prádlo. Pupík v případě mini abdominoplastiky
zůstává na svém původním místě. Je-li třeba, spolu s operací se provede liposukce, která zredukuje množství tuku
v břišní oblasti.

Jsem po operaci – a co dál?

„Počítejte s dvou až třídenní hospitalizací a dvou až třítýdenní dobou klidu v domácím ošetření, bez fyzické námahy. Asi tři týdny po operaci je vhodné začít s tlakovými
masážemi jizev. Masáže urychlují jejich hojení. Důležité je
nosit šest týdnů po operaci speciální elastický návlek. Po
té je možná běžná standardní fyzická zátěž,“ prozrazuje
z vlastní zkušenosti paní Daniela, která abdominoplastiku
podstoupila před dvěma lety a s výsledkem je dodnes velice
spokojená.
Je třeba dodat, že její sdělení platí v případě úpravy kožních nadbytku a redukce tuku. Pokud byl operací řešen
problém rozestupu přímých břišních svalů, doba bez výraznější fyzické námahy se zvyšuje a měla by trvat dva měsíce.
Počítejte také s tím, že hojení mohou provázet pocity
zvýšené či změněné citlivosti kůže v oblasti břicha, vnímat
můžete také pocity tahu. Tyto doprovodné negativní pocity
se upraví během několika týdnů, u citlivějších jedinců mohou přetrvávat několik měsíců. Není třeba se znepokojovat,
protože dříve či později odezní.
Operace břicha se řadí mezi zákroky, u kterých je nesmírně
důležitá podrobná konzultace s lékařem. Ten posoudí váš
stav a na základě zjištění doporučí takový rozsah operace,
aby pro vás byl optimální.
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Bydlení
Text: Gabriela Koulová, zdroj: Best of Milan Design Week, Designblok 2013, 2 media

Designové
bydlení
Jednou z vrcholných přehlídek interiérového designu je nesporně Milan Design Week.
Letos se konal sice již koncem dubna, jeho ozvěny ale teprve nyní nacházíme v kolekcích špičkových galerií a nábytkářských studií. Jaké jsou tedy milánské inspirace pro
letošní podzim?

Chcete být trendy? Bydlete v krabici…
Prostorové požadavky nového století jako by kompletně
popíraly vše, k čemu se dopracovalo století minulé. V něm
byly vznášeny dokonce legislativně zakotvené normy
pro to, na kolik prostoru má nárok jedna osoba, co už je
bydlení pro rodinu a co pro několik generací. Dnešní doba
se vyznačuje množstvím jednočlenných domácností. „Single“ není jen životní styl mladých intenzivně zaměstnaných lidí, ale také mnoho lidí v druhé polovině zůstává žít
osaměle. Nároky na prostor se tak logicky snižují. Moderní
domácnost je vybavena technikou a technologiemi, které
usnadňují život a přidávají volný čas, ale automatické mytí
oken, podlah a utírání prachu dosud nikdo nevymyslel. Nač
se unavovat uklízením velkého bytu nebo domu, když je
tolik jiných věcí, které může člověk dělat, a pohodlí si může
udělat i bytě docela maličkém. Současní architekti se tak
hojně zaměřují na vytvoření konceptu „bydlení v krabici“,
ideálního pohodlného bytu minimálních rozměrů.
Minibyty ovládly i trh s nemovitostmi ve velkoměstech USA.
Před padesáti lety jsme ohrnovali nos nad úrovní bydlení
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v bývalém Sovětském svaze, kde se běžně stavěly domy
s jednou kuchyní a příslušenstvím pro celé patro, v němž
každá rodina obývala v naprosté většině jednu místnost.
Dnes tento trend západní svět označuje za módní životní
styl. Obyvatel minibytu má tak pro sebe místnost většinou
kolem 18 metrů čtverečních, kuchyň s příslušenství jsou
společné pro několik bytů. Protože tito typičtí městští lidé
žijí především venku – v práci a po ní jdou „ven“ s přáteli - „krabice“ jim na bydlení stačí. Pro nás je představa
kuchyně a koupelny společné pro několik domácností přece
jen značně nekomfortní, takže bychom asi dali přednost
moderním projektům minibytů, v nichž je maličká koupelna a kuchyňka integrovaná uvnitř. I tak se takové projekty
vejdou na plochu kolem 25 metrů čtverečních.

Co se složí do minibytu
Mít maličký prostor k bydlení nemusí vůbec znamenat mít
ho ucpaný nábytkem tak, že v něm není možné projít. Podstatné je mít kam uložit to, co nosíme na sobě, co potřebujeme nezbytně k životu a také co nám potěší oko. Sklad-
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nost a šikovně ukryté úložné prostory jsou tedy prvkem,
se kterým designér musí počítat. Dokonalou ukázkou, jak
v minibytě vytvořit ještě několik dalších mikroprostor, kde
se vám vejde, pracovna, odpočívárna, ložnice
a koutek pro převlékání a osobní hygienu předvedlo v Miláně nábytkové studio
Hermes a expozici francouzského designéra Philippe Nigra. Jednotlivé „krabičky“ dokonale využívají prostor pro různé
funkce bytu, oddělit je můžete třeba vkusně vybraným paravanem, který nezabírá
žádné místo, ale skryje pohled na válendu. Malá pracovna má zavírací psací stůl
v podobě skříňky, kontejner vyjede, když
otevřete dvířka. Různě tvarované věšáky
nahrazují zbytečně přeplněné skříně na
šaty. Nábytek má odlehčené konstrukce,
aby nepůsobil v malém prostoru masivně
(foto1 - Francois Lacour).
Myslíte, že v minibytě nemůžete mít
jídelnu? Omyl. Galeria Ventura Lambrate
představila v Miláně jídelnu skutečně maximálně prostorově úspornou, přitom pro
komfortní stolování dvou lidí. Základem
jsou dvě sedačky, které uvnitř skrývají ještě
skříňky na nádobí, jsou spojené podlážkou
a „stropní“ konstrukcí, ze které visí deska
jídelního stolku. Sedačky a stolek jsou z masivního dřeva, konstrukce, umožňující nad
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„jídelnu“ ukládat další potřebné věci – například ubrusy,
utěrky nebo třeba sklenice – je z pevného plastu stejně
jako podlážka. Pokud si připadáte jako ve vlaku, není to
omyl – tento jídelní koncept je inspirován právě
jídelními vozy, však se také jmenuje Il treno –
tedy Vlak (foto2, 3 - Galery Ventura Lambrate)
Skládací skříň není žádná objevná vymoženost,
ovšem v Miláně přitáhla skříň se zajímavými
velkými koly otvíracích dveří návrháře Hosuna
Chinga zaslouženou pozornost. Kombinuje
jednoduchý nápaditý design, sázející na jistotu
krásy dubového dřeva s jemnou konturovou
plastovou ozdobou, s praktičností, kterou
ocení i ten, kdo nemá v bytě výstavu designových kousků, ale prostě nábytek pro běžné
používání (foto 4 - Galerie
Lecleticco).

Hlavně pro pány
Mužský styl je obvykle
charakterizován jako méně
dekorativní, střídmější než
ženský, preferující účelovost. To ale neznamená, že
muži nejsou hraví, jen jsou
jejich hračky v pokoji, který
užívají, jaksi méně načančané a spíš slouží účelu.
Skutečně hravým kusem

nábytku je například rohož z kostek z ořechového dřeva
s koženým potahem s pevnými řemeny, díky kterým
můžete z rohože snadno stvořit sedátko ke stolu či lehátko pro meditaci, jak se pánovi zrovna zamlouvá.
Nápad se jmenuje Tessera a v Miláně ho představil
designér Marc Baroud, který ho v limitované edici
vytvořil pro Carwan Gallery v libanonském Bejrútu.
(foto 5, 6 - carwangallery.com)
Designér Nika Zupanc vsadil na hi-tech design
a pánskou pracovnu stvořil v černobílé kombinaci z černého lakovaného dřeva a kovu. Přitom ale
vysoký lesk a vnitřní umístění bílé barvy trochu
vyvolává vzpomínku na klasické piano, která přidává
chladnému technicistnímu kusu nábytku hodnotový
druhý plán, tichou upomínku na lahodné tóny hudby.
Jako doplňky pro pány jsou tu svůdná zlatá jablka jako
osvětlovací těleso a skutečně nádherné autíčko na klíček – který muž by odolal? (foto7 NikaZupanc.com)
Muži si vůbec libují v netradičních materiálech. Leonardo Talarico tak pro velkou expozici galerie Ventura Lambrate nazvanou příznačně Foodmade, tedy
vyrobeno z jídla, navrhl židli z tofu. Věřte – nevěřte,
dá se na ní i sedět, i když moc pohodlné to asi nebude. Rozhodně ale ozdobí třeba kuchyň, které vládne
muž (žena by si ji sem asi z praktických důvodů
nedala ani jako designový kousek). Plátky tofu jsou
dehydrované a upravené impregnací tak, že vynikne jejich zvláštní struktura, zároveň se ale nedrolí
ani z konstrukce židle neloupou. (foto8 - devoti.it)

Dámské snění
Budoár pro ženu představuje opačný konec světa než pánský pokoj. Už od základu je naplněn
atmosférou tajemství holčičích šeptand, zásuvek
a krabiček. Ženskému vkusu stále dominuje
zdobnost, což se bezpochyby projevuje v dekorech, ale také v použitých materiálech, mnohem
větším akcentu na křehkost, měkké a barevné
látky, drobnosti symbolizující ženský svět. Zvláštní
ukázkou, jak spojit moderní design šetřící prostor
s ženským principem je originální sedací nábytek
japonského studia YOY. Nápodoba stylového
rokokového nábytku je vydlabána ve dřevěné
bíle natřené desce a vyložena čalouněním s černobílou verzí starožitného dekoru. Kanapíčko i křeslo
tak u stěny působí jako obraz, ve skutečnosti je to
ale plnohodnotný kus sedacího nábytku. (foto 9,
Yasuko Furukawa)
Do Milána odjížděla s tématem ženského pokojíčku také česká designérka Helena Dařbujánová. Vystavila zde lampu Má drahá, která je nyní
součástí její expozice na vyvrcholení české designérské sezóny – Designbloku (7. - 10. října 2013).
Celý koncept nazvala Ženská záležitost aneb Co
jsme kdy „nutně“ potřebovaly v našem holčičím
pokoji... Ženská záležitost je realizací záměru
Heleny Dařbujánové připravit pro letošní Designblok projekt, který nebude jen o ní samotIce Podzim 2013 |
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né, ale o ženské energii vůbec. Základem výstavní kolekce
holčičího – ženského designu je lampa Má drahá, doplněná
novými originálními solitéry. Nechybí stojan pod vázu s kytkou, podstavec pro dortík, pro porcelánovou bustu, zrcátko
s tajnou minizásuvkou, svícen, šperkovnice, ptačí klec. (foto
2media)

Helena Dařbujánová
Architektka a designérka Helena Dařbujánová vystudovala
Fakultu architektury ČVUT a poté se vydala na sólovou dráhu architektky. Designu se věnuje od roku 2009. Odborníky
i veřejnost zaujala netypickým nábytkem z alukompaktních
desek a jiných netradičních materiálů. V roce 2012 byl její
Budoár Lola vybrán jako součást oficiální společné expozice
Czech selection na reprezentativní výstavě Maison & Objet
v Paříži.
Sedátka, mísy a stolky nazvané v souladu s inspiračním
zdrojem Makronky, stejně jako reliéfní koberce Sedni, lehni, nebo já nevím… hlavně ale ZŮSTAŇ! - A potom se vám
schoulí u nohou… získaly ocenění Elle Deco International
Design Awards 2012. Také o rok dříve si Helena Dařbujánová odnesla vítěznou trofej ve dvou kategoriích této prestižní soutěže za dámský budoár Lola a postel Tatamama. Za
houpací křeslo Koko byla nominována v rámci Czech Grand
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Design 2010 na Designér roku a Objev roku a gaučík Momo
Heleně Dařbujánové přinesl nominaci na Czech Grand
design v kategorii Výrobce roku. V dubnu 2013 představila
svou tvorbu na prestižní přehlídce Milan Design Week, kde
vystavila dámský budoár Lola, sedátka a stolek z kolekce
Makronky a lampu Má drahá, vytvořenou speciálně pro
Miláno.
„Snaha o návrat poezie do života skrze design,“ tak definuje své profesní motto Helena Dařbujánová. A koncept
Ženská záležitost? „Vše začalo lampou Má drahá. Vize
byla jasná a jednoduchá, výroba složitější. A tak jedny
,nepovedené‘ nohy zůstaly u mne v kanceláři. Trojnožka
trčela do prostoru, já na ni postavila květináč s orchidejí
a – květinový stolek byl tu. Jak jednoduché! Už vidím, jak
klienti jásají – konečně něco levného,“ tak popisuje Helena
Dařbujánová s úsměvem vznik nové kolekce a pokračuje: „Ke spolupráci, více či méně aktivní jsem se rozhodla
přizvat několik žen. Od studentky designu přes neznámou
ženu z Ostravy až po známé tváře z Čech i zahraničí, které
se věnují designu, šperku, sklu, porcelánu, módě a fotografii. V žádném případě nejde o projekt feministický – kytky
ve váze budou od muže, stejně jako démantový prstýnek
v šuplíčku… Bude to naše ženská záležitost. Večírek plný
holčičích nezbytností.“

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: Archiv Miluše Šplechtové a archiv TV Prima

Nikdy jsem
nebyla koketa
Herecká profese je zajímavá mimo jiné i v tom, že si člověk odžije spoustu různých
životů. Miluše Šplechtová má poslední roky štěstí na zajímavé ženské role nejen na
divadle, ale i v seriálech a dabingu. Obzvlášť ráda má ty záporné. Fungují prý jako
výborná terapie.

Jak jste trávila léto?
Celé léto jsme byli s Honzou na naší chalupě v jižních Čechách. Odjeli jsme sem na konci divadelní sezóny, zavřeli
za sebou vrata a až na kratičké odjezdy si užívali zasloužené volno. Chalupu milujeme a nemáme potřebu jezdit
někam jinam. Jediné, co mě trochu mrzí, že není o něco
blíž Praze. Ale to by kolem ní zase nebyly rybníky a tak
krásná příroda. Myslím, že tu stejně jednou skončíme a do
Prahy budeme jezdit hodně sporadicky. Když jsme prodali
původní chalupu, na níž jsme jezdili spoustu let, říkali jsme
si, že si už žádnou další pořizovat nebudeme. Ale pak nám
to nedalo a já začala hledat na internetu. Tuhle jsme našli
náhodou. Několikrát mi vyskočila na obrazovce, ale zdálo
se mi, že je moc daleko od Prahy. Když jsme vytipovaná
místa začali objíždět, Honza (manžel – herec Jan Hrušínský
– pozn. red.) navrhl, ať se podíváme i sem. Přijeli jsme, otevřeli vrata a já okamžitě věděla, že jsme na správném místě. Jak jsem říkala, je nám tu moc dobře. V létě jsme také
zajeli na tři dny do Vídně, kde koncertoval Paul McCartney,
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což pro mě byl nádherný zážitek. Několikrát jsem odjela do
Prahy na natáčení seriálu Cesty domů, kde hraju majorku
policie. A Filip Renč mě obsadil do filmu Sebemilenec, který
natáčel podle knihy nedávno zesnulé spisovatelky Simony
Monyové. Potkala jsem se tu se Simonou Stašovou, Pavlem
Křížem, Jaromírem Dulavou nebo Naďou Konvalinkovou,
byla to velmi příjemná práce, na kterou budu moc ráda
vzpomínat. Takže jsem měla práce jen malinko a zbytek dní
jsem se s chutí povalovala na chalupě. Chodila jsem s pejskem, do lesa, jezdili jsme s Honzou do Třeboně na ryby
a tak různě. Krásně jsem si odpočinula a nasbírala síly na
další divadelní sezónu.

Co vás v ní čeká?

S Arnoštem Goldflamem budeme u nás v Divadle Na Jezerce zkoušet novou hru Komedianti. Požádali jsme Arnošta,
aby pro nás napsal hru o kočovných společnostech. Tohle
téma nás zajímá, protože rod Hrušínských z jedné takové
– kočovné společnosti rodu Červíčků - vychází. Arnošt už
u nás režíroval Dardu, což je moc oblíbený kus, tak se těším
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na novou práci s ním a doufám, že se budou Komedianti
divákům stejně líbit. No a měla bych taky natáčet další díly
Cest domů. A než se nadějeme, je tu podzim se vším všudy
a pomalinku se budou blížit Vánoce. Někdy mě opravdu
děsí, jak ten čas strašně utíká.

V primáckých Cestách domů hrajete ráznou
majorku policie, která velí několika mužům. Dokázala byste něco podobného i v životě?

Nevím, nikdy jsem se do takové situace nedostala. Ale spíš
ne, nejsem vyloženě vůdčí typ, jako je majorka. Ona žije jen
prací. Já své povolání taky miluju, ale zároveň mám svou
rodinu. Majorka Jírová je na mě moc rázná, v lecčems až
jakoby neženská, trochu babochlap. Jsem ráda, že si můžu
takovou ženskou zahrát, ale nemusím si na ni hrát v životě.

Kdybyste potřebovala nějak přesvědčit
nebo získat na svou stranu muže vy, volila byste
tedy spíš ženské zbraně?

Těžko říct. Pravda, na některé chlapy ženské zbraně zabírají, ale pokud bych měla být jako žena pro muže autoritou
a získat si jejich respekt, asi by bylo lepší dokázat jim, že
si mě mají vážit díky tomu, co dokážu. A ne pro to, že na
ně špulím rty. Pokud si chce žena získat u mužů autoritu,
neměla by se uchylovat k levným trikům.

Používala jste je někdy?

Nejsem si toho vědoma. No... možná jsem ženské zbraně
občas použila v době, kdy jsem začala chodit s Honzou.
V takových chvílích asi každá žena podvědomě trochu
flirtuje. Ale jinak nejsem koketa. Myslím, že v tomto směru
v sobě mám víc mužského než ženského.

Miluše Šplechtová se narodila v roce 1957 v Mostě, vystudovala Pražskou konzervatoř, začínala
v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, v Národním divadle jsme ji mohli vidět například v inscenacích Srpen v zemi indiánů, Sněhová královna,
Dogville, nejnověji tam hraje v představení Ohrožené druhy. V Divadle Na Jezerce účinkuje např.
v hrách Mandragora, Zahraj to znovu, Same,
Charleyova teta, Večer tříkrálový, Takový žertík,
Darda, Jeppe z vršku aj. Televizní a filmové role:
Panelstory aneb Jak se rodí sídliště, 2.řada Nemocnice na kraji města, Létající Čestmír, Dobrodružství kriminalistiky, Divoká svině, Jak chutná
smrt, Bába, 10 způsobů lásky, Cesty domů. S druhým manželem, hercem Janem Hrušínským, má
dcery Kristýnu a Barboru. Z prvního manželství
syna Nikolu.

žen?

Cítíte se lépe ve společnosti mužů nebo

Nerozlišuju to. Cítím se dobře mezi lidmi, kteří mi mají co
říct a jimž mám co říct i já. Zažila jsem například zkoušení
v divadle jen se samými kolegyněmi a byla to nádhera.
Po představení jsme se většinou ještě zdržely, daly si víno
a povídaly si. Podobnou dámskou jízdu jsem absolvovala
před pár lety s několika herečkami v Řecku. Když jsme tam
přijely, znaly jsme se jen pracovně jako kolegyně. Každá
jsme jiná, ale naše povahy do sebe zapadly jako puzzle
a odjížděly jsme jako kamarádky a já na těch pár dní moc
ráda vzpomínám. Zkoušela jsem také představení Na cestě
duchů, v němž jsem hrála s pěti mužskými. Oni si mě trošku
hýčkali a já si to moc užívala. Takže nerozlišuju, jestli jsem
raději v mužské nebo ženské společnosti. Rozlišuju charaktery lidí a některým, kteří mi nesednou, nebo jimž moc
nedůvěřuju, se raději vyhýbám.

Myslíte si, že může mít žena za nejlepšího
kamaráda muže?

Myslím, že ano. My se s Honzou přátelíme skoro třicet let
s jedním manželským párem. Nejraději jsem ve společnosti
obou, ale vím, že kdybych se potřebovala vypovídat a Ilonka náhodou nemohla, Cyril ji docela dobře zastoupí. Mám
i kamarády inspicienty v divadle.

Je pro vás kamarád i váš muž? Nebo se
pořád snažíte být pro něj trochu tajemná a nevyzpytatelná?

Jsme spolu třicet let. Myslím, že po takové době už ani
tajemná být nemůžu, i kdybych sebevíc chtěla (smích).
Máme spolu velmi dobrý vztah, jsme partneři, ale zároveň
přátelé. Naše manželství mělo nějaké mráčky, prošli jsme si
krizí, však se o tom dost psalo. Ale už je to za námi, ustáli
jsme to, udělali tlustou čáru a jdeme dál. Ne nadarmo se
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říká: Co tě nezabije, to tě posílí. Každý problém
člověka posouvá někam dál. I když si v tu chvíli
myslíte, že dál nemůžete, nebo že jste úplně
na dně. Vždycky člověk může. Život je přece
úžasnej. I přes to, že má občas nějaké zákruty.
Někdy tu zatáčku špatně vyberete a trochu se
oboucháte, ale to se zahojí a člověk jde dál. Mě
v životě potkala celá řada těžkých situací. Jako
holce mi umřela máma, pak táta, starala jsem
se o bratry, toho mladšího jsem si po smrti táty
musela vzít do opatrovnictví, protože ještě nebyl
plnoletý. Bráchové se nakonec rozprchli po světě,
takže naše rodina se úplně rozpadla. Ale všechno
jsem překonala, oklepala se a šla
dál. Nechci si stěžovat. Lepší
být životem otřískaná, než se
nechat nosit na rukou.

Třeba vás ještě
někdo na rukou nosit
bude?

Já ale vlastně ani nevím, jestli bych chtěla.
Neumím si představit,
že bych nic nemusela,
nevařila, na výchovu dětí měla chůvy
a tak dál. Myslím,
že ženy, které
takhle žijí, o hodně přicházejí.
O život sám.

Spousta žen, které
mají děti,
partnera
trochu upozaďují. Dokázala
jste být vždycky
nejen máma, ale
také partnerka?

Myslím, že ano. Vždycky jsme
s Honzou fungovali jako
jakási spojená nádoba. Byli
jsme ve stejném angažmá,
bydleli v jednom domě
s rodiči. Samozřejmě, když
má ženská tři malé děti,
hraje divadlo, zkouší
nové inscenace a občas
něco natáčí a má málo
času, spíš upřednostní
děti, než partnera. I já
jsem byla v určitém období
zaneprázdněná, vařila jsem,
prala, žehlila, zkoušela, jezdila na zájezdy s divadlem,
dabovala. Možná i proto
se stalo, že nám vztah narušila krize. Samozřejmě,
že člověk nejdřív hledá
viníka všude kolem sebe,
ale je dobré najít příčinu

problémů i v sobě. Nikdy není
vina jen na jedné straně.

Když se vztah přenese přes krizi spojenou s nevěrou, možná jej to ještě
víc posílí, nebo ne?

Od jisté doby věřím na pravdivost rčení ´Nikdy neříkej nikdy´.
Spousta žen říká, že by nevěru
neodpustily. Jak to mohou vědět,
když takovou situaci ještě nikdy
nemusely řešit? Člověk si musí sám
v sobě srovnat, jestli mu ten druhý stojí za to, aby s ním byl dál. Pokud ano,
odpustí leccos, i nevěru.

Důležité je umět si
problémy vyříkat.

Samozřejmě, spousta
nepříjemných situací
vzniká proto, že spolu lidi nemluví. A to
není jen v partnerských
vztazích, platí to i o vztazích v zaměstnání, mezi
přáteli, v rodině. Kamarádky, kolegové, sourozenci,
kolikrát se pohádají a třeba
dva roky spolu nemluví. Pak
si sednou na kafe, vyříkají
si to a nechápou, proč to
neudělaly už dávno. Čím déle
spolu lidi nemluví, tím horší je
začít spolu zase komunikovat.

Dokážete ten první
krok k vyříkání udělat?

Snažím se o to, ale ne vždy úspěšně. (smích).

Mluvila jste o hře Komedianti, kterou chystáte.
Připadáte si někdy jako
komediant?

Záleží na smyslu toho slova.
Může znít hanlivě, ale také
pochvalně, myšleno komediant
jako člověk, který baví lidi,
dokáže je rozesmát. Když
herec dokáže diváka rozplakat a zároveň rozesmát, je to
to nejúžasnější, co může být.
Všichni jsme svým způsobem
komedianti, komediant
musí být i dobrý učitel, aby
dokázal zaujmout děti ve
třídě a něco je naučit.

Na kterou divadelní etapu nejraději vzpomínáte?
Každá herečka nejraději vzpomíná na dobu, kdy byla mladá. Já považuju za nejhezčí
roky strávené v Činoherním
studiu v Ústí nad Labem.
Ice Podzim 2013 |
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Bylo mi čtyřiadvacet, kariéru jsem měla před sebou. Divadlo
pro mě tenkrát bylo – ale vlastně pořád je – úžasné prostředí. Měla jsem skvělé kolegy, našla si tam svého prvního
manžela a pak i Honzu. S Honzou jsme pak spolu hráli
ještě v Realistickém divadle, pak jsme se rozdělili a já šla do
Národního, Honza do Divadla Na zábradlí a pak do ABC.
A sešli jsme se zase až v našem Divadle Na Jezerce. Hrajeme
spolu hodně a rádi. Na období v Ústí nad Labem vzpomínám ráda, ale každá doba má něco do sebe. Teď zažívám
etapu, kdy víc než deset let provozujeme vlastní divadlo.
Když vidíme, že je pořád narváno a lidi se sem vrací, je to
úžasný pocit. V tu chvíli si říkáme, že to snad děláme dobře.
Honzu obdivuju, protože se ukázal být jako dobrý manažer
a principál, i když ho to stojí spoustu sil. Řada lidí si vůbec
nedokáže představit, co všechno mít soukromé divadlo obnáší. Tenkrát před deseti lety jsme váhali, zvažovali, zda do
toho jít. Ale teď víme, že jsme se tenkrát rozhodli dobře.

Léta jste hrála spoustu krásných rolí v divadle, ale v televizi nebo ve filmu dostáváte víc
příležitostí až v posledních letech. Diváci si vás
oblíbili až díky pokračování Nemocnice na kraji
města nebo Cestám domů.

Asi to tak mělo být, že mě tyhle krásné role potkaly až později. A potkaly mě v pravý čas. Člověk nesmí tak zvaně tlačit na pilu, i když by sebevíc chtěl. Znám spoustu skvělých
herců, kteří léta hrají v oblastních divadlech, jsou skvělí, ale
nedostanou příležitost v televizi, prostě nemají tu špetku
štěstí, která je potřeba. Já jsem měla velké štěstí v případě
Cest domů. Tvůrci věděli, že do jedné z hlavních rolí chtějí
Lojzu Švehlíka. Přišli se na něj podívat do Národního divadla na hru Rock‘n‘Roll, v níž jsem s ním hrála já. Možná,
kdyby s ním účinkovala jiná herečka, ani by mě neobsadili,
kdo ví? Byla to všechno velká náhoda a kousek štěstí.

da?

Kdy jindy u vás podobně zafungovala náho-

Když jsme založili divadelní společnost, hráli jsme nějakou
dobu v Divadle Gong. Teprve pak Honza vyhrál výběrové
řízení na Jezerku, kde sídlíme teď. Říkali jsme si, že bychom
potřebovali nějakou pěknou novou hru. Šla jsem tenkrát
z nákupu s taškami a na tramvajové refýži potkala překladatele a dramaturga Michaela Lázňovského, byli jsme spolu
kdysi v angažmá v Realistickém divadle. On mi gratuloval
k divadlu a já se ho zeptala, jestli náhodou neví o nějaké
pěkné inscenaci, která by se nám hodila na repertoár. A on
mi odpověděl, že zrovna překládá novou hru, která dostala
ve Francii spoustu cen. Jakmile ji dodělá, že nám ji pošle
k přečtení. Poslal a my tuto hru, která se jmenuje Takový
žertík, hrajeme už deset let. To byla podobně krásná náhoda.
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NÁDHERNÁ
HEDVÁBNĚ JEMNÁ, ROZZÁŘENÁ PLEŤ

Gwyneth Paltrow a Rajan Tolomei, mezinárodní vizážista Max Factor.
Najdete nás na www.maxfactor.cz

Luxus
Text :Nela Maťašeje, foto: SAMphoto.cz

Doutník:
ideální parťák pro

odpočinek i přemýšlení
Traduje se, že v prvních dnech druhé světové války dostal Winston Churchill od
ředitele právě bombardované firmy na doutníky Dunhill dobrou zprávu: Vaše doutníky jsou v bezpečí, sire. Krátké, ale výstižné. Kvalitní doutníky jsou pro znalce stejným
pokladem jako to nejlepší víno pro vinaře.

Kvalita špičkového doutníku závisí na tolika faktorech, že
je opravdu snadné něco pokazit. Důležité je, kde vyrostl
tabák, z něhož je doutník ubalený, jak je tabák fermentovaný, i jak byly namíchány jeho listy. Neméně důležitý je
i postup výrobce, který zvažuje každou fázi přípravy, včetně
toho, jak přesně otrhá listy tabáku.
Přestože je proces výroby kvalitního doutníku opravdu
složitý, neznamená, že je kouří jen vyslovení boháči. Ba naopak, v posledních letech doutníky zažívají jakousi renesanci. „V dnešní době plné spěchu si mnoho lidí uvědomuje,
že je třeba se na chvíli zastavit a relaxovat. K tomu může
doutník velmi dobře posloužit. Zájem o kvalitní doutník
stoupá stejně jako zájem o kvalitní vína. V doutnících totiž
můžete najít širokou škálu chutí i vůní, jedná se o skutečné dobrodružství a přibývá lidí, které toto dobrodružství
láká,“ tvrdí Martin Vosáhlo ze společnosti Dýmky, doutníky,
vína, která kvalitní doutníky do České Republiky dováží.

Kde se vzal, tu se vzal

Je to mnoho let, co z mexického poloostrova Yucatán
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přicestoval do Evropy první tabák. Psal se rok 1558, když se
do Francie vraceli průzkumníci z Nového světa. Jejich velitel
a zmocněnec francouzského krále v Portugalsku Jean Nicot
tehdy poprvé představil tabák na královském dvoře. Právě
podle něj později vzniklo pojmenování pro účinnou látku
v tabáku – nikotin.
Kdy si ale lidé opravdu poprvé zakouřili? To lze určit jen
těžko. Zřejmé ale je, že tabák v Evropě vzbudil hotový
poprask. Vznikl proti němu dokonce protest a anglický král
Jakub I. jej označil za „zvyk hnusný pro oko, odporný pro
nos, škodlivý pro mozek, nebezpečný pro plíce, jenž černým
smradlavým kouřem nejspíš připomíná hrůzný kouř pekel,
jak stoupá z bezedné propasti“. Vyčerpávající popis, viďte?
Dneska by ale s králem souhlasil jen málokdo.
První kuřáci tabáku kouřili dýmky a zůstali jim věrní přes
sto let. Počátkem osmnáctého století se však ve Španělsku začalo šířit kouření doutníků z tehdy španělské Kuby.
Kouření doutníků se stalo nejprve módní záležitostí mezi
vojáky, postupem času si jej ale oblíbily i vyšší společenské
vrstvy.
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Milovaný tabák

Tabákové listy se sbírají, když jsou zelené a dokud se nezfermentují a nepřipraví, nenabudou charakteristickou barvu ani chuť. Podle odborníků existují tři způsoby, jak lze tabák sušit. Prvním z nich je klasické sušení na slunci, z něhož
pak vzniká sladký žvýkací tabák. Druhou možností je tabák
vysušit vzduchem ve speciálních podmínkách. Většinou
se jedná o upravené stodoly, kde lze korigovat ventilaci.
Tímto způsobem se připravuje tabák pro doutníky. Poslední
možností je sušení nad otevřeným ohněm, při kterém listy
získávají silný žlutý nádech. Takový tabák najdeme nejčastěji v lehkých dýmkových směsích nebo cigaretách.
Když se listy tabáku usuší, nejde s nimi prakticky pracovat,
protože jsou velmi křehké a rozpadly by se na prach. Proto
se čeká, dokud nepřijde období dešťů a tolik potřebná
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vlhkost. Suché listy ji pak nasají a dají se dál zpracovávat.
Naskládají se do vysokých balíků a fermentují se. Není
ničím neobvyklým, že se připravený tabák nechává schválně
pár let dozrát ve skladech. Má pak údajně výraznější chuť.

Havanská tradice

Díky skvělým klimatickým podmínkám a dostatkem prostoru pro plantáže, se na Kubě pěstoval tabák už v šestnáctém
století. A čím více chtěli Španělé dostávat, tím více Kuba
produkovala. Dokonce tak moc, že v padesátých letech devatenáctého století bylo na ostrově přes deset tisíc plantáží
s tabákem. Rozvoj průmyslové výroby pak zruinoval malé
pěstitele.
Kubánské doutníky havana, které vždy patřily ke špičce

www.donpealo.cz
TABÁK & TISK & VINOTÉKA

•

Vlhké doutníky

59 prodejen po celé České republice
• více než 40 velkých humidorů s vlhkými doutníky
komplexní nabídka tabákových výrobků a kuřáckých potřeb
• široká nabídka vín a značkového alkoholu
• denní tisk a časopisy

La Regenta
100% ručně vyráběné doutníky s použitím celých tabákových listů. Tabákový mistr si vybírá listy z různých typů, aby získal
speciální vlastnosti, které chce doutníkům dát. Na náplň La Regenta se používá speciální výběr tabáků z Kuby
a Dominikánské republiky.

La Regenta No.4

La Regenta Corona Tubos

La Regenta Robustos

La Regenta Robusto Tubos

Suché doutníky
Barlovento Tubulares

Pegaso a Don Esteban

Kombinace indonéského,
brazilského a kubánského
tabáku nejvyšší kvality.

Vysoce kvalitní doutníky z Irska
balené v dřevěných krabičkách.
Původ tabáku: indonéské ostrovy
Java a Sumatra

Barlovento Tubulares

Don Esteban Medium

Pegaso Half Coronas

10% sleva
na všechny vlhké doutníky

Platí na jednorázový nákup do maximální výše 3.000 Kč
Nevztahuje se na zboží v akci
Platnost do 31.3.2013

Luxus
v doutníkovém průmyslu, ale utrpěly i za
vlády Fidela Castra. Znárodnění doutníkům rozhodně nesvědčilo. Většina schopných výrobců odešla z Kuby na Jamajku,
do Dominikánské republiky nebo na Floridu. Dobrou zprávou je, že od devadesátých let se o propagaci a tradiční výrobu
doutníků na Kubě stará specializovaná
marketingová agentura, takže se prodeji
doutníku opět daří.
A proč je havana tak výjimečná? Ty
nejlepší doutníky se skládají ze tří částí,
které využívají různé typy listů tabáku.
Kubánská havana má dokonce pět různých listů, což z ní dělá jeden z nejlepších
doutníků světa. Listy tabáku se vystavují
naplno slunci, takže se musí plantáže
několikrát během období kypřit. Starat
se o tabákové rostliny ale není rozhodně žádná legrace. Každý cyklus trvá 120
dní a plantážník se o rostlinu musí starat
více než 150krát. Jakmile se v půlce září
zasejí semena, musí se ochránit slámou
nebo látkou, aby je slunce nevypálilo.
Když rostlinka vyklíčí, je třeba ji udržovat
pomocí pesticidů. Když tabák povyroste,
přesune se na plantáž a začíná jeho boj
se sluncem a přírodními podmínkami.
Po osmdesáti dnech, kdy tabák dozraje,
jej musí plantážníci ručně sesbírat. Práce
je to velice náročná, protože se rostliny
seřezávají v jednotlivých patrech. Uvnitř
rostliny jsou listy nejkvalitnější a používají se proto jako krycí, do kterých se tabák
balí. Technicky vzato, pokud je na tom
rostlina opravdu dobře, z jedné jediné
lze ubalit až třicet doutníků. Než tomu
tak ale bude, čeká plantážníky spousta
práce.
Nejprve je nutné listy svázat po padesáti
kusech a nechat proschnout v otevřených
stodolách, kterým na Kubě říkají Casa del
Tabaco. Teplota a vlhkost vzduchu se ale
ve stodole pilně hlídá. Zelená barva listů
postupně mizí a objevuje se charakteristická hnědá. Je to způsobeno tím, že se
chlorofyl postupně přeměňuje na karoten. Po asi padesáti dnech listy uschnou,
roztřídí se podle vzhledu a mohou se
dále zpracovat.
Tabák se dále fermentuje. Tento proces
se skládá ze dvou dílčích a spočívá v tom,
že si tabákové listy v podstatě odpočinou při vyšší teplotě a získají svou chuť
a vůni. V první fázi se listy nechávají pod
jutovou plachtou při teplotě do 33 stupňů Celsia po dobu asi tří měsíců. Po čtvrt
roce se opět listy vytřídí a naplocho srovnané se stlačí v kupkách vysokých dva
metry, aby mohli dále fermentovat. To už
se děje bez přítomnosti světla při teplotě
do 43 stupňů Celsia. Během této doby,
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která se může protáhnout až na půl roku, se z listů uvolňují
nežádoucí látky, jako je čpavek, dehet nebo nikotin. Takže
se dá s určitostí říct, že kvalitní doutník je nakonec méně
škodlivý než cigarety.
Nakonec se listy opět vytřídí, zabalí se do palmových listů
a pošlou se do skladu odpočívat. Dozrávat může tabák
klidně i několik let, což závisí na značce doutníků. Právě
čas, kterého je při přípravě kvalitního doutníku potřeba
opravdu hodně, je zásadním důvodem, proč jsou luxusní
doutníky tolik drahé.

Jak se balí doutník

Každý kvalitní doutník se skládá ze tří vrstev – z krycího
listu, vázacího listu a náplně. A všechny části mají svou důležitou roli. Zajímavé je, že se postup při výrobě doutníků
vlastně za posledních 150 let příliš nezměnil.
Krycí list je jakýsi oblek doutníku, protože určuje jeho
vzhled a tedy i to, jestli si doutník zákazník koupí. Možná
i z toho důvodu je krycí list nejdražší. Má jemnou vůni, je
hladký a pružný. Že je práce s krycím listem něčím výjimečným, dokazuje i fakt, že „balič“ doutníků má v týmu
pracovníků vysoké postavení. Často se na tuto funkci čeká
i déle než dvacet let. „Je třeba podotknout, že se jedná
o vysoce kvalifikovanou práci. Jen ti nejlepší z nejlepších
mají na starosti dokončovací proces,“ upozorňuje Vosáhlo.
Možná jste slyšeli o tom, že se tradiční kubánské doutníky
vyvalují na ženských stehnech. Takzvané třídičky je skutečně připravují na klíně, ale údajně jen proto, aby dodaly
této fámě důvěryhodnosti.

Vázací listy drží doutník pohromadě, mají hrubší strukturu,
aby držely a dokážou ovlivnit rychlost, s jakou doutník hoří.
Náplň jsou v podstatě postupně varhánkově poskládané
listy tabáku, které vytvoří průduchy, takže při potáhnutí
propouštějí vzduch a umožňují hoření. Platí zde pravidlo,
že ručně balené doutníky se člověku kouří lépe, než ty
strojově balené.
Stejně tak, jako existují ochutnávači piva nebo vína, mají
svou povinnost ochutnat doutníky i takzvaní Catadores. Ti
vždy ráno vykouří z každého typu doutníku asi dva a půl
centimetru, aby dokázali posoudit, jak rovnoměrně doutníky hoří, jak táhnou a jakou mají chuť. Tato kontrola je
opravdu důležitá a na Kubě se striktně dodržuje. Musíme si
uvědomit, že se výsledný produkt často dostane do významné společnosti, která očekává kvalitu a luxus.

Nákupní šílenství

Milovníci nejkvalitnějších doutníků světa mohou zamířit do
oblíbených nákupních domů, kde najdou prvotřídní zboží.
Patří mezi ně londýnská prodejna Alfred Dunhill. Robert
Lewis nebo Davidoff. V Paříži je to La Civette. Kupříkladu
v londýnském svatostánku Alfreda Dunhilla najdou zákazníci až třicet tisíc doutníků. Prodejna byla zřízena v roce
1928, a tak tu najdete i ukázkový kabinet. Odborníci se
shodují, že se jedná o jeden z nejkrásnějších zážitků, co se
vůní týče. Londýnská pobočka Dunhill je dokonce jedním
z míst, kde si doutníky kupoval i sám Winston Churchill.
Na kvalitu je třeba být opatrný, a to obzvlášť, chcete-li
nakupovat jinde, než v osvědčených doutníkových domech.
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Kupříkladu ve Španělsku, kde je sice menší daň na tabákové výrobky, se objevují padělky. Při nákupu doutníku
se proto vždy podívejte na dno krabice, kde by mělo být
označení a informace o původu. Doutníkoví znalci doporučují kupovat doutníky po více kusech. Říká se, že balení po
patnácti nebo dvaceti doutnících, je kvalitnější.
Než doutník koupíte, podívejte se do krabice a ověřte si,
zda mají všechny kusy stejnou barvu. „Kvalitní doutník se
pozná samozřejmě podle ceny, ale i podle renomé továrny,
ve které byl vyroben. Kvalitní doutníky v krabici jsou jeden
jak druhý, svrchní listy mají všechny stejný odstín. Tyto listy
jsou od pohledu olejnaté bez velkých žil. Jsou to listy jemné
struktury, nepopraskané,“ popisuje Vosáhlo. Když správný
doutník stisknete mezi prsty, měl by být poddajný a pevný.
Vždy při výběru využívejte všech svých smyslů a nepřežeňte to při prvním nákupu. Pro nováčky se hodí spíše menší
doutníky o velikosti kolem 12,5 centimetru. Zkušenější
kuřáci už mohou zvolit silnější a delší doutník.
Pokud si koupíte krabici doutníků, nikdo od vás nečeká, že
ji musíte vykouřit během několika měsíců. Určité typy se
mohou nadále uskladňovat, stejně jako víno, a to až deset
let.
Poznat, ve které zemi se vyrábí nejlepší doutníky, je podle
Vosáhla těžké. „Nejznámější země jsou Kuba, Dominikánská republika, Nicaragua a Honduras. Mnoho lidí přísahá,
že nejlepší a jedinečné doutníky pocházejí pouze z Kuby.
Upřednostňují značky jako je Cohiba či Montecristo. Je
pravdou, že tyto doutníky jsou výjimečné svou kvalitou
i nezaměnitelnou chutí. V posledních letech se ale do
popředí zájmu kuřáků dostávají také doutníky z Nicaragui,
kde bych doporučil značku My Father,“ říká odborník. Stabilní vysokou kvalitu si podle něj drží Dominikánská republika. „Z této země mi osobně nejvíce chutnají doutníky Cu-
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esta Rey. Zde si také nechávají míchat a balit doutníky tak
známé značky jako Davidoff a Dunhill. Domnívám se ale, že
se nedá upřednostnit jedna země. Důležitá je značka a typ
doutníku,“ uzavírá Vosáhlo.

Doutník jako vstupenka do společnosti
Winston Churchill, který bezesporu patřil mezi nejznámější
milovníky doutníků, jich za svůj život údajně vykouřil více
než 250 tisíc. Jeho oblíbený doutník o průměru 47 centimetrů Double Corona Maduro, se tak dnes jmenuje po něm.
Nebyl ale rozhodně jedinou významnou osobností, která
kouření doutníků propadla. Při přemýšlení si jej rád vychutnal i J.F. Kennedy, Charlie Chaplin, Mark Twain nebo
Albert Enistein. Ovšem nejen muži propadli kouzlu doutníků. Rády si na nich pochutnají i Madonna nebo Whoopi
Goldberg. Ženu s doutníkem byste ale viděli nejčastěji na
začátku devatenáctého století. Tehdy se staly doutníky
symbolem privilegované společnosti a rády si je vychutnaly
umělkyně žijící bohémským životem. Dnes doutník symbolizuje spíše sílu a mužnost. „Pořád ale mezi zákazníky vídáme ženy. Ty většinou nakupují pro své partnery, ale jsem si
jist, že jsou mezi nimi i ženy kuřačky doutníků. Vždyť žena
s doutníkem je velmi sexy,“ myslí si Vosáhlo.
A že je doutník stále jen výsadou dobré společnosti? Podle
Martina Vosáhla už to tak neplatí. „Klientela je různorodá.
Dobrý doutník si dají lidé, kteří si chtějí čas od času dopřát
skutečnou lahůdku v podobě vlhkého doutníku. Zkoušejí, ochutnávají a hledají to, co jim přinese pravý požitek.
Takový zákazník se zpravidla vrací a nakupuje různé druhy
z různých oblastí,“ dodává.

U nás naleznete pouze tzv. „vlhčené“ nebo
také „long filler“ doutníky, které jsou ty pravé
doutníky pro kouření.
Mým cílem není pouze prodat doutník, ale
naopak klientovi předat cenné informace
a zkušenosti ze světa doutníků.
Toto odvětví má dlouholetou tradici, své
kouzlo, ale i mnoho mýtů.
Lukáš Tofl

www.lucasa.cz

„Jsem doutníkovým
nadšencem,
staňte se
jím i Vy“

Text: Gabriela Koulová, foto a zdroje: A. Řezníčková, H. Prokopová: Postele a ložnice, Materasso, Anders Hilding (hildinganders.com), furnitureinchina.com, dezeen.cz, truhlarskyportal.cz, dumabyt.cz, British Bedroom Design Ideas, Interzum, O*GE Creative Group

Designové
postele

Jedna z nejdražších postelí, které byly
v posledních letech vyrobené, pochází
z amerického rodinného ateléru Parnian. Pokud vám lehce připomíná kajutu
na lodi, není to mýlka – stejný designér
o rok později zabodoval v nábytkářské
soutěži právě nábytkovým vybavením
luxusní jachty. (parnian.com)

Zdravý a kvalitní spánek je pro lidský
organizmus nesmírně důležitý. Pozitivně
ovlivňuje naši náladu, zvyšuje pracovní
výkonnost, funguje jako lék a zajišťuje
nám bezplatnou fyzickou i duševní regeneraci.

Design

Komfort do dětského pokoje pochází z dánského návrhářského ateliéru Gudiksen Design. Palandu připomínající mořské vlny vyrádbí dánská firma
Mimondo. (furnitureinchina.com)

Podmínkou kvalitního spánku je samozřejmě kvalitní
postel, respektive optimální symbióza tří základních prvků: rámu, roštu a matrace. Především pusťte z hlavy levné
dřevotřískové rámy bez pořádných bytelných spojů jednotlivých dílů – snadno je poznáte, protože stačí se o postel
v obchodě trochu opřít a ona se bude všelijak vlnit, viklat,
zavrže. Ihned odejděte, na takové posteli se vyspíte možná párkrát a pak vám bude jen pro zlost. Vedle účelovosti
však nesmíme zapomínat na další důležitý prvek, kterým
je design postele. Nebude od věci povšimnout si i módních
trendů z atelierů světových návrhářů. Než se k nim dostaneme, povíme si něco málo o umístění postele v ložnici. Věc
totiž není tak samozřejmá, jak by se na první pohled mohlo
zdát.

Televize v ložnici nežádoucí

Pokud máte v ložnici manželskou postel, neměla by být zasunuta v rohu, ale umístěna do prostoru. Průchod po stranách postele by měl mít nejméně 70 cm, v nohách 60 cm.
Dovoluje-li nám to prostor a dispozice ložnice, umístíme
hlavovou část postele k pevné stěně. Součástí manželské
postele jsou noční stolky nebo odkládací plochy. Místo jednotlivých skříní, které působí v interiéru příliš robustně, je
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lepší zvolit skříňovou stěnu nebo šatnu. Dříve velice oblíbené toaletní stolky se dnes již nepoužívají, líčení a krášlení se
odbývá v koupelně. Vhodné je ale dlouhé zrcadlo připevněné buď na vnitřní, nebo vnější straně skříňových dveří.
Ložnice někdy plní funkci čítárny a odpočinkové místnosti,
takže je dobré uvažovat o relaxačním křesle. Oblíbeným
ložnicovým doplňkem je televize. Psychologové a odborníci přes dobrý spánek ji sice tolerují, leč nedoporučují,
ostatně v místnosti, kde spíme, by neměly být žádné rušivé
přístroje, bez ohledu na to, jestli spíme sami nebo ve dvou.
Elektronika patří k dennímu provozu a jaksi podvědomě
tak mozek od dobrého spánku odvádí.

Dřevo stále v kurzu

Postel určuje charakter celé ložnice a právě jejím výběrem
bychom měli začít. Postele s dřevěným rámem byly dlouho
považované spíše za klasické než stylové. To se pomalu
mění, výrobci dnes používají nejen tmavých odstínů dřeva,
ale i šedohnědé, šedé a světlé odstíny. Výhodou dřevěných
rámů je snadná údržba, jelikož nezachytávají prach, na druhé straně je nutné ladit barevnost s ohledem na povrchovou úpravu dalšího ložnicového nábytku.

Design

Designérská firma O*Ge Group má v záhlaví motto Kreativita – Mládí - Workoholismus. Jejich mírně ujeté postele – hnízda nejsou tedy určena ani
tak pro bezpečí našich ptáčátek, jako pro partu lidí s notebooky, věnující se v posteli kreativní práci. Prostě cool.

Postel oblékaná podle módních
trendů
Designéři se vždy řídili pravidlem, že kvalitní spánek by
neměl být ničím rušen, takže se u celočalouněných postelí vyhýbali pestrobarevným kreacím. Dnes se používá
celá škála barevných odstínů, které se díky snímatelným
potahům dobře udržují. Snímatelné potahy navíc umožňují změnit design postele, tedy očalounění, v trendových
barvách a vzorech.
Totéž platí o koženém a koženkovém povrchu. Tyto materiály se navíc dobře kombinují s výraznými ložnicovými
doplňky, kupříkladu s komodou ve vysokém lesku či naopak s texturou syrového dřeva. Rozhodujícím faktorem
při koupi postele často bývá fakt, že téměř každá čalouněná postel má v základním provedení úložný prostor.
Největší výhodou čalouněných postelí, vedle již zmíněné
možnosti měnit jejich design, měkkost materiálu zaručující
pohodlí i bezpečí. Při výběru postele však
musíme brát v potaz i to, jestli lůžko
splňuje ortopedické nároky a udržuje
naši páteř v přirozené křivce během
spánku bez
ohledu na
polohu těla.
Proto bychom
měli vybírat čalouněné
Co postel, to originál. Brazilští designéři
postele s matracemi
Fernando a Humberto Campana je navrhují volně položenými na
nejen pro soukromou zámožnou klientelu,
lamelovém roštu. Tak
ale také pro lususní hotely.
můžeme zvolit matraci,
která bude vyhovovat
našim potřebám a nárokům. V neposlední
řadě pak nebude
životnost postele odkázána na
daleko nižší životnost matrace. Na
celoživotní garanci
totiž nikdy nevěřte.

Sebelepší a sebedražší moderní matrace není vyráběna na
dlouhá desetiletí užívání, primární je, když vám bude dobře
sloužit deset, maximálně patnáct let – tedy samozřejmě
mluvíme o postelích, na kterých spíte denně, u příležitostného spaní lze životnost matrací těžko propočítat.
V poslední době se velmi oblíbenými staly tzv. kontinentální postele, se kterými přišli jako s obnovenou klasikou
skandinávští designéři, dnes se krásnými kousky chlubí také
návrháři italští a najdeme i pěkné kontinentální postele
naší domácí výroby. Kdysi jsme tomu říkali válenda nebo
dvouválenda s matrací, ale zapomeňte na staré tvrdé kousky, které se brzo proležely. Dnešní kontinentální postel je
při maximálním pohodlí také maximálně elegantní. Tvoří
ji dvě lůžka v hlavě spojená 100 – 120 cm vysokým designovým čelem z ušlechtilého dřeva nebo čalouněným ve
stylu postele samotné. Lůžka se samonosným čalouněným
rámem nesou matraci se zabudovaným roštem a na ní
ještě několik centimetrů vysokou podložku na spaní. Tato
kombinace, jejímž principem je oddělení základu od matracového systému, umožňuje tělu zaujmout nejpohodlnější
polohu.

Palandy trochu jinak

Čtyřčlenná rodina bydlící v řadovém bytě dobře ví, co je to
boj s nedostatkem prostoru. Zvláště obtížně se bojuje při
zařizování dětského či studentského pokoje, který musí
splňovat hned několik funkcí. Pokud jde o spaní, volíme
velice často poschoďové postele neboli palandy. Ovšem
není třeba si hned představovat ty pověstné krabice s žebříkem, známé z dětských táborů, chat a kempů. Designová
poschoďová postel (kupř. dánské značky Mimondo) postrádá klasickou čtveřici rovných rohových podpěr. Kostru
tvoří čtyři oblouky spojené schůdky vyrobené z ohýbaného
tvrdého a dýhovaného dřeva. Výhodou oproti klasickým
palandám je originální design potlačující uzavřenost klasických „krabic“, světlé barevné provedení navozuje pocit
vzdušnosti a volnosti. Díky použitému materiálu navíc
oceníte bytelnost těchto postelí. V případě, že nejste fandou paland, nabízí firma ve stejném provedení i klasickou
vyvýšenou postel. Její celková výška je samozřejmě nižší
a postel disponuje pod ložnou plochou volným prostorem
k uskladnění věcí.
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Ložnice v thajském stylu

K současným trendům patří futonové postele. Přišly z Japonska a modifikovaly se v pohodlná lůžka s nízkým
rámem a svinovací matrací. V tradičním pojetí byl futon
matrací, která měla kruhový tvar a byla vyplněna stébly
orobince. Ráno se svinula, aby uvolnila prostor místnosti
denním činnostem.
V Thajsku se futon hojně používá k masážím, ale moderní

nic, extraktu z hroznového vína, yuhimbinu a esencí ylang
ylang. Krásně voní a mají afrodiziakální účinky...

Lehký dotek dekadence

Postele s nebesy známe převážně z hradů a zámků. Lože
s baldachýny, pod něž uléhaly královny a králové, však inspirovaly i mnohé designéry. Nová kolekce pěti postelí brazilského návrhářského dua Fernando a Humberto Campana
nabízí takové chuťovky, jako
je postel v designu skrčené
kůže, postel s nebesy v designu vlasů, lože z plyše,
drátů či jako by náhodně
poskládaných desek. Model
Cabana je zahalený do
nebes připomínajících vlasy
nebo chlupy. Tyto lehce
dekadentně působící závěsy jsou vytvořeny z palmy
rafia, jejíž vlákna nejsou
stejnobarevná, takže iluze
dlouhých ženských vlasů či
koňské hřívy je dokonalá.
Pokud chcete mít nebesa
roztažená, upevníte je
magnetickými proužky ke
sloupkům postele.
Druhým kouskem kolekce
je model postele Grinza,
Moderní luxus ve spotřebním vydání představují postele inspirované Orientem. Hladké plochy, jednoduchost,
kůže nebo bambus a jakoby „neoblečená“ matrace. Návrháři ale trochu zapomínají na pohodlné vstávání –
vzhledově připomínající
tak třeba můžete takovou postel umístit na stupínek nebo jí alespoň dát delší nožičky. (furnitureinchina.com)
hustě krčenou kůži, třetím
v pořadí je model nazvaný Cipria určený pro romantické duše milující vše, co je
postele, které z tvaru futonu vycházejí, budou vhodnou
hebké a něžné. Rám postele a čelo jsou pokryté umělou
součástí vaší ložnice zařízené v thajském stylu.
kožešinou, čelo je pak vytvarováno do podoby čtyř velkých
Důležitým prvkem jsou polštáře. Můžete zvolit květinorůžových bublin.
vý dekor nebo zlaté tkaniny, případně oranžové odstíny.
Corallo, aneb čtvrtý model kolekce, zaujme konstrukcí
Oranžová je v Thajsku duchovní barvou a meditační interirámu postele včetně nohou a čela, vytvořených z pokrouceér proteplí. Dalším typickým prvkem jsou paravány. Opticky
ného drátu v efektní zlatavé barvě. Díky „děravosti“ postel
rozdělí místnost, zajistí soukromí a navíc jsou dekorativní.
působí, jako by se vznášela. Ve skutečnosti je velmi stabilní
V obchodech s orientálním zbožím najdete paravány ručně
vyráběné a hojně zdobené z týkového dřeva či ratanu. Moa bezpečná.
derní designéři používají textil a kov, milovníci starožitností
Páté lůžko nese název Favela. Je to postel vyrobená ze dřeva, ale tím podobnost s klasickou postelí končí. Čelo a rám
najdou nejen starobylé originály, ale i jejich nápodoby
postele tvoří množství „prkýnek“ zdánlivě ledabyle přes
s hedvábím napnutém v bambusovém rámu a ručně vyšívasebe naskládaných v různých úhlech a mnoha vrstvách.
ném třeba obrazy ptáků na černém pozadí. Výšivka může
Celé to na první pohled vypadá jako výtvor malého dítěbýt zjednodušeně nahrazena ruční malbou na hedvábí –
te, ve skutečnosti jde o velice rafinovaný model, který má
i to je nádherný designový kousek.
svoje estetické kouzlo.
Nezapomínejte též na vonné svíčky a tyčinky. V ložnici
vytvoří intimní náladu jak pro klidné, tak romantické noci,
záleží na výběru vůně. K svíčkám samozřejmě patří stylové
svícny, které rovněž dostanete v obchodech specializujících
se na Orient. Můžete si vybrat ručně vyrobené ze dřeva,
opracovaného kamene, nebo v mosazném či skleněném
O malém prostoru jsme se zmínili v souvislosti s poschoďoprovedení.
vými postelemi neboli designovými palandami. Pro ty, co
Při zařizování ložnice v thajském stylu dbejte na proporce
řeší uspořádání malého bytu a zároveň touží po uzavřeném
a řiďte se úslovím méně je více. Ložnice má být útulná,
prostoru a soukromí, je určen projekt Bed In Box – postel
takže dejte pozor, abyste ji nepřeplnili nábytkem a doplňv krabici. Krabice tvoří „podlahu“, čelo postele, protější
ky. Jednak se na ně zachycuje prach, takže jsou náročné na
stěnu a strop, částečně uzavřená je i jedna z bočních stěn.
úklid, jednak přeplněný prostor navozuje pocit stísněnosti,
Vzniká tak polouzavřený prostor, který nabízí ideální podcož pro uklidnění mysli před spánkem není určitě žádoucí.
mínky pro relaxaci v relativním soukromí. Celá krabice je
A ještě něco. Před spaním si dopřejte aromatickou masáž.
navíc opatřena kolečky, takže ji lze kdykoli kamkoli
Volte směs s obsahem mandlového oleje, avokáda, sluneč-

Postel v krabici aneb strašák pro
klaustrofobiky
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Švédská firma Hilding Anders vyrábí postele a matrace od roku 1939, dnes už zdaleka nejen v Malmö, ale také ve svých pobočkách po celé Evropě
i Asii. Postel s touto značkou si může dopřát každý, kdo je ochotný sáhnout hlouběji do peněženky. Klasický skandinávský design se projevuje
například na jejich kontinentálních postelích. K nim firma nabízí i praktický doplněk – nízkou truhlu na peřiny ve stejné designu, jako si vyberete
postel. (hildinganders.com)

přemístit či otočit. V duchu hesla „Udělej si sám“ je postel
v krabici složená z dílů, které si sami sestavíte, takže vaše
bydlení bude hrou od samotného začátku.
Na rozdíl od klasických postelí lze k posteli v krabici přistupovat při stlaní jen z jedné strany. Z tohoto důvodu zvolíme praktické ložní prádlo, které nevyžaduje velkou péči.
Optimální je přikrývka pro dva, sloužící ve dne jako přehoz.
Za zmínku ještě stojí „únikový“ otvor v boční stěně, jímž
nepozorovaně vyklouznete z postele, zatímco vaše drahá
polovička ještě sladce spí.
„Krabicoví“ designéři pamatují i na děti. Těm ovšem takové
schovávací a pojízdné postele tvarují třeba do podoby
závodního auta, u malých slečen pak například typicky krabicovou postel můžete vytvořit třeba do výklenku v pokoji,
který uzavřete dekorativní stěnou inspirovanou obrázky
z oblíbené pohádky o princezně. Nemusí to být vždycky
Disney Design Inspiration, ti ovšem dodávají takové dívčí
postýlky už hotové, stačí je jen postavit. Pozor v tomto
případě na levné nápodoby z plastu – skutečně designové
postýlky – autíčka či mušle – jsou vyrobené z ohýbaného
dřeva a napuštěné zásadně laky, které neuvolňují do prostředí žádné škodlivé výpary.
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Organický spánek zítřka

Tak nazvali svůj výtvor návrháři z Centra pro inovaci a design belgické společnosti Deslee Clama, který posouvá hranice moderního stylu spaní. Jejich organická postel skutečně vypadá jako rekvizita ze sci-fi filmu. Na místo obvyklého
strohého čela vás uvítá měkký kokon připomínající rozevřenou náruč a navozující pocit útulnosti a bezpečí. Postel
má potah opatřený neviditelným zipem, který umožňuje
výměnu za potah čistý a popřípadě jinak barevný. Vyhřívané lůžko je vybavené senzory snímajícími pohyby ležícího
člověka. Jakmile se v noci zvednete, rozsvítí se tlumené
světlo, které vám umožní bezpečnou cestu na toaletu nebo
k lednici. Ráno se vyhřívání postele automaticky vypne.
Kokonovité čelo postele je pokryto speciálním polstrováním pohlcujícím zvuky. Ve vrchní části je zabudován implementovaný světelný zdroj pro světelnou terapii a navození
optimální spánkové nálady. Veškeré ovládání organické postele zajišťuje dotykový displej, samozřejmostí je v nohách
umístěný Smart screen, máte-li v oblibě sledovat v posteli
filmy.

Design

Tato klasická ložnicová postel s čalouněným čelem si nehraje ani tak na
špičkový design, jako pamatuje na špičkové pohodlí. Uvnitř masivního rámu je rošt a matrace, kterou si vyberete podle vlastních potřeb.
Postel je správně vysoká – cca 40 – 45 cm, tedy žádný problém se
vstáváním. (hildinganders.com)

Japonská inspirace pro malé byty

Současný trend minimalistického designu propagující
jednoduchost a čisté linie nahrává postelím, které vypadají, jako by se propadly do země. I přes nevšední vzhled
plní tato lůžka v japonském stylu praktickou funkci a v neposlední řadě opticky zvětšují, odlehčují a provzdušňují
prostor, což ocení zejména obyvatelé malých bytů. Výborně
se hodí také do dětských pokojů, protože splňují nároky na
bezpečnost.
Existuje několik typů propadlých postelí. Buď mohou
splývat s linií podlahy, nebo s vyvýšeným patrem. Stejného
vizuálního efektu dosáhnete i s postelemi zabudovanými
do robustního dřevěného nebo čalouněného rámu.

Postel pro frikulíny

Jste free, cool a in? Potom rozhodně musíte mít postel
v designu ptačího hnízda neboli Bed Bird´s Nest. Vypadá
velice realisticky až na to, že její průměr je kolem 4 metrů
a místo klasických polštářů na vás čekají měkoučká obří
vejce. Dokonalé pohodlí je zaručeno, horší je to se vstáváním z této originální natur postele, které se podobá spíše
sportovní disciplíně v nějaké bláznivé soutěži. Ptačí hnízdo
můžete mít, jste-li ochotni za ně zaplatit 15 tisíc dolarů
a máte-li ložnici o velikosti menší letištní ranveje. Vybrat
si lze ze tří velikostí (méně obří, obří a obrovská), zvolit si
můžete i odstín dřevěného korpusu, do něhož se vejde
až šestnáct „hnízdících“ lidí. Ptačí hnízdo je prostě spojení fenomenálního, nicméně trochu bláznivého nápadu,
s komfortem.

Dokonalý design, ložnice v černé a bílé, s mohutnou postelí svádějící zdaleka nejen k pohodlnému spánku. Do malých ložniček ovšem
trochu nepraktické a i ta barevnost se uplatní mnohem lépe v hotelu
než v domácí ložnici, kde černá dlouhodobě bude působit tísnivě.
(hildinganders.com)

dodala na trh nejdražší postel, která se umístila na prvním
místě v soutěži Veneer Tech Craftsman´s Challenge v kategorii nábytek pro rok 2010. Model, který nese název Západ
slunce je vyroben z ebenového dřeva, mahagonového dřeva a javoru s lesklým lakem. Dominantním prvkem postele
je designové čelo z tenkých klínovitých kousků dřeva. Dvě
LED diody slouží k podsvícení postele a osvětlení nočních
stolků se zásuvkami. Jak uvádí prezident společnosti Abdolhay Parnian, primárním záměrem nebylo vyrobení nejdražší postele na světě, nýbrž vytvoření něčeho originálního a dokonalého, co spojuje nábytkový design s výtvarným
uměním a zároveň splňuje nároky nejvyššího uživatelského
komfortu. Pro ty nejnáročnější klienty se pak vypracovávají
komplikovanější verze vybavené nejrůznějšími doplňky.
K základnímu modelu si můžete nechat instalovat držák na
iPod, nabíjecí stanici, vysunovací a otočný televizor, počítačový monitor, skryté úložné prostory a doplňky z nerezové
oceli a zlata. Na zakázku vám vyrobí špičkovou matraci z
Pokojíček pro malou princeznu. Postel využívá výklenek ve zdi, dítě
si v ní připadá chráněné a v bezpečí. A nemusí být vyzdobená podle
Malé mořské víly, fantazii se meze nekladou. (Disney Design)

Lože drahé jako Porsche

Americká rodinná nábytkářská firma Parnian nabízí luxusní
vybavení pro velmi náročnou domácnost. Tomu odpovídají
i její ceny. Ve svém sortimentu má nejmodernější nábytek
určený zejména pro vysoké manažery, ředitele mamutích
společností, královské rodiny a světové celebrity. Před
časem přišla s nejdražším stolem na světě, před třemi lety
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Krabicová auto-postel může být určena pro křehké budoucí řidičky i pro mladistvé vyznavače rychlých kol. (kidsfurnitureusa.com)

přírodních materiálů. Z takové postele pak už vlastně ani
nemusíte vstávat, můžete z ní na dálku klidně řídit mamutí
koncern ve dne v noci.
Cena tohoto zázraku se pohybuje od 38 do 210 tisíc amerických dolarů, záleží na množství dopňků. V tom nejluxusnějším provedení postel stojí v přepočtu téměř 4 miliony
korun, což je cena Porsche 911 turbo.

Aby postel byla pohodlná a spánek
zdravý
Na začátku jsme si řekli, že kvalitu spánku ovlivňují tři
základní body: rám, rošt a matrace. Rámy se vyrábějí nejčastěji z kvalitního dřeva, ale oblíbené jsou i kovové a laminátové, potažmo plastové a ratanové. Kromě vhodného
materiálu je důležité zvolit správný rozměr. Standardní
velikost lůžka je 200/220x90x30/45 cm. Dvoulůžko by mělo
být aspoň 160 cm široké, větší komfort nabízí šířka 180
cm. Téměř každý výrobce má širší nabídku a může zhotovit
i rám na míru.
Důležitý je výběr roštu a matrace. Jestliže zakoupíte kvalitní matraci a nevhodný rošt, nebudete mít užitek ani z jednoho. Je dobré si také uvědomit, že dobře vybraný rošt
vám může vydržet celý život, kdežto matraci vyměňujeme
zpravidla po deseti letech. Vyšší komfort zaručuje kombinace pevného roštu s pohyblivými lamelami, k němuž je
optimální měkčí a pružná matrace. Sortiment nabízených
typů matrací je také široký. Nejpoužívanějšími jsou matrace
polyuretanové pružinové, taštičkové, ze studené pěny, líné
pěny či latexové. Důležitá je tvrdost matrace. Příliš tvrdá
způsobuje přetěžování páteře a brání jejímu prokrvování.
Příliš měkká matrace páteř deformuje.
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Při volbě matrace je dobré mít na paměti i věk. Tvrdší
matrace je vhodná pro osoby mladší, ale nehodí se pro
starší, jimž se páteř a klouby hůře uvolňují. Kvalitní matrace by měla být elastická, měla by mít zvýšenou odrazovou
pružnost a sníženou tlakovou deformaci. Proto jsou dobrou
volbou sendvičové matrace skládající se z více vrstev a tzv.
zónové matrace, které jsou změkčené v místech, kde nejčastěji dochází k otlakům.
Kvalitní matrace by také měla zajišťovat přísun vzduchu
a schopnost propouštět vodní páry. Matrace spolu s vhodně
zvoleným roštem by měla být pružná, ale ne prohýbavá
a nenosná a neměla by být slabší než 7 cm, obvykle se doporučuje až 15 cm silná matrace.
Jádra ze studené pěny mají větší prodyšnost a jsou dostupná také ve variantě s tvarovou pamětí, která se přizpůsobuje váze těla. Posledním trendem výplní jsou přírodní materiály, například koňské žíně, které dobře odvádějí vlhkost.
Žádoucí je při koupi si matraci vyzkoušet a poradit se
s prodejcem, který by měl být vyškolený a schopný odborné
pomoci.

Nejčastější typy matrací

Polyuretanové matrace jsou vhodné spíše pro příležitostné
spaní, nedokaží se příliš přizpůsobit lidskému tělu.
Pružinové matrace – jednotlivé pružiny jsou navzájem
propojeny, takže dobře podpírají tělo a páteř je udržovaná
v přirozené poloze.
Taštičkové matrace – pružiny jsou uloženy ve speciálních
kapsách, kterí dobře reagují na polohu těla. Celá matrace
je tak velmi elastická.
Latexové matrace mají vysokou bodovou elasticitu.
Matrace z líné pěny – tento materiál mění svou tvrdost

Design

v závislosti na teplotě a tlaku těla.
Matrace ze studené pěny jsou pevné a vysoce pružné. Vynikají tvarovou stálostí, která zamezuje nežádoucím deformacím, je velmi prodyšná, odvádí teplo a omezuje výskyt
roztočů.
Matrace z biopěny mají vysoký obsah přírodních olejů, lepší
antibakteriální vlastnosti a jsou ohleduplnější k životnímu
prostředí.

Jak si správně vybrat matraci

Věk uživatele – se stářím přichází i potřeba většího komfortu. Starší lidé by proto měli volit materiály, které dobře
pruží a kopírují tělo. Rovněž ocení rozdílné tuhosti zón
matrace. Mladší lidé mají naopak v oblibě tužší materiály.
Hmotnost uživatele – tento údaj je podstatný pro výběr
jádra matrace. Každá matrace má uveden hmotnostní
limit uživatele, platí, že čím vyšší hmotnost, tím kvalitnější
by měl být výběr jádra, aby nedocházelo k předčasnému
opotřebení.
Účel použití – denní spánek, občasný spánek. Pro denní
spaní je žádoucí vybrat vhodnou matraci a neřídit se pouze
cenou.
Požadovaná tuhost – obecné rčení, že tvrdši je lepší, neplatí. Každý člověk má o tvrdosti a pružnosti individuální
představu.
Alergie – pokud jimi trpíte, vybírejte antibakteriální nateriály, u většiny matrací můžete volit i mezi obyčejnýmií
a antibakteriálními potahy.
Polohování – ne všechny matrace jsou vhodné pro polohovací rošty. Na motorově polohovací rošty nejsou vhodné
hodně tvrdé matrace, nepřizpůsobí se. Pružinové a taštičkové matrace nelze polohovat v žádném případě.
Umístění matrace – chata nebo ložnice doma? Na chatu
rozhodně nekupujte latexové matrace, nejsou vhodné do
místností s vyšší vlhkostí.

Rošty, to je celá věda

Rošt je ta část postele, na které leží matrace. K dostání je
ve třech různých variantách: pružný rošt lamelový, pevný
laťový nebo pevná deska s perforací. Pevné rošty nebo
desky jsou z anatomického hlediska horší, protože neumějí
reagovat na změny polohy těla při spánku a desky s per-

forací hůř větrají lůžko. Ideální je tedy pružný lamelový
rošt, který velmi dobře kopíruje esovitý tvar páteře. Spolu
s vhodně zvolenou matrací dokáže reagovat na změny
polohy těla, ať už ležíme na břiše, zádech nebo na boku.
Rovněž dokáže matraci odvětrávat, což je důležité pro lidi,
kteří se hodně potí. K mání jsou i lamelové rošty zabudované přímo do matrace: příčně uložené lamely jsou ukotveny v bavlněných pouzdrech na třech podélných pružících
nosnících z polyuretanové pěny.
Existují také rošty s pneumatickými vzduchovými vaky, které nahrazují polyuretanové podélné nosníky. Vaky se tlakují
pumpičkou v závislosti na váze uživatele. Mezery mezi lamelami klasických roštů nesmí být větší než 4 až 6 cm, jinak
může dojít k deformaci matrace.
Pokud se rozhodnete pro koupi polohovacího roštu, musíte
si k němu pořídit dostatečně ohebnou matraci. Zvláště to
platí pro rošty, které umožňují až tři různé polohy zároveň.
Polohy můžete ovládat jak ručně mechanicky, tak motoricky dálkovým ovladačem. Toto vybavení je velkým pomocníkem u nemocničních lůžek. Vhodně zvolené polohy
matrace zlepšují obnovu pohybu, sebeobsluhu pacienta
a pomáhají předcházet proleženinám, zápalu plic či trombotickým komplikacím. V domácím prostředí změnu poloh
nejvíce oceníme při čtení, kdy si můžeme zvednout hlavovou část roštu nebo naopak odpočinout nohám vyzvednutím roštu do vyšší polohy.

Několik rad pro lepší spánek

Nejlepší orientace ložnice je na východ, případně na sever.
Ráno vás probudí sluneční paprsky, večer budete mít v místnosti příjemný chlad.
Správná teplota – pro noční klid je vhodný chládek, nejlépe
pod 20 stupňů celsia, při usínání by měla být teplota těla
snížená.
Ticho a klid – místo nočního spánku by nemělo být průchozí. Televizi a další elektrotechniku přesuňte do jiné místnosti, hluk z ulice ztlumte pomocí závěsů.
Životospráva a biorytmus – důležitá je úprava životních
návyků. Před spaním se stravujte lehce a s dostatečným
časovým odsupem. Pokud večer cvičíte, dopřejte tělu časový
odstup mezi aktivním a pasivním odpočinkem nejméně 4
až 5 hodin.
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ˇ
Text: Nela Maťašeje, foto: SAMphoto.cz a archiv Mileny Bogdálkové

Připravte se na hory.
Kde je to nejlepší?
Co takhle zamávat dennímu shonu a stereotypu a začít se těšit po létě na další
dovolenou plnou aktivní zábavy? Magazín ICE pro vás vybral ty nejlepší lyžařské
destinace, které nejsou daleko, ale přitom nabízí dostatek zahraničního luxusu a pohodlí. Že nemáte lyžařskou výbavu, nebo vůbec nelyžujete? Ani to vás
nemůže zastavit, abyste si naplánovali tu
nejskvělejší zimní dovolenou.
Kde začít snít lyžařský sen? Každý lyžař vám jednoznačně
odpoví: Jeďte do Alp! Jenže do kterých? Francouzských,
italských nebo rakouských? A co třeba Švýcarsko? Možná
vám to na první pohled přijde stejné, ve skutečnosti ale na
detailech záleží.

Za humny do Rakouska

Pokud si vyberete Rakousko, stačí jen pár hodin a můžete
si užívat na svazích našich blízkých sousedů. Rakouské Alpy
jsou jednoznačně nejdostupnější a nejbližší zimní destinací
a Rakušané si na české klienty za pár posledních let dobře
zvykli. Pokud se na cestách rádi cítíte jako doma, Rakousko
je bezpochyby skvělou volbou. V češtině tu dneska najdete
nejen směrovky a nápisy v hotelech, ale také jídelní lístky.
Nemůže vás ani překvapit, když v restauraci najdete za
barem český personál.
Patříte-li mezi lyžaře, kteří si na sedmou ranní nastaví
budík a okamžitě vyrážejí na sjezdovku, dokud je na ní ten
pravý manšestr, rozhodně vyzkoušejte středisko Zillertal.
Oblast tvoří tři skiareály a patří k ní i nejpopulárnější rakouský ledovec Hintertux, kde můžete lyžovat po celý rok.
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Mezi skiareály jezdí kyvadlový skibus, celková délka všech
sjezdovek přesahuje 140 km. Výzvou pro odvážné je nejprudší sjezdovka v Rakousku s příhodným názvem Harakiri.
Má sklon krásných 85 procent, takže opatrně.
Ti nejlepší lyžaři mohou svůj um nechat natočit na video.
„Zillertal Arena nabízí tuhle službu na třech místech, v Zell,
Gerlosu a Königsleitenu. Natočíte se na video a pak se můžete podívat na internetu, jak jste lyžovali. Je to výborná
zpětná vazba,“ myslí si Jakub Hošný, který byl v Zillertalu
už třikrát. Když ho nebaví po pár dnech lyže, vždycky najde
v oblasti nějakou zábavu. Pro běžkaře je tu 200 kilometrů
běžeckých stop a pro ty, kteří zimu tráví nejraději na saních
patnáct sáňkařských drah.
Co se týče ubytování, v Zillertalu si vybere každý. Pobyt si
skvěle užijete v menších rodinných penzionech a hotelech,
nebo ve větším a luxusnějším zázemí. Mezi opravdu komfortní se řadí Hotel Theresa v městečku Zel lim Zillertal.
V případě nepříznivého počasí vám tento hotel nabídne
spoustu alternativ k zábavě.
Rádi byste doplnili energii a síly a nikam pro tentokrát nespěchali? Ideálním místem pro sportovně-relaxační dovolenou je Turrach. Zima na Turrach – Höhe je nejlepší od konce
listopadu do května a je pestrá, působivá a trochu proměnlivá. Půvabné středisko, které leží v nadmořské výšce 1763
metrů, se nachází uprostřed pohoří Nockberge. Vyžití tu
najdou sjezdaři, běžkaři, sáňkaři nebo prostě jen ti, kteří si
rádi vychutnají zimu pěkně na výletech.
Chaos velkých středisek zde nahrazuje příjemná venkovská atmosféra, klid a útulno. Veškeré dění se odehrává
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kolem jezera Turrach, které mimo jiní patří knížeti Karlu
Schwarzenbergovi. Ale nebojte se, i sjezdovek tu najdete
dostatek, areál jich nabízí téměř čtyřicet kilometrů. Líbit se
tu bude i běžkařům a bruslařům, kteří si kromě skvělého
terénu užijí i překrásné okolí jezera.

NEJ střediska v Rakousku:
•
•
•
•
•
•
•

Zillertal - největší lyžařská oblast
Nassfeld – nejslunečnější oblast
Kühtai – nejlepší bydlení na sjezdovce
Kitzsteinhorn – nejlepší snowpark
Albachtal – nejútulnější městečko
Ski Arlberg – nejlepší pro freeride
Seefeld – nejlepší pro běžkaře

Nejlepší bar najdete ve středisku Ischgl, které je považováno za vůbec nejlepší místo pro oblíbené Apres ski. Jmenuje
se Idalp a leží v nadmořské výšce 2320 metrů.

Co si dát dobrého:
Na zahřátí je nejlepší skvělá Gulaschsuppe, což je vydatná
gulášová polévka. Skvěle vás zasytí i Frittatensuppe, tedy
vývar s fritátovými nudlemi. Počítejte s tím, že jídla na
svahu jsou skutečně poctivá a polévka vám může pomoct
skvěle zahnat hlad. Pokud si raději dáváte něco většího
k jídlu, vyzkoušejte klasické Spätzle nebo Germknödel,
což je obrovský knedlík plněný povidly a politý vanilkovým
krémem. Jestli klesne teplota pod deset stupňů, zahřejte se
Jägertee.

APLIKACE
PRO
ANDROID
APLIKACE
PRO
APPLE iOS

Krkonoše - Špindlerův Mlýn

Sluncem zalitá Itálie

Hlavním důvodem, proč si vybrat pro zimní dovolenou
právě Itálii, je počasí. Statistiky dokazují, že je tu až 300
slunečných dní v roce, což znamená, že budete mít velkou
pravděpodobnost, že si užijete na svahu slunečné počasí
a teplo. Druhým důvodem je nikdy nekončící zábava. Italové jsou mistři v nočních párty, které trvají až do brzkých
ranních hodin. A pokud máte rádi kvalitní kávu a lahodné
Bombardino, rozhodně už déle nepřemýšlejte. Itálie pro
vás bude to pravé.
Nejznámějším střediskem je Dolomity Superski. Jeden skipas vám bezpečně pokryje síť sjezdovek ve dvanácti lyžařských střediscích. Mezi ta nejoblíbenější patří Val di Fiemme
a pak zejména čtyři skiareály napojené na Sella Rondu:
Val di Fassa, Arabba, Alta Badia a Val Gardena. Kdo miluje dlouhé a dobré sjezdy, tady si zcela jistě vybere. „Mezi
mé nejoblíbenější sjezdovky patří ty v Marmolada Arraba.
Většina z nich s náročnějším úzkým úsekem, který se pak
rozšíří do příjemného svahu, nebo naopak sviští rázně dolů.
Ze svých zkušeností vím, že jsou italská střediska skvělá pro
zkušené lyžaře, kteří si náročnější tratě užijí. Freeride bych
tady ale rozhodně nezkoušela,“ upozorňuje lyžařka Petra
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Jonášová.
A to potvrzují i další lyžaři. Stavitelé italských sjezdovek nezapřou zálibu v rychlé jízdě, neboť na svazích často narazíte doslova na „dálnice“. Typická sjezdovka je totiž dlouhá,
široká a přehledná a hlavně dokonale upravená. Skvělé
také je, že v italských Alpách dohlížejí na bezpečnost lyžařů. Většina zátaras je obalena tak, aby si v případě nárazu
lyžaři neublížili. Pokud do někoho na sjezdovce vrazíte,
počítejte s tím, že u vás budou do pár minut policisté. Na
druhou stranu si tu díky tomu všichni dávají větší pozor na
to, kam jedou.
Ubytovat se v Itálii můžete v menších hotelech v soukromí,
nebo v rozlehlých hotelových domech, které se tyčí vysoko
do nebe. Záleží na tom, co je vám milejší. Větší hotely nabízejí samozřejmě i vyšší komfort, welness a bazény.

NEJ střediska v Itálii:
•
•
•
•

Val Senales: nejlepší ledovec
Arraba: nejprudší sjezdovky
Sestriére: nejrozlehlejší středisko
Valdidentro: nejvíce zapomenuté a prázdné

Príloha
ˇ
si můžete nasadit prakticky už u hotelu. Většina z ubytovacích zařízení se totiž nachází jen několik málo desítek
metrů od sjezdovek.
„Lyžování ve Francii je opravdu skvělé. Pokud si lyže chcete
opravdu užít a sjet toho co nejvíce, rozhodně není lepší
lokality. Pokud ale máte rádi i to všechno okolo, jako jsou
milé hospůdky, příjemné penziony, asi budete zklamaní.
Francie je tak trochu prvoplánová a zdejší horská městečka spíš připomínají sídliště, než cokoliv jiného,“ říká lyžař
Hošný.
Je to tím, že většina lyžařských středisek ve Francii se nevyvinula postupně v horských městech, ale vyrostla na zelené
louce. Projektanti měli jasný cíl – vytvořit města, která pojmou hodně turistů a vytvořit sjezdovky, které je k návštěvě
budou lákat.
Druhým negativem je komfort a cena. Ubytování je většinou velmi malé a velmi drahé. Ideální je proto pronajmout
si takzvaný Chalet. Jedná se o ubytování v lidovém stylu,
které má větší množství pokojů a nabízí tak dostatek pohodlí.
Jestli milujete dlouhé sjezdy, budete si užívat a obloučkovat z nejvyšší hory v oblasti Méribelu, Mont du Vallon.
Sjezdovka o délce více než pět kilometrů nabízí luxusní
sjezd zejména po ránu. Nevynechejte ani Saulire, která má
přes deset kilometrů a bude vám trvat nejméně půl hodiny,
než se dostanete až dolů.
Trois Vallées neboli Tři údolí jsou nejrozsáhlejší a nejvyhledávanější lyžařskou oblastí na celém světě s celkovou
délkou 610 km sjezdovek. Najdete tu všechny tři stupně
obtížnosti a můžete si zkusit i dobrodružné lyžování mimo
vyznačené tratě.
Nejlepší bar najdete ve Val Thorens a má velmi jednoduchý název 360. Právě sem proudí davy lyžařů, takže pozor,
abyste se příliš nezdrželi.

Co si dát dobrého:

Nejlepší bar zimní Itálie najdete v Alta Badia. Jedná se
o podnik Moriitzino, kam se na drink sjíždějí i známé osobnosti.

Co si dát dobrého:
Místí kuchyně je zcela odlišná od té, kterou znáte z letních
dovolených v Itálii. Mísí se zde italské a alpské tradice, což
vytváří neotřelou chuť zdejších pokrmů. Na každé horské
chatě máte zaručeno, že bude vše domácí kvality. K místním specialitám zcela určitě patří Schlutzkrapfen, což jsou
ravioly se špenátem a sýrem, nebo pečeně srnčí kýty s polentou. Jako dezert určitě vyzkoušejte závin plněný hruškami a ořechy. Po lyžování doporučujeme skleničku Prosecca
či Aperolu s kouskem pomeranče. O Bombardinu už tu byla
řeč – báječný vaječný koňak s panákem tvrdého alkoholu
a se šlehačkou vás rozehřeje i v třeskutém mrazu. Nejslavnější italský drink rozhodně vyzkoušejte ještě na svahu.

Šarm francouzských sjezdovek?

Už jste někdy slyšeli o skisafari? Jedná se o turistiku na
sjezdovkách a právě na těch francouzských se praktikuje
nejlépe. Sjezdovky jsou tu prázdné, fronty žádné a lyže

Francie je země gurmánů, a tak si můžete být jisti, že dobré
jídlo tady rozhodně nebudete dlouho hledat. Vyzkoušejte
fondue se skvělými francouzskými sýry a vytříbeným bílým
vínem. Jako dezert pak ochutnejte domácí borůvkový koláč, který zapijte alpským likérem Génepi.

Výbava na sjezdovky?
V zahraničí to jde taky
Stresujete se tím, že při výjezdu do zahraničí určitě něco
z vybavení zapomenete? Možná se přestaňte stresovat.
Ačkoliv se to zdá nepravděpodobné, nákup sportovního
oblečení vás nakonec může stát v zahraničí mnohem méně
než u nás.
Bonusem pak může být fakt, že se o vás v zahraničí jakožto
o zákazníka lépe postarají. „Byl jsem několikrát svědkem
toho, že u nás obsluhovali prodavači bez jakýchkoliv znalostí. Když jsem si potřeboval koupit v Itálii nové snowboardové rukavice, ujal se mně v obchodě snowboardista, který
přesně věděl, co hledám. V lyžařských střediscích se často
stává, že instruktoři část dne lyžují a část dne prodávají
v tamních speciálkách,“ doplňuje Hošný.
Až budete vybavení na lyže vybírat, pamatujte zejména
na kvalitu materiálu. Spodní vrstva oblečení by měla těsně
přiléhat k tělu a odvádět od něj nežádoucí vlhkost. DruIce Podzim 2013 |
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hou vrstvu může tvořit rolák, mikina, zkrátka něco, co vás
v případě potřeby hezky zahřeje a teplo udrží. Poslední
vrstvu tvoří bunda, která má prioritně ochránit před deštěm a větrem. Takže by měla být nepromokavá. Nebojte se
všechny své nároky ve specializovaných prodejnách prezentovat. Nechejte si poradit a pomoct, ušetříte si spoustu času
i nervů. Jako prvního poradce vám nabízíme lyžařskou
instruktorku Milenu Bogdálkovou.

Milena Bogdálková: Lyžáky vám
musí padnout jako druhá kůže
Od roku 1990 trénuje budoucí lyžaře ve Ski Klubu Viktoria
Brno a zasněžené svahy si natolik zamilovala, že si bez nich
nedokáže představit zimu. Jako ostřílená lyžařka Milena
Bogdálková doporučuje před odjezdem do Alp hlavně nic
nepodcenit.

Jak se liší zimní dovolená na tuzemských
svazích a v zahraničí?

Kdo nejezdí do Alp, častokrát před první cestou na něco
zapomene. Je potřeba si uvědomit, že to nejsou Krkonoše,
svahy jsou ve dvou tisícové nadmořské výšce.

Na co je tedy potřeba myslet?

Z mých zkušeností mohu říct, že lidé nejčastěji zapomínají
na opalovací krémy. Přitom vysokohorské sluníčko může
ublížit úplně stejně, jako to v létě u moře. Takže je dobré
mít s sebou krém s vyšším faktorem. Druhá věc je dostatek
tekutin. Obzvláště dětem se může ve vyšší nadmořské výšce
lehce stát, že je začne bolet hlava a bude jim špatně. I když
je vám zima, vaše tělo se potí a vydává energii. Dostatek
tekutin je proto základ. Druhou samozřejmostí je lyžařská
přilba. I když je to větší investice, na svah bych bez ní nevyjela. Může vás ochránit před úrazem, což je k nezaplacení.

Když kupujeme výbavu na lyže, možností je
neuvěřitelné množství. Jak se v tom vyznat?

Dneska je opravdu dostatek různých materiálů i firem, které kvalitní sportovní oblečení nabízejí. Stejně se ale občas
setkám s tím, že lidé koupí raději levnější rukavice a je jim
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pak zima. Bohužel v tomto odvětví platí, že vyšší cena znamená i vyšší kvalitu.

ku?

Co by nám rozhodně nemělo chybět v šatní-

Dobré je pořídit spodní prádlo z kvalitních materiálů. To
je spodní vrstva, která nedovolí mrazu proniknout k vašemu tělu. Pak se rozhodně hodí podvlíkačky. Na tuto
vrstvu přichází další oblečení, jako jsou oteplovačky, roláky a mikiny z odolných materiálů a samozřejmě bunda.
Doporučuji vždy ještě nějaký šátek, ideální je takzvaný buf,
který můžete použít jako čepici, jako kuklu, nebo jen okolo
krku. Jeho variabilita umožňuje využít jej téměř na cokoliv.
Pro děti bych doporučila i neoprenové náhubky, které se
hodí, když fouká studený vítr. Děti to opravdu ochrání před
mrazem. Musíte si uvědomit, že v Alpách může být klidně
i dvacet pod nulou.

Pokud se chystáme do Alp a nemáme vlastní lyžařské vybavení, je lepší si jej půjčit v České
republice?

Abych pravdu řekla, přijde mi lepší půjčovat si lyže i boty až
na místě. Půjčené vybavení vám nemusí úplně sednout, což
poznáte až na sjezdovce. Když máte věci půjčené u nás, nic
už neuděláte. Když si je půjčíte na sjezdovce, můžete je bez
problémů vyměnit za jinou velikost, reklamovat je, zkrátka
jde s výpůjčkou ještě nějak pracovat. Finanční rozdíl přitom
není tak velký a plusem je, že si nemusíte lyže půjčovat den
před odjezdem.

Kam se obrátit pro radu, když plánujeme
nákup lyžařského vybavení?

Můžete samozřejmě nakoupit všechno levněji v hypermarketech, ale tam bych nepočítala s nějakou odbornou
konzultací. Vždy je lepší zajít do specializovaného obchodu
nebo servisu, kde je proškolený personál častokrát z řad
bývalých závodních lyžařů, nebo poloprofesionálů, který
vám velmi rád pomůže. Hlavně se nebojte ptát. A lyžáky
si prosím nikdy nekupujte o dvě čísla větší, jak tomu bylo
kdysi. Dneska už se do nich nedávají dvoje ponožky (smích).

NOVÁ KOLEKCE
podzim/zima

nordblanc.cz

Dámská zimní bunda
MARA
2 876 Kč *
*cena po uplatnění poukazu

Dámská zimní bunda s technologiemi TERATEX®, FURTHERM® a přiléhavým střihem ULTRAFIT
CUT™ Vám zajistí komfort při náročných sportovních aktivitách a ochrání Vás proti výkyvům
počasí. Vysoce nepromokavá, lehká bunda s vodním sloupcem 15 000 mm a maximální prodyšností společně s unikátní tepelně izolační výplní akumuluje teplo i ve vypjatých povětrnostních
podmínkách. Uzavírací stahování svršku límce, předformované rukávy a systém bederního pásu
se dokonale přizpůsobí Vašim křivkám. Vnější kapsu na skipas a vnitřní náprsní kapsu oceníte
nejen na svahu.

DÁRKOVÝ POUKAZ NORDBLANC

sleva 20 % na novou kolekci!
JAK NA
TO?

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

Platnost kuponu do 31.12. 2013 ve všech značkových prodejnách NORDBLANC
mimo outlet Praha-Štěrboholy. Slevy nelze sčítat.

Rozhovor
Text:Monika Seidlová, foto archív televize Prima a Nova

Život není o návratu
Milan Bahul o sobě říká, že je česko – slovenský herec. Na Slovensku se narodil, v Čechách často pracoval. Teď žije za Prahou a za prací jezdí někdy i několikrát týdně
do Bratislavy. Trochu paradox, ale takový je zkrátka herecký život. Nejnovější televizní role, v níž ho můžete vidět, je soudce Semerád v primáckém seriálu Cesty domů.

Cesty domů patří k seriálům, jež se průběžně natáčejí a hned vysílají. Takže jste měl spíš
pracovní léto?
Přesně tak, oproti jiným rokům jsem letos v létě hodně pracoval. Ale víc času než Cesty domů mi zabral a stále zabírá
seriál, který natáčím v Bratislavě pro Markízu. Protože jde
o denní seriál, pracuje se velmi rychle, běžně se tam za den
natočí až třicet obrazů, což je dvojnásobně víc, než na Cestách domů, takže se musím pokaždé naučit velkou spoustu
textu. Tempo natáčení je vražedné, takže před kamerou už
není čas na žádné zkoušení nebo improvizování. K tomu je
potřeba připočítat cestu, která trvá čtyři a půl hodiny tam
a pak zase zpátky. Takže jsem hodně času strávil taky na
dálnici mezi Prahou a Bratislavou. Čímž si ale nechci nijak
stěžovat.

Nepřipadá vám trochu paradoxní, že jste
léta jezdil za prací z Bratislavy do Prahy, a když
jste se přestěhoval do Čech, máte zase práci na
Slovensku?

Je to trochu paradox, ale taky náhoda, osud, kdo ví? Pro
mě platí, že práce je buď hodně, nebo není žádná. Herectví
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je profese, v níž musím počítat s tím, že mě práce zavede
třeba i hodně daleko od domova. Kdybych byl výtvarník
nebo sochař, asi by to bylo jednodušší.

Měl jste období, kdy práce nebyla?

Samozřejmě, po revoluci v roce 1989 a pak a po rozdělení Československa se začalo točit méně filmů a inscenací.
Spousta mých kolegů ze Slovenska jezdila za prací do
Prahy. Trochu podobná situace nastala, když jsem skončil
v Ordinaci v růžové zahradě. Dva roky mi nepřišla žádná
pořádná nabídka, protože si všichni mysleli, že v Ordinaci
stále ještě hraju. Jezdil jsem do Bratislavy do Národního
divadla, kde hraju doposud, ale nic jsem netočil. A pak mě
loni v létě oslovila Markíza a nabídla mi roli mafiána Tótha
v denním seriálu Búrlivé víno. Přijal jsem a dodnes toho
nelituju. Tóth se v seriálu momentálně neobjevuje, protože
sedí v lochu a možná ani autoři ještě nevědí, co s ním bude
dál. Ale Markíza mi nabídla práci v dalším seriálu, a právě
kvůli němu od dubna jezdím zase pravidelně do Bratislavy.
Jmenuje se Chlapi neplačú a hraju tam Uja Vinca, chlapa,
který má rád život a obzvlášť ženy. Vysílat se začal na konci
srpna. Musím ale říct, že mi produkce vychází vstříc a snaží

Art

se mi obrazy nakumulovat tak, abych měl natáčení třeba
dva tři dny za sebou a nemusel jezdit na otočku sem a tam.

tě?

Zažíval jste podobný paradox i jindy v živo-

Myslíte, jestli jsem si v životě někdy naběhl?

To je taky zajímavá otázka. A naběhl?

Ano, párkrát v životě se mi to stalo. Velmi jsem si naběhl,
když jsem vstoupil ve smluvní vztah s Deanou Jakubiskou
a přijal roli ve filmu jejího muže Juraje Nejasná zpráva
o konci světa. Byla to krásná role, nádherný silný příběh, za
který jsem bohužel nedostal zaplaceno tolik, kolik jsme se
domluvili, a já se teď s režisérem a jeho ženou patnáct let
soudím. Zdálo se mi, že jsem si naběhl také rozhodnutím
rekonstruovat dům, v němž žijeme s partnerkou a jejími
rodiči. Je to stará opuková stavba a rekonstrukce se zdála
nekonečná. Kdo má dům, ví, že kolem něj nikdy není hotovo. Ať máte dům nový nebo starý. Ale když vidíte, jak stará
stavba ožívá, znovu vnímáte genius loci domu, uvědomíte
si, že rozhodnutí bylo správné.

Takže všechny problémy s rekonstrukcí měly
nakonec svůj smysl?

Všechno v životě má přece smysl. Nejsem zastáncem rčení,
že všechno špatné je k něčemu dobré. Spíš toho, že všechno – i to špatné – vás nějak poučí nebo posune někam dál.
Všechno je v neustálém pohybu. Ve Vesmíru neexistuje
bod, který by byl vteřinu na místě. Ať hrábnete kamkoliv,
nikdy se nedotknete stejné věci. Někdo tvrdí, že zásadní
tvar ve Vesmíru je kruh. Ale podle zákonitostí kvantové
fyziky a také podle budhismu je to spirála, která se z určitého úhlu pohledu jeví jako kruh. Proto třeba platí rčení
našich předků ´Nevstoupíš dvakrát do téže řeky´. Vstoupíte
do vody, ale už je to jiná voda. To je ta spirála, o níž mlu-
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vím. Platí to i o herectví. S každou novou rolí začínám
znovu, ať jde o divadlo nebo seriál. Nejvíc stresující je pro
mě pokaždé první natáčecí den nebo první zkouška.

Chcete říct, že trpíte trémou?

Tréma to není, spíš nával adrenalinu, protože nikdy nevím,
co přesně mě čeká. První den se oťukávám s novým štábem, kolegy, sonduju, jestli jsme stejně naladění a jde nám
o společnou věc, nebo jestli pracuju s lidmi, kteří si raději
budou házet klacky pod nohy. Což se naštěstí stává jen
zřídkakdy. Pak už přijdou na řadu profesní zkušenosti. Ale
než se pokaždé zorientuju, den dva si opravdu připadám,
jako kdybych byl u přijímacích zkoušek nebo pracoval na
své první roli.

Mluvili jsme o rekonstrukci domu. Je pro
vás práce na domě příjemný relax, nebo nutné
zlo?

Někdy obojí, jak která činnost. Co zvládnu, udělám sám.
Mám bohaté zkušenosti s rekonstrukcí několika bytů a od
patnácti let jsem vždycky přes léto brigádničil na stavbách.
Jednak jsem si tím vydělal peníze, jednak mě to bavilo.
Takže jsem se lecčemu přiučil, co se mi později hodilo. A co
nezvládnu sám, na to si zjednám odborníka. Relax prostřednictvím manuální práce je nesmírně důležitý proto,
aby člověk neměl tak zvaný mentální tenisový loket. Člověk
zaměstnává určitý a pořád stejný druh buněk, je dobré
občas jim nechat dáchnout a zaměstnat jiné. Jiné buňky
ovládají myšlení, jiné zase ruce, aby mezi nimi mohla být
spolupráce, je potřeba je potrénovat.

Kde jste bydlel v Bratislavě?

V činžáku.

Byl rozdíl odstěhovat se z činžáku do domu,
který prochází rekonstrukcí?

Art

Nebyl. Jako kluk jsem vyrůstal u babičky v domku na
venkově, pro mě byl velký rozdíl, když jsem se nastěhoval
v deseti letech do paneláku. K babičce a dědečkovi jsem
ale průběžně jezdil. Myslím, že větší šok je, když jde člověk
z velkého prostoru do malého, než obráceně.

Bylo těžké odejít z Bratislavy a nastěhovat
se definitivně do Čech?

Ano, myslím, že Playgirls byl první film, který jsem v Česku
po rozdělení republiky točil. Pak přišly pohádky O svatební
krajce a Pán hradu, což byl zase jiný způsob práce, a moc
hezký. Mám rád výpravné projekty. Potěšilo mě, když mi
Petr Nikolaev loni nabídl roli knížete Rastislava v historickém dokumentu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů.
Byl to čtyřdílný hraný dokument, tak zvané docu drama,
z něhož vznikl i celovečerní film. Děkoval jsem Petrovi za
tuto roli a on mi povídá: ´Za co mi děkuješ, ty jsi se pro tu
roli narodil´. Moc mě potěšil. Pro mě není větší katarze než
historická záležitost, kde jsou vytříbené texty, šerm, koně
a člověk maká od rána do večera a lije z něj pot a je za
ním výsledek, na který se dá dívat a bude se dát dívat i po
letech. Jsem opravdu pyšný na to, co jsme v tomto projektu
za omezených finančních i produkčních podmínek dokázali.

Nebyl to tak ostrý řez, řekl bych spíš organický vývoj za
posledních deset nebo dvanáct let. Já jsem se narodil
v Československu a tam jsem i vyrůstal, takže obě země
v lecčems vnímám pořád jako jednu. Když Čech přijede na
Slovensko, tak se neztratí. Slovák mu rozumí. Obráceně to
ne vždycky platí. Na Slovensku není problém sehnat knihy, časopisy, noviny, dost často se v hlavním vysílacím čase
vysílají české filmy. V Česku je to jinak. Seriály, které jsme
kdysi dabovali s kolegy, se postupně namlouvají do češtiny.
Třeba Práci v trní, kde jsem daboval Richarda Chamberlaina. V 90. letech se ještě dvakrát vysílali v slovenském znění,
při další repríze už byli nadabovaní do češtiny. Myslím, že je
to škoda.

Natáčení s Karlem Smyczkem pro mě byla „vyšší dívčí“.
A zase jsem začínal od začátku. Měl jsem s ním točit už
Místo nahoře, chtěl, abych hrál roli, kterou nakonec představoval Tomáš Hanák. Karel Smyczek mi zavolal, aby se
mi osobně omluvil, že to nevyšlo. A sliboval, že příště už
si v jeho seriálu zahraju. Své slovo dodržel a za nějaký čas
mi nabídl Dobrou čtvrť. Pro mě to byla úžasná spolupráce,
já si ho nesmírně vážím jako člověka i jako filmaře. Neznám
nikoho jiného, kdo by lépe režíroval děti. Nenechá se ovlivnit žádným nátlakem, ať produkčním nebo časovým. Pro
něj jsou důležití především lidi před kamerou, tedy herci.
A s takovým člověkem je radost se při práci potkat.

Nebo když je člověk extrémně nešikovný
a děsí se toho, co všechno za práce na něj čeká.

Každý snad dokáže zatlouct hřebík. A v nejhorším i zeď
postaví.

Když musí...

Termín ´když musí´ není zrovna dobrá motivace. Četl jsem
nějakou psychologickou studii, že každý se může naučit
hrát na klavír, ale ne z každého bude Rachmaninov. A je
pravda, že nouze člověka naučí ledacos.

Čeští režiséři vás poměrně hodně obsazují
do svých filmů a seriálů. Myslím, že poprvé jsem
vás zaregistrovala ve snímku Playgirls.

A pak přišla Dobrá čtvrť.

Nabídku na nějakou divadelní roli jste
v Česku nedostal?

Nějaké nabídky se objevily, ale většinou šlo o zájezdová
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Rozhovor
představení. Rád bych si některá z nich zahrál, ale znamenalo by to jezdit po různých místech a přiznávám se,
že ježdění mám v současné době dost. Hlavně bych chtěl
mít možnost alespoň dva měsíce intenzivně zkoušet, což
většinou nejde. Tak jsem zvážil své možnosti a divadlo
odmítl. Za jednou inscenací –Tančírna – stále dojíždím do
Slovenského národního divadla, hrajeme ji už víc než deset
let. Měl jsem nabídku i na roli v jedné pohádce, ale protože
jsem tenkrát točil Búrlivé víno, tak jsem ji nemohl přijmout.
Člověk ať chce nebo nechce, může zvládnout jen určité
množství práce. A já bych taky měl rád čas na rodinu.

Máte třetí dítě, rok a půl starou dcerku. Je
to velký rozdíl být táta na starší kolena?

Určitě ano a každý, koho podobné štěstí potkalo, by mi
dal asi zapravdu. Člověk je v sedmadvaceti jiný táta než
v padesáti. A pokud není, něco je špatně. Chci si s dcerkou
užít každý den, každá chvíle s ní je pro mě dar. Spoustu
chvil musím věnovat práci, ale strašně se na ni pokaždé těším. V padesáti máte spoustu zkušeností a jen tak něco vás
nerozhází. Jiná je dnes situace i co se týče zdravotní péče.
Zajímám se hodně o tzv. alternativní medicínu, používám
homeopatika, s nimiž mám výborné zkušenosti.

děti?

Vychováváte dcerku jinak než své dvě starší

U svých starších dětí jsem se občas dopustil jistého diskomfortu tím, že jsem byl netrpělivý, někdy zbytečně naštvaný,
protože nesplnily příkaz, který se mi z dnešního pohledu
jeví jako nesmyslný. Pamatuju si situaci, když byly synovi
tři roky, nechtěl něco sníst a já trval na tom, že bude sedět
u stolu do té doby, dokud všechno nesní. Dnes už vím, že
dítě neumře hlady, i kdyby nejedlo třeba dva dny. A že důležitější než fakt, že nejí, je zjistit, proč nemá chuť k jídlu.
Velmi často trváme na nesmyslech, je to jednodušší a pohodlnější.

Jde některé z dětí ve vašich stopách?

Dcerka se věnuje keramice, synek skončil střední školu.
Pokud budou stát o to, abych jim poradil, rád to udělám,
vždycky ve mně budou mít oporu. Ale nechci jim nijak
určovat životní dráhu.

Vídají se se svou malou sestřičkou?

Bydlíme od sebe hodně daleko, ale viděli se v létě, když
jsme byli v Bratislavě.

Kdybyste se měl charakterizovat jedním
slovem, jaké by to bylo?

Nic mě nenapadá, takže bych se o to raději ani nepokoušel.

Jste ve znamení Vah, ty se prý těžce rozhodují, platí to i o vás?

Myslím, že podstatnější než to, jestli se rozhodujete rychleji nebo pomaleji, je rozhodovat se kvalitně. Když mám
nějaké rozhodnutí učinit, snažím se, aby mělo smysl pro mě
i pro ostatní, zvažuju pozitiva i negativa. Mám rád, když
mám co nejpřesnější představu toho, co mě může čekat,
když tak trochu tuším, co může nastat. Na některé situace
je lepší být připravený.

Litoval jste někdy něčeho, co jste udělal?
Nebo naopak neudělal?

Říct, že nikdy nelituju svých rozhodnutí, by asi znělo namyšleně. Snažím se rozhodovat tak, abych nelitoval. Pravda
ale je, že bych nevrátil ze svého života ani den zpátky.
Někteří lidé se otáčejí do minulosti, říkají si, co by udělali
jinak. Já bych se nevrátil do žádného svého životního období, ani na základku, ani na střední školu.
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Milan Bahul se narodil 25.9.1960 v Bratislavě.
Původně prý chtěl být leteckým mechanikem,
ale zájem o herectví převážil, nakonec vystudoval VŠMU v Bratislavě. Působil na různých divadelních scénách, patnáct let byl členem činohry
Slovenského národního divadla v Bratislavě.
Momentálně tam hostuje v představení Tančírna.
Viděli jsme ho ve filmech Playgirls, Dračí srdce,
Nejasná zpráva o konci světa, v pohádkách O svatební krajce a Pán hradu, v seriálech Konec velkých prázdnin, Četnické humoresky, Dobrá čtvrť,
Ordinace v růžové zahradě, v hraném dokumentárním cyklu Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů, momentálně hraje v Cestách domů. Na slovenské televizi Markíza hrál v seriálu Búrlivé víno
a účinkuje v seriálu Chlapi neplačú. Je rozvedený,
z manželství má Milan Bahul dospělého syna
a dceru. V současnosti žije za Prahou, jeho partnerkou je dramaturgyně a novinářka Kateřina
Rousová Dbalá, s níž má rok a půl starou dcerku.
Přesto, je životní etapa, na kterou rád vzpomínáte, protože jste se v ní cítil nejšťastnější?
Jak mám vědět, kdy jsem byl nejšťastnější? To budu vědět
asi za dalších padesát let. Spoustu věcí můžete ovlivnit,
můžete předpokládat jejich logický vývoj, připravit se na ně
a zařídit se tak, abyste byla šťastná. Jiné věci ale neovlivníte, ať se snažíte sebevíc. A je zbytečné být z nich smutný.
Nevrátil bych ani ty situace, které bych –možná - mohl
ovlivnit, aby dopadly jinak. Pořád jsem to já, ale jsem jiný,
než tenkrát. Zase mě napadá přirovnání ke spirále. Život
není o návratu.

Maximus Resort
congress | wellness & spa hotel ★★★★

Darujte svým firemním klientům,
přátelům nebo blízkým nevšední zážitek.
Pobyt spojený s relaxací v luxusním wellness a spa centru
v hotelu Maximus Resort.
• netradiční dárky k Vánocům
• wellness pobyty
• víkendové pobyty
• dárkové poukazy pro firmy
• relaxační víkendy
• sportovní pobyty s tenisem
• sportovní pobyty s golfem

Krásný dárek
pro každou příležitost.
Výběr až z 16 různých
dárkových poukazů.

Objednávejte na
www.maximus-darky.cz
MR

FCB

Adresa: Maximus Resort
Hrázní 4a, Brno 635 00
www.maximus-resort.cz
www.facebook.com/maximus.resort

Tel. +420 546 221 035
Fax: +420 546 215 817
Mobil: +420 774 750 002
recepce@maximus-resort.cz

2013
Nádherné počasí na Karlštejně ukončilo
xc business tour 2013...
3. října 2013 jsme uzavřeli 5. ročník golfových turnajů XC Business Tour 2013. Hráčům
tato Tour nabídla nejen pobyt na čerstvém vzduchu, ale hlavně přátelské, uvolněné
vzájemné sportovní klání, které nebylo ochuzeno o zdravou soutěžní atmosféru.

Letošní 5. ročník nám připravil střídavé počasí, které však hráče neodradilo od skvělých golfových zážitků. Turnaje
se hrály na tři společné kategorie 0 – 18,0, 18,1 – 36 a 37 – 54, vyhlašovali jsme oblíbené vložené soutěže Nearest
to Pin a Longest Drive a současně probíhala soutěž týmů o Putovní pohár AUTO-STAIGER CZ a.s.. Hlavní ceny
věnovaly společnosti GOLF PLANET, KAMA, GOLF ARTS a OSIM.
Celou Tour nás vtipně provázela a atmosféru zpříjemňovala Bára Štěpánová společně s ředitelem soutěže
Miroslavem Procházkou.

CELKOVÉ VÝSLEDKY
XC BUSINESS TOUR 2013

TURNAJE

KATEGORIE SPOLEČNÁ 0 – 18,0

1.

Liška Jiří

KATEGORIE SPOLEČNÁ 18,1 – 36

1.

Kmecková Petra

KATEGORIE SPOLEČNÁ 37 – 54

1.

Mládek Martin

TÝMY – PUTOVNÍ POHÁR

1.
2.
3.

GJW
AUTO-STAIGER CZ
TUkas

16. 05. 2013

Golfový areál Beřovice

13. 06. 2013

Golf Resort Mladá Boleslav

03. 07. 2013

Golf Club Kunětická Hora

19. 09. 2013

Loreta Golf Club Pyšely

03. 10. 2013

Golf Resort Karlštejn

WWW.XCTOUR.CZ

Cestopis
Text: Nela Maťašeje, Iva Nováková foto: autorky a SAMphoto.cz

La Dolce

Vita:

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

Přestože byl v minulosti Řím nejen majestátní, ale také
krutý a neúprosný, dnes se sem rozhodně nebojte vyrazit
na romantickou dovolenou. Nebudete litovat.
Pro začátek důležitá informace: nečekejte systematické
procházení památek. Řím je chaotický, uvolněný, chvílemi
šílený a velmi temperamentní. V ulicích to tepe a místní
obyvatelé mezi sebou rádi řeší veškeré problémy halasnými
promluvami klidně přes celé náměstí. A právě náměstí bývají těmi hlavními centry všeho dění. Ať už je to pohádková
Piazza Navona (kdysi starověké závodiště), kde se můžete
stejně tak dobře občerstvit, jako si koupit obraz od neznámého italského malíře, nebo náměstí s Fontánou di Trévi,
kde se přes množství turistů vůbec nepohnete. Navštívit jej
ale musíte, protože legenda praví, že kdo do fontány hodí
minci, do Říma se určitě vrátí.
Každé sebemenší náměstí doplňují fontány. V Římě je jich
tolik, že Plinius starší kdysi napsal: Když se člověk zamyslí
nad hojností dodávky vody v Římě pro všechny fontány
v ulicích, domech, zahradách i vilách, a vezme v úvahu
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vzdálenost, kterou voda musí urazit po vystavěných obloucích, provrtanými horami i přes překlenutá údolí, musí
uznat, že na celém světě neexistuje nic zázračnějšího.

Za sedmero horami

Pro lepší orientaci je dobré si zapamatovat, že Řím stojí
vlastně na sedmi pahorcích a že všude, kam potřebujete,
se dostanete pěšky. Rozhodně nejpůsobivější je historické
centrum, kde se na malé ploše rozprostírá divadelní scéna
plná monumentálních kulis. Ostatně celé dějiny Říma začaly vlastně v dnešním centru – na pahorku zvaném Kapitol
a Palatin, kde vlčice vychovala Romula a Rema, potomky
boha Marta. Bratři se později utkali v boji o právo vládnout

nové osadě a není těžké odhadnout, kdo ten souboj tehdy
vyhrál. Palatin dnes patří mezi nejromantičtější místa Říma.
Přestože je člověk v centru města, hlasy klaksonů aut a mopedů sem nějak nedoléhají. Procházíte se po zelené trávě,
prohlížíte si zbytky starověkých chrámů a nasáváte dobu
všech císařů, kteří kdy Římů vládli. Nemusíte se nijak snažit,
všechny ty pozůstatky antické doby mluví samy.
V centru města se také nachází asi ten nejpodivnější kostel
na světě. Koloseum. Většina lidí ví, že Koloseum bylo arénou pro gladiátory, kteří tu bojovali o holý život sami se sebou, i s divokými tygry nebo slony. Později, v křesťanském
Římě se ale situace změnila a pompézní krvelačné Koloseum začalo postupně chátrat. Až v 18. století jej zachránil

Papež tím, že jej vysvětil na kostel. Koloseum si rozhodně
nesmí žádný turista nechat ujít. Důležité je si koupit lístek
už na Palatinu. Projdete si tak více památek za sníženou
cenu a co je hlavní, vyhnete se frontám u Kolosea.
A když nic, musíte vidět alespoň Pantheon schovaný
v uličkách centra města, který patří k nejlépe dochovaným antickým památkám vůbec. Říká se, že kdo navštívil
Řím, ale neviděl Pantheon, odešel i přišel jako osel. Jeho
prohlídka vám navíc zabere pár minut, dojem ale zůstane
velký. Pantheon má kruhový tvar a světlo do něj vnáší jen
devítimetrová díra v kupoli. Když prší, je to údajně nevšední podívaná.
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Jíst jako Ital

Správná návštěva Říma se neobejde bez posedávání v kavárnách, tratoriích a pizzeriích. Okusit římskou pizzu,
klasické domácí těstoviny a tu nejbáječnější zmrzlinu pod
sluncem je zkrátka povinnost. Najít ale to pravé a nenechat se ošidit, je trochu komplikované, protože i Římané se
z turistů ve svém městě snaží samozřejmě vytěžit. Doporučení pro nezkušené cestovatele je jasné: vyhýbat se mužům,
kteří vás budou zběsile přemlouvat, abyste vstoupili právě
do jejich podniku a vybírat si restaurace mimo historické
centrum. Jakmile uvidíte stoly s plastovými kostkovanými ubrusy, obtloustlého staříka za barem, rozhodně jste
natrefili na tu správnou restauraci. I když většina majitelů
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anglicky neumí, domluvíte se tak nějak bez problémů i bez
italštiny. Stačí vám pár gest, ruce a nohy, a obvykle dostanete přesně to, po čem toužíte.
Řím má i své tajemné místo pro všechny gurmány. Jmenuje
se Trastevere. Čtvrť za řekou Tiberou, o níž se tvrdí, že v ní
žijí jediní a praví potomci Římanů, nabízí nespočet kaváren
a restaurací, kde se vyvařují klasická římská jídla. Trastevere
má bohémskou tvář a zachovalo si středověký ráz. Domy
jsou tu porostlé břečťanem, uličky jsou křivé a velmi úzké.
Ideální je vydat se sem navečer. Po dobrém jídle se stačí
usadit v některém z barů, popíjet víno, poslouchat živou
hudbu a odpočívat. A můžete si být jistí, že všechny suroviny jsou stoprocentně čerstvé. „Abyste uvařili opravdu
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dobré italské jídlo, potřebujete hodně čerstvé zeleniny,
ovoce, maso, sýry a těstoviny. A pak taky koření. Bez toho
se zkrátka neobejdete. V Čechách se čerstvé suroviny příliš
často nevidí, ale v italských restauracích, a zejména v Trastevere, jsou opravdu nutností,“ upozorňuje Lizette Limon,
Ital ze Sacile, který Řím dobře zná.
Italové jsou mimo jiné mistři na zmrzlinu. A je pravda, že
v jejich podání se ze zmrzliny stává lahodný dezert, pro
který se budete během pobytu vracet denně. Římané milují
pistáciovou, kterou by nevyměnili ani za nic. Nenechte
se odradit šedavě zelenou barvou, právě taková je podle
odborníků nejlepší. Ostře zelené odstíny jsou charakteristické pro uměle dobarvované zmrzliny a takovou určitě

nekupujte. Jen pozor na velikosti. Velká v Itálii opravdu
znamená velká, takže jestli nechcete mít zmrzlinu k obědu,
volte raději menší porce. Mezi naprosto dokonalé podniky patří historická zmrzlinárna Giolitti, kde najdete tolik
druhů zmrzliny, že se vám zatočí hlava. „Jen si dejte pozor
na rozdílné ceny, které tady účtují podle toho, jestli si dáte
zmrzlinu uvnitř nebo si je vezmete s sebou. Nejde sice o závratné sumy, ale když nakrmíte čtyřčlennou rodinu, může
vás to zaskočit,“ říká Limon.

Po stopách filmu

Fakt, že je Řím společně s Paříží nejideálnějším místem pro
zamilované cestovatele, potvrzuje i plejáda romantických
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Cestopis
filmů, které zde vznikaly. Mezi ty nejoblíbenější patří Prázdniny v Římě. A není
vůbec těžké prožívat Řím podobně jako
Audrey Hepburn a Gregory Peck. Třeba
„filmové“ Španělské schody jsou místem,
které rozhodně stojí za vidění. V létě se
tu sice přes množství turistů a pouličních
prodejců nedá hnout, na jaře a na podzim
jsou ale schody poloprázdné a z jejich výšky můžete vidět celý Řím, jako na dlani.
Navštívit rozhodně musíte i pověstná Ústa
pravdy. Neleží sice přímo v centru města,
ale za dvacet minut chůze k nim snadno dojdete. Počkejte si ve frontě, abyste
mohli do úst vložit ruku a zjistit, zda-li jste
pravdomluvní. Kdo lže, tomu podle pověsti
ústa ruku ukousnou. Kdysi tu kněží vkládali škorpiony, dneska se ale bát nemusíte. Postraší vás maximálně zdejší výběrčí
poplatku.
Až vás budou v tomto starém kostelíku
tahat do podzemí, odolejte své zvědavosti.
Kromě prázdné hrobky a chladných zdí nic
neuvidíte. Za eura, která byste tu tratili,
si raději dejte skvělé espresso v některém
z blízkých barů.

Pompézní Vatikán

Tak malý a přece tak významný. Vatikán je
místem, bez kterého by Řím nebyl Římem.
I když do něj formálně nepatří, je jakýmsi posledním dílkem skládanky. Ostatně,
každý den se Římané v novinách dozvídají,
jak je na tom Papež. Jestli je zrovna ve
Vatikánu, nebo je na cestách po světě, jak
se mu daří, jestli náhodou není unavený
nebo nemocný. Je to podobné, jak když
se v novinách zajímáte o horoskopy nebo
předpověď počasí. I když nejste věřící, toto
místo je tak silné a přitažlivé, že jej navštívit musíte.
Zvláštností je, že Vatikán se v Římě vždycky
tak trochu ukrýval. Bazilika svatého Petra
se svou ohromující kupolí vysokou neuvěřitelných 119 metrů údajně nešla příliš vidět.
Lidé museli bloudit uličkami, aby se k vatikánské katedrále
dostali. A měli být pak příchodem na náměstí rámované
sloupořadím ohromeni. Celý záměr Berniniho, který tento
prostor navrhnul, pokazil diktátor Mussolini. Ten zničil
okolní domy a nechal vybudovat masivní příjezdovou cestu, po které se dneska k Vatikánu turisté dostávají.
Jednoznačně největší atrakcí je ve Vatikánu slavná Sixtinská kaple. Možná právě proto, že ve všech průvodcích radí
lidem vyrazit do ní co nejčasněji ráno, je to kolem deváté
pěkně narváno. Mnohem jednodušší je vyrazit až kolem
oběda. Ale pozor, ačkoliv se to zdá nemyslitelné, není
snadné Sixtinskou kapli trefit. „Řada lidí, včetně mých přátel, které jsem po Římě prováděl, myslela, že se do slavné
kaple vchází přes Baziliku. Ve skutečnosti je třeba vyjít až
za hranice Vatikánu a celé hradby zprava obkroužit. Teprve
tam najdete vchod do vatikánských muzeí, včetně Sixtinské
kaple,“ upřesňuje Limon.
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Božský jazyk

Až se do Říma vypravíte a budete si v klidu vychutnávat
všudypřítomné švitoření místních, zřejmě vám neujde, jak
je italština zvláštní. Říká se o ní, že je jedním z nejsvůdnějších jazyků na světě a rozhodně na tom něco bude. Za vše
může neobvyklý historický vývoj. Evropa byla totiž v minulosti roztříštěna nejrůznějšími dialekty, které vzešly z latiny,
ať už to bylo ve Španělsku, Francii, Portugalsku nebo právě
v Itálii. Ve většině zemí se současný jazyk vyvinul z nářečí nejvýznačnějšího města. Francouzi tak ve skutečnosti
hovoří jakousi pařížštinou, v Portugalsku zase lidé mluví
lisabonsky. Itálie je ale jiná. Jednak se sjednotila poměrně
pozdě, takže si svá nářečí udržovala velmi dlouhou dobu
a jednak je země natolik členitá, že nebyla možnost, aby
jazyk splynul v jeden. Dodnes máte na Sardinii nebo Sicílii
pocit, že vlastně nejste v Itálii.
Nicméně v 16. století byla situace natolik neudržitelná, že
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se sešli tehdejší významní vědci a shodli se na tom, že by
měla mít jejich země jeden skutečný italský jazyk. Jenže
jak ho určit? Vědci se probírali řadou místních dialektů,
aby vybrali ten nejkrásnější, až se jim do ruky dostalo dílo
Dante Alighieriho Božská komedie. Tu napsal v roce 1321,
tedy v době, kdy se knihy psaly výslovně latinsky. Dante
chtěl však svou tvorbu přiblížit obyčejným lidem, a tak se
rozhodl, že Božskou komedii napíše takovým jazykem, kterým lidé opravdu rozumí. Údajně tehdy poslouchal v ulicích
Florencie, aby pochytil, jakou řečí obyčejní lidé hovoří.
Když jeho dílo tehdy italští vědci vybrali ze stovky jiných,
povýšili tak Dantův jazyk na jazyk všech Italů. Italština, kterou se dnes v zemi hovoří, tedy není Italštinou ani benátskou, ani římskou, ale je to jazyk jednoho z nejvýznamnějších umělců historie. Vzpomeňte si na to, až budete na ulici
poslouchat nevrlého řezníka nebo hádku mladých milenců.
Nejlepší na Římu je, že se v něm vždycky cítíte jako doma.
Místní lidé jsou bezprostřední, zdraví se přes ulici, zastaví
se na kus řeči klidně na půl hodiny, líbají se (jak muži přátelsky mezi sebou, tak páry, kterým snad nikdy nedochází
dech), smějí se i nadávají. Když s vámi mluví obsluha v kavárně, angličtinu vypouští, i když rozumí. Nejsou povýšení,
jsou jen rádi, že vám mohou ukázat něco ze svých všedních
dní. Z každého kousku tohoto města číší sebevědomí a hrdost. Řím totiž nemusí soupeřit s žádným jiným městem na
světě a Římané to dobře vědí.

Co možná ještě stojí za shlédnutí…

Budete-li vážit cestu do Říma, možná by stálo za návštěvu
i pár dalších italských zajímavostí, které najdete poblíž…

San Marino, město, které dýchá historií
Republika San Maríno, stát ve státě je vlastně samostatným
subjektem, nicméně ve výčtu zajímavostí nám rozhodně
nemůže chybět. Ten kdo se někdy prošel úzkými uličkami
mezi krámečky, aby vyšplhal až na vrchol tří pevností ví, že
tady se prostě zastavil čas a středověké městečko nabízí na
malé ploše spoustu zajímavostí.
Už historie republiky stojí rozhodně za zmínku. San Marino
totiž nejstarší republikou založenou 3. září roku 301. Zakladatelem nebyl žádný učenec ani státník, ale pouhopouhý
kameník Marinus. Ten odešel z chorvatského ostrova Rab
v době, kdy císař Deoklecián sháněl kameníky z celé římské říše na práci při obnově hradeb města Rimini. Bohužel,
rozhodnutí to nebylo příliš šťastné, protože velmi záhy
začal být pronásledován za svoji křesťanskou víru. V nouzi
se uchýlil na vrcholek hory Monte Titano (nejvyšší hora San
Marina), kde žil do konce svého života jako poustevník.
Okolo něj se postupem času shromáždila malá křesťanská komunita, která položila základ budoucímu státu San
Marina.
Monte Ticano je dodnes dominantou městečka. Tyčí se zde
tři mohutné pevnosti spojené cimbuřím a klikatícími se
stezkami s níže položenou citadelou, obehnanou trojitým
věncem hradeb, protkaných různými branami a množstvím
věží a bašt. Tři věže postavené na třech vrcholcích hory
Monte Titano se staly symbolem celého San Marina a jsou
vyobrazené i ve státním erbu a na vlajce tohoto státu. První
věž se jmenuje La Rocca, ale místní ji říkají Guaita. V této
věži fungovalo až do roku 1970 vězení, kde však mohl být
každý zločinec uvězněn maximálně po dobu šesti měsíců.
Na delší tresty se vězňové převáželi do italských věznic.
Ice Podzim 2013 |

75

Art

Co nevíte o Římu

Krev prolitá v Koloseu

Když se Koloseum za vlády Tita slavnostně otevíralo, zemřelo při hrách, které trvaly 100 dní, 5000 zvířat. O třicet
let později tento krutý rekord překonal Traianus, když slavil
vítězství Říma nad Dacii. Tehdy zemřelo během 117 dní
9000 gladiátorů a 10 000 zvířat. Koloseum bylo schopno
pojmout až 50 tisíc sedících diváků.
Dnes je věž zpřístupněna veřejnosti a nabízí úchvatný
výhled na celé San Marino a Jaderské moře. Druhá věž nese
jméno La Cesta nebo Fratta. Věž byla kompletně zrekonstruována v roce 1924 a dnes zde můžete navštívit muzeum
historických zbraní. Třetí a poslední věž Montale není na
rozdíl od svých dvou sester přístupná veřejnosti. V minulosti zvon umístěný ve věži varoval obyvatele San Marina před
blížícím se nebezpečím.
Nejen to ale stojí za prohlídku v San Marinu. Určitě byste si
neměli nechat ujít. Další místa, která stojí za prohlídku jsou
například Basilica del Santo, která je dnes hlavním kostelem ve státě San Marino. Stavba je zasvěcená patronovi
a ochránci státu - svatému Marinusovi, jehož socha od Adama Tadoliniho zdobí i hlavní oltář v bazilice. Nezapomeňte
ani na kostel San Pietro, kde se nacházejí lůžka světců Marina a Lea, kostel svatého Františka s vedle stojícím muzeem a obrazárnou, kapucínský kostel svatého Quirina. Je
zde také několik soukromých muzeí: sbírka závodních vozů
Maranello Rosso, muzeum moderních zbraní, terárium
a akvárium, muzeum voskových figurin a muzeum kuriosit.

Acquaviva Picena – středověk na talíři
S mini státečkem San Marino sousedí kraj Marche. Jeho
centrem je přístav Ancona na břehu Jaderského moře. Ten,
kdo tuto oblast navštívil, ví, proč se chce znovu vrátit. Průzračné moře, jemný písek, rozkvetlé oleandry a tisíce Palem
vás přenesou jakoby do jiného světa. Díky charakteristické
vegetaci se pro tuto oblast vžilo označení Palmová riviéra.
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Letní zavíračka

Mnoho restaurací a barů v srpnu na několik týdnů zavírá.
Majitelé se vydávají na jih k moři. Pokud se do Říma chystáte v tomto termínu, je lepší, když si předem zjistíte otevírací dobu vašeho oblíbeného podniku.

Problematická káva

I když mají Italové nejlepší kávu na světě, pozor na ni.
Jejich presso je tak silné, že vás údajně může katapultovat
z okna. Římané navíc nikdy nepijí kávu s mlékem po jedenácté dopoledne, takže nechcete-li vypadat zvláštně, dejte
si své oblíbené cappuccino raději ráno.
Ta je se svojí délkou 173 kilometrů oblíbeným místem pro
trávení letních prázdnin nejen pro Italy, ale i návštěvníky
z celého světa.
Budete-li v tomto kraji jistě vás okouzlí i malebné vesničky
plné historie. Za návštěvu jistě stojí Acquaviva Picena. Tato
malá historická vesnička díky nadmořské výšce 369 m.n.m.
nabízí ohromující výhled do okolí, zejména pak směrem
k pobřeží. Vesničku obývá něco málo přes 3000 stálých
obyvatel. Před tímto městem se nachází renesanční skála
Acquaviva a následně ve městě románsko-gotický kostel
Santa Maria della Rocca Offida, muzeum krajek (doporučuji k náštěvě - jsou nádherné) a budete-li mít štětí, můžete
zde zažít i pravý italský karneval, který se zde každoročně
koná a odkazuje na fascinující rodové oslavy.
Když už budete takto hezky historicky vyladěni, bude ta
pravá chvíle na to navštívit Řím.

www.payot.com
Navštivte nás na facebooku

Èesko Slovensko Payot

Luxusní

dárky

OŠETŘENÍ VRÁSEK

Dokonalá pleť i v mrazivých
dnech díky olejům Skinguard

Od určitého věku každá žena
bojuje s hrozbou vrásek. S řadou
TECHNI LISS Laboratoře PAYOT
konfrontují vrásky s “agresivními
útoky času” , inspirují se vlastním
procesem obnovy pokožky, aby
proti nim radikálně zakročily.
Agrese a vrásky spolu souvisejí
a obojí ovlivňuje kvalita pokožky
a její případné nedostatky.
Komplex účinných látek, který
působí na celý proces tvorby
vrásky a den za dnem opravuje
a vyhlazuje všechny typy vrásek.
Ucelená řada kvalitní kosmetiky
udělá jistě radost každé ženě.

Silný vítr, déšť a chlad. Nejen tím se vyznačuje podzim, který
je v těchto dnech v plném proudu. Podle meteorologů můžeme letos čekat chladné podzimní dny, po kterých budou
následovat ty nejkrutější mrazy za posledních 100 let. Naše
pokožka by se tak měla připravit na tvrdý boj s nepříznivými
vlivy, ve kterém běžné krémy selhávají. Dokonalou ochranu
vám však mohou zajistit přírodní oleje Skinguard, které jsou
pro pleť mnohem přirozenější a zdravější.
Skinguard představuje značku luxusní BIO olejové pleťové
kosmetiky. V České republice nabízí soubor 5 různých druhů
pleťových olejů, které obsahují 100% koncentraci účinné
látky. Produkty Skinguard mají schopnost regenerovat pleť
a sjednocovat její tón, redukovat vrásky a hydratovat.
Výrobce Skinguard funguje na českém trhu od září 2013.

www.payot.com

www.skinguard.cz
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Luxusní horské rekreační
chaty na úpatí hory Kreischberg
již od 195.000 EUR
Více než 200 slunečných dnů v roce, 40 km sjezdovek, závodní
dráha pro MS ve snowboardingu, 300 km upravených běžeckých
tratí v okolí, to je rakouský Kreischberg. Zavedené středisko St.
Lorenzen nabízí vynikající služby pro ideální zimní dovolenou.
Přátelské prostředí láká nejen zkušené lyžaře a snowboardisty, ale
i rodiny s dětmi.
Coolbergen Consulting s.r.o.,
Marketing & management
Srnín 98, 381 01 Český Krumlov
Tel: 602 425 178
Mail: info@coolbergen.net,
www.coolbergen.cz

NOVÝ make-up od Max Factor
Whipped Creme
Nejnovější inovace v oblasti make-upů od Max Factor kombinuje hydratační formuli s texturou jemně našlehaného
krému pro docílení svěžího, lehce matného výsledku, který
navíc nevysouší vaši pleť. Make-up byl vytvořen pro ženy
zklamané make-upy, které jejich pleť nadměrně vysoušely. Max Factor nyní přichází s produktem se super jemným
hydratačním složením, s jehož pomocí lze okamžitě dosáhnout perfektní kontroly lesku, aniž by docházelo k nepříjemnému vysušování pokožky.

Mistr vodních sportů
Počátkem šedesátých let představil EDOX první vodotěsný
model hodinek Delfin vhodný pro námořní sporty.
Nyní se triumfálně vrací na světovou scénu vybaven
dvojitým těsněním korunky a nárazuvzdornou vložkou.
Jeho ochranný těsnící systém má zesílené zadní víko
s voděodolností do 500 metrů. Na původní kolekci Delfin
odkazuje specifický design ocelového pouzdra
s nezaměnitelnou dvanáctiúhelníkovou lunetou.
Delfin Chronograf (27 150 Kč) Edox
www.edox.cz

Více na www.maxfactor.cz
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Pro pravé zájemce
o zdravější prostředí
První meteostanice pro Android a iOS
•
•
•
•

Uhlazený design
Přehledné statistiky
Monitoruje vnitřní a vnější prostředí
Ocenění za inovaci a design

www.designbag.cz

Stylový doplněk
s nezaměnitelnou vůní
Elegantní, ekologické, jedinečné. I tak by se daly popsat
hodinky, které jsou skutečně celé ze dřeva. A to ne jen tak
ledajakého: při výrobě WeWOOD hodinek se používají
vzácné tvrdé dřeviny jako břestovec, mozambický eben,
javor, guaiaco, indický palisandr nebo teak. Přitom není
třeba mít obavy, že by kvůli nim mizely vzácné pralesy.
Naopak. Jednotlivé součástky se vyrábějí z odřezků dřeva,
které by jinak už nenašly uplatnění. Za každé hodinky navíc jejich výrobce vysadí jeden strom, aby tak přírodě vrátil,
co si od ní vzal.
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KOLEKCE L‘ODYSSÉE DE CARTIER
- PARCOURS D‘UN STYLE
Nová kolekce vysokého šperkařství Cartier se vyznačuje neskutečnou rozmanitostí s tisíci třpytících se barevných fazet.
Cartier se vydává na pomyslnou cestu s odvážností a zvědavostí jemu vlastní a naplňuje svoje vize inspirované kulturou.
Cesta za hranicí času hledá inspiraci v Africe, Indii, Číně či
dalekém Orientu. Krajiny, které Cartier tak dobře zná a obdivuje se vyznačují liniemi v pohybu a překrásnými barvami.
Kolekce luxusních šperků sestávající z více než 100 výtvorů
je cestou různými styly a epochami.

Luxusní dárkové pobyty
v hotelu Maximus Resort
Netradiční dárky, pobytové balíčky i luxusní wellness
pobyty nabízí hotel Maximus Resort na Brněnské
přehradě. Součástí resortu je nejenom ubytování ve
čtyřhvězdičkové kvalitě, ale také celoroční tenisové
kurty, bowling, zážitková restaurace a především
wellness a spa centrum, které nemá v Čechách ani na
Moravě konkurenci. Zážitkový bazén s vodními spa
atrakcemi, několik typů saun a par, privátní koupele,
masáže i exotické procedury, to vše ve stylu indonéského Bali a Fiji. Vyberte si krásný dárek pro sebe
a své blízké z 16 různých pobytových
poukazů, nebo kontaktujte hotel Maximus pro sestavení pobytu na míru.
www.maximus-darky.cz

Myčka Philco PDA 15103 X

Dárek s vůní Londýna

Vánoce se blíží a pokud i vás čeká velká vánoční hostina,
určitě oceníte pomocníka, který vám pomůže od hory
špinavého nádobí. Pořiďte si myčku nádobí, která zvládne
umýt až 15 sad nádobí. Nevyruší vás ani na chviličku, neboť
úroveň hlučnosti 39 dBA patří k nejnižším, které u myček
nádobí na trhu najdete. Superlativy nešetříme, ani když
mluvíme o úspornosti, neboť samozřejmostí je energetická
třída A+++ a spotřeba 9 litrů na jeden mycí cyklus.
Díky variabilnímu uspořádání vnitřního prostoru, třetímu
koši, který slouží jako držák na příbory a lze jej pohodlně
vyjmout a také díky volbě z několika programů s funkcí
polovičního mytí, využijete myčku i ve dnech, kdy si vaše
kuchyně vzala volno. Všech 10 programů, které myčka
Philco PDA 15103 X nabízí lze jednoduše ovládat prostřednictvím velkého LCD displeje.

Hledáte něco skutečně elegantního pro někoho, kdo si
potrpí na dobrý vkus? Pak si jistě vyberete z limitované
edice Art of Tea, opět z kuchyně AHMAD TEA London.
Plechové dózy s dvojitým uzávěrem a krásnými květinovými
vzory obsahují vždy jednu z deseti prémiových čajových
směsí. Všechny jsou baleny do alu fólie, díky které si je
můžete vychutnat tak čerstvé, jako na plantáži.

Jako tip jsme pro
vás vybrali vysoce
kvalitní sypaný
čaj Darjeeling od
firmy AHMAD TEA
London – rodinného
podniku, který se
čajem s láskou a péčí
zabývá už několik
generací.

www.philco.cz.

Darjeeling je známý
jako „šampaňské
mezi čaji“. Jeho
charakteristickými
rysy jsou lahodná
chuť a zlatavě lesklá
barva. Darjeeling
AHMAD TEA London překvapí
příjemnou květinovou vůní a svěží, delikátní,
vyrovnanou, nasládlou chutí. Vybírat můžete mezi
papírovým obalem nebo elegantní plechovou dózou, která
se bude krásně vyjímat na poličce každé kuchyně.
Doporučená MOC 309,- Kč
Navštivte náš eshop na www.ahmadtea.cz nebo facebook
Ahmad Tea ČR
Ice Podzim 2013 |

81

Speed
Text a foto: Aleš Sirný

Souboj titánů:

V Mostě závodily pětitunové tahače

Přelom srpna a září je znamením konce prázdnin a začátkem školního roku.
V Ústeckém kraji má tento termín ještě
jeden význam – každoroční klání Mistrovství Evropy tahačů na závodním
okruhu v Mostě. Monstra s výkonem
přes 1000 koní a váhou více než pět tun
pravidelně přijíždění na sklonku srpna do
České republiky a patří mezi nejprestižnější
sezonní akci mosteckého autodromu.
A jak se stalo pravidlem, ani letos nebyla
nouze o dramatické závody plné adrenalinu.
Podobně jako americká série NASCAR, která se zrodila na
základech automobilových honiček mezi pašeráky alkoholu
a policií v době americké prohibice, i závody tahačů mají
svůj původ ve Spojených státech. Řidiči kamionů po vyčerpávajících jízdách na monotónních dálnicích odpojovali
návěsy a na uzavřených cestách porovnávali výkony svůj
strojů. Obyčejný koníček se časem přeměnil ve sport, který
si našel cestu i přes Atlantský oceán a od roku 1985 se v Evropě stal oficiální motoristickou disciplínou. Nutno podotknout, že Autodrom Most je jednou z nejstarších destinací
šampionátu a Mostečtí si svého pravidelně vracejícího se
klenotu nesmírně váží. Vždyť letos šlo již o jedenadvacátý
ročník a zdaleka ne o poslední.
Čím jsou závody těchto nemotorných potomků obřích
nákupních vozíků z českých dálnic a silnic tak speciální?
V mnoha ohledech. Upřímně řečeno, ono ani nemusí
docházet k dramatickým soubojům, a stejně se budete při
pohledu na projíždějící tahače nesmírně bavit. Z hřmotné-
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ho zvuku dvanáctilitrového motoru vám naskočí husí kůže
a při brzdění budete kroutit hlavou nad schopností jezdců
udržet takový kolos pod kontrolou. Jen ta rychlost není
nikterak závratná, i když… Ve světě bez pravidel by tahače neměly problém atakovat hranici dvou set kilometrů
v hodině, což je na pětitunový stroj závratná rychlost. Jenže
Mezinárodní automobilová federace myslí na bezpečnost
a závodním tahačům omezila rychlost na „pouhých“ 160
km/h. Pořádně rozjeté monstrum totiž přeci jen nezastaví
bariéra z pneumatik, ba ani ocelová svodidla si s ním neporadí. V takovém případě už nepomůže nic. Ostatně o tom
se už v Mostě mohl před časem přesvědčit jeden nejmenovaný závodník.

Češi se v Evropě neztrácejí

Popularitu Mistrovství Evropy tahačů v České republice
dokazuje pohled na startovní listinu. O mistrovské body
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pravidelně bojuje trojice Čechů, v jejichž čele stojí dvojnásobný šampion z let 2008–2009 David Vršecký. Naposledy
vystoupil na nejvyšší stupínek v roce 2012 právě v Mostě
a bylo jasné, že podobný úspěch by chtěl zopakovat i letos.
Vršecký s tahačem Buggyra přiznal, že jakékoliv umístění
mimo první trojku pro něj bude zklamáním. S podobným
předsevzetím mířil do Mostu i Adam Lacko, který se na
dráhu díval zpoza kabiny černého trucku Renault. Jeho
sezona připomínala sinusoidu, ale v Mostu si minimálně
v jeden pohárek věřil. Naopak třetí český zástupce Frankie
Vojtíšek by byl rád za každičký bod. Legendární závodník,
který tahače proháněl po okruzích ještě v dobách, kdy

v Československu jezdily sovětské tanky, prožíval bodově
velmi chudé období.
Příjemným překvapením byl i start čtvrtého Čecha Michala
Matějovského, který kývnul na nabídku stáje Buggyra den
před prvními tréninky. Rodák z Hradce Králové nahradil
zraněného Rusa Jurije Jegorova, jenž do poslední chvíle
doufal v účast, ale doktoři řekli rezolutní ne. Matějovský
chytnul příležitost za pačesy navzdory tomu, že s tahačem
netestoval a neabsolvoval žádnou přípravu. „Ponesu kůži
na trh, ale o tom závodění je. Ve srovnání s jezdci, kteří
mají za sebou šest podniků, budu pochopitelně v nevýhodě, přesto si nedovedu představit, že bych nabídku odmíIce Podzim 2013 |
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tl,“ řekl Matějovský před prvními tréninky.

Velké tahače lákají velké hvězdy

Tahače rozhodně nepatřily mezi jediné lákadlo víkendu.
V doprovodném programu byly k vidění i závody šampionátů Formule Renault 2.0, Renault Clio Cup a KIA Lotos
Race. V paddocku se tak hemžila masa lidí, mezi nimiž jste
mohli narazit třeba na olympijského medailistu Vavřince
Hradítka, Michala Kavalčíka alias Rudu z Ostravy, Jean-Denise Délétraze, dvojnásobného vítěze závodu 24 hodin Le
Mans, nebo bývalého továrního pilota prototypů Porsche
ze sedmdesátých let, Kurta Ahrense.
V pátek se pouze trénovalo, v sobotu došlo na lámání
chleba. Masa devatenácti tahačů si nejprve v dopolední
kvalifikaci rozdělila startovní pozice a teprve odpoledne začala závodit. Právě v tom se šampionát zásadně liší
od závodních víkendů formule 1 nebo MotoGP. Zatímco
u dvou zmíněných sérií se v pátek trénuje, v sobotu probíhá
kvalifikace a závodí se až v neděli, tahače nabízejí fanouškům dva závody v sobotu a dva v neděli. O postavení na
startu v prvním závodě rozhoduje kvalifikace a jezdci se
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vždy snaží, aby získali co nejvýhodnější pozici. Předjíždět
s robustním tahačem rozhodně není triviální záležitostí,
proto má lepší místo na startu cenu zlata a nejrychlejší
muž je prakticky jednou nohou od vítězství – pokud přežije
tlačenici v prvním kole. Nebezpečí v první zatáčce po startu
je zejména v Mostě umocněno opravdu úzkou a pomalou
šikanou na pravou a levou stranu. V sobotu se s prvním mosteckým startem nejlépe vypořádali dva kandidáti na titul
– na druhém místě dojel vedoucí muž průběžného pořadí
Antonio Albacete ze Španělska, pro největší pohár si přišel
úřadující šampión Jochen Hahn z Německa.
Druhý závod je tzv. hendikepovaný, což znamená, že se nejlepších osm jezdců v cíli postaví na start v reverzním pořadí.
Tato bitva je oblíbená zejména u fanoušků, nejrychlejší
jezdci se totiž probíjejí dopředu a většina soubojů se neobejde bez šťouchanců a bodyčeků. Jen jedna skupina nemá
hendikepované závody v oblibě – mechanici. Na ty čeká
vždy hodně práce. Diváci se však starají jen o to, co vidí na
dráze, a v druhém sobotním závodě z tratě oči nespustili.
Zbytku pole se sice utrhl teprve sedmnáctiletý Benedek
Major z Maďarska a v klidu si dojel pro vítězství, ale za ním
se odehrávala strhující bitva českých barev mezi Vojtíškem
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a Lackem. „Frankie byl všude a byl velký problém se před
něj dostat. Naštěstí udělal chybu, které jsem využil, ale měl
jsem namále a jsem rád za to, jak to dopadlo. Frankie byl
dlouho jako špunt, takže si Benedek vytvořil slušný náskok,
který pak nebylo možné dojet,“ popsal situaci spokojený
Lacko. Vojtíšek se nakonec propadl na desátou příčku.

V neděli zlato

Nedělní program probíhal jako přes kopírák. První závod
vyhrál dominujícím způsobem Jochen Hahn, v tom druhém
se horečně bojovalo o prvenství. Zástupům lidí na divácké
mezi u první šikany se naskytla krásná podívaná na vyostřený český souboj. Chvíli to dokonce vypadalo na kompletně
český hattrick! Bohužel Vojtíšek neuhájil třetí místo a nakonec se propadl až na šesté místo. „Je to škoda. Mohli jsme
podruhé dosáhnout historického momentu. Dříve se to už
povedlo Kolocovi s Vojtíškem a Standou Matějovským,“
doplnil Adam Lacko.
Sláva nakonec byla jen o trochu menší, závod vyhrál David
Vršecký před Adamem Lackem. „Byl jsem v klidu. Adam je
přece jen čitelnější soupeř. A věděl jsem, že mám rychlejší

auto,“ popisoval David závěr závodu. „Při nájezdu do cílové rovinky jsem si uvědomil, že jsem letos ještě nevyhrál.
Takže jsem si vybral to nejvhodnější možné místo,“ radoval
se z úspěchu na domácí půdě.
Nejúspěšnějším českým závodníkem v Mostě se navzdory chybějícímu vítězství stal Adam Lacko, který nasbíral
více bodů než Vršecký. I Frankie Vojtíšek bude na víkend
vzpomínat v dobrém, vždyť jen v Mostě nasbíral dvakrát
více bodů než v celé dosavadní sezoně. U automobilového
závodníka Matějovského hrála velkou roli nepřipravenost
a chybějící kilometry za volantem těžkotonážního tahače.
Z Mostu tak odjel bez bodu. Přesto si krátké představení
v Buggyře užil. A absolutně nejúspěšnější závodník? Tím se
stal Jochen Hanh, který nasbíral nejvíce bodů a dotáhl se
na vedoucího muže šampionátu Antonia Albaceteho.
Do konce sezony zbývají pouhé tři závody a rozhodně
byste si je neměli nechat ujít, neboť na obzoru se rýsuje
dramatická bitva o titul evropského šampióna. A komu
závody v televizi unikly, měl by příští rok zavítat do Mostu
a nasát atmosféru a velikost ohromných tahačů, které nám
ve všední dny vozí zboží a deset víkendů v roce nám předvádějí atraktivní show.
Ice Podzim 2013 |
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Text: Nela Maťašeje, foto: Kuchařské studio Šelma v kuchyni, vinařství Kosík a SAMphoto.cz

Červené víno

nejen k červenému masu

Když si k dobrému jídlu nalijete sklenku dobrého vína, vaše chuťové pohárky zažijí
spojení, na které se nezapomíná. Jenom víno dokáže podpořit úžasnou chuť pokrmu
a vyzdvihnout všechny jeho přednosti. Víte, co všechno vám může přinést červené
víno a s čím jej kombinovat?

Červené vítězí

Pokud dáváte přednost červenému vínu před bílým, lékaři
vás dozajista pochválí. Obsahuje totiž látku resveratrol,
která má blahodárné účinky na zdraví člověka. Jednoduše
by se dalo říct, že je resveratrol tak trochu elixírem mládí.
Dokáže člověka chránit před obezitou i cukrovkou. U zvířat
dokonce prodloužit jejich život. Odborníci už si dokážou
konečně vysvětlit takzvaný francouzský paradox. Tím je
fakt, že Francouzi téměř netrpí na akutní výskyt srdečních
chorob, mají nestřídmý jídelníček, ale dožívají se relativně
vysokého věku. Jak to dělají? Pijí denně alespoň sklenku
červeného vína, ve kterém se resveratrol nachází, i když jen
ve stopovém množství.
To, proč jsou červená vína bohatší na resveratrol je dáno
odlišností výroby bílých a červených vín. Při výrobě červených vín dochází ke kvašení se slupkami, zatímco při výrobě
bílých vín dochází ke kvašení až po té, co slupky odstraní.
A právě v slupkách se zázračná látka nachází.
Červené víno má i další přednosti, jako jsou flavonidy. Ty
fungují jako antioxidanty, které postupně s věkem potřebujeme tělu dodávat. Studie už před lety potvrdily, že lidé
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starší 55 let, kteří si denně dali skleničku červeného vína,
měli menší riziko postižení demencí nebo Alzheimerovou
chorobou.

Jaké jsou zákony?

Je nutno podotknout, že červená vína jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí pro gastronomický svět. „Nejde jen
o vychutnávání znamenitého moku ze skleničky. Červené
víno je součást jídla ať se jedná o paštiky, saláty, hlavní chody nebo dezerty,“ připomíná šéfkuchař Martin Lev, majitel
kuchařského studia Šelma v kuchyni.
Pokud máte rádi dobré víno, zcela jistě jste se naučili několik základních zákonitostí. K červenému masu patří červené
víno, k bílému masu a rybám zase bílé. Pokrmy, které se
připravují v restauracích i českých domácnostech jsou dnes
ale velmi pestré. Objevují se exotické potraviny, zkouší
se netradiční recepty. A tak i zákonitosti o vínech trochu
pokulhávají.
Vinaři často říkají, že žádná kombinace není tak klasická,
aby se nedala změnit. A tak ani moc nezáleží na tom, co
s čím spojíte. Důležité jsou vaše chuťové buňky a radost,
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kterou vám kombinace vína a vybraného jídla přináší.
Pokud se však dostanete do role hostitele, je potřeba volit
opatrně. Ne každému mohou vaše oblíbené spojení chutnat.
Jak se tedy vyznat v kombinování vína a jídla? Podle Martina Lva je nejlepší dát na vlastní pocity a instinkt. „Červená vína se různí podle států, půdy, oblastí, odrůd, barvy
a chuti. Proto si každý sám musí vybrat víno, které mu bude
vyhovovat, protože u červených vín je chuť a barva velmi
rozmanitá. V podstatě je to snadné. Červené víno, které
k jídlu dobře přiřadíte, zintenzivní vaše chuťové buňky.
Znásobí se chuť pokrmu i vína jako celek, který k sobě patří,“ vysvětluje šéfkuchař.
Odborníci doporučují zaměřit se spíš než na druh masa,
na jeho úpravu. Když budete pokrm připravovat, zeptejte
se sami sebe, co mu dodává typickou chuť. Je to koření?
Pomalé dušení nebo čerstvá zelenina, kterou jste použili?
Když vaříte, ponořujete se do složitého procesu plného
vůni a chutí, který dodává pokrmu jeho vlastní příběh. To
všechno si musíte představit. Zapomeňte tedy na normy,
které tvrdí, že se k červenému masu nehodí ryby. Když
prudce osmažíte lososa, lehčí červené víno k němu bude
ideální.
Zamyslete se nad tím, zda je vaše jídlo těžké nebo spíše lehčí. Podle tohoto klíče byste měli víno vybírat. Jestli se vám
to zdá příliš složité, můžete si představit, že je víno jakousi
další přísadou vašeho pokrmu. „Mám například rád červená vína jako Merlot, který má tmavou rubínovou barvu
a vůni po třešních nebo švestkách a fících. Používám ho
jako doplněk ke zvěřině nebo k masovým paštikám a k sýrům,“ svěřuje se Lev. K paštice vytříbené chuti byste zřejmě
zvolili brusinkový terč. Tady vám jej víno skvěle nahradí.
Jednoduchý princip, viďte?

Základní dělení

Zatímco předkrmy se obvykle lépe snášejí s bílými víny,
u polévek můžete občas sáhnout i po sklence červeného.
Skvěle doplní například silnou chuť pravého boršče.
Červené víno se hodí k těžší úpravě krocana a lehčí červená vína, jakými jsou Zweigeltrebe nebo Modrý Portugal,
skvěle doprovodí výraznější úpravy hovězího. „ Modrý
Portugal, který má jemnou rubínovou barvu a chuť trochu
po třešních, borůvkách a hruškách, mám ke krocanovi moc
rád. Dám si jej ale i k těstovinám s hovězím masem, k roastbeefu nebo ke zrajícím sýrům,“ doporučuje Lev.
Plná a vyzrálá červená vína se výtečně hodí ke kořenité
úpravě mas, ať už je to skopové, zvěřina, kachna, husa či
maso pernaté zvěře. Čím je tmavší maso a těžší úprava, tím
vyzrálejší víno volíme. U tučného masa je lepší volit mladé
červené víno, které má vysoký obsah tříslovin, jako je Cabernet Sauvignon, André nebo Dornfelder.
Pokud si myslíte, že víno a dezerty k sobě vůbec neladí, jste
na omylu. Existuje spousta sladkých možností, ke kterým je
víno jako stvořené. Čokoládová poleva a čokoládové zákusky dobře korespondují s plným bohatým dezertním vínem,
vyrobených z hroznů napadených ušlechtilou plísní. Tato
vína jsou většinou sladká a mají vyšší zastoupení alkoholu,
tak na to pamatujte.
Pudinky, šlehané pěny, smetanové a krémové zákusky doplní červená vína z botrytických hroznů z evropských i mimoevropských oblastí a třeba také portské víno, které je těžší
a sladší.
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Víno jako základ

Můžete si dát samozřejmě sklenku vína k večeři nebo obědu. Mnohem zajímavější je ale červené víno použít přímo
při přípravě jídla. „Dobré červené víno je součástí mnoha
receptů, které vás úplně odzbrojí, když sousto z nich vložíte
do úst. Z vína se dělají omáčky, silný tmavý demiglas určený
na zvěřinové maso, studené dipy, vinné silné redukce na
dezerty a zmrzliny a mnohé jiné věci,“ popisuje šéfkuchař
Lev.

RECEPT od šéfkuchaře Martina Lva:

Jako sladkou tečku uvedu dezert, který se částečně připravuje z červeného vína. Jsou to pečené plátky hrušek, jablíček a rebarbory. Ovoce se rychle orestuje na másle a zasype
se dobrou máslovou žmolenkou a dá se ještě na 20 minut
do trouby. Mezitím si připravíme redukci z červeného vína,
cukru a skořice s badyánem. Z cukru uděláme světlý karamel, který zalijeme červeným vínem a necháme zredukovat asi na polovinu. Přidáme badyán a skořici a stáhneme
z ohně. Máme hotovou vinnou redukci. Upečené ovoce se
žmolenkou přelijeme vinnou redukcí, náš dezert ozdobíme
mátou a pocukrujeme. Je to opravdu vynikající a určitě si
pochutnáte.

víno s příchutí historie
www.sanctus-victoria.cz

Vína Sanctus Victoria ročník 2012
k objednání od 1. října 2013.
Templářské sklepy Čejkovice představují
exkluzivní řadu vín Sanctus Victoria, které na první pohled zaujmou netradičním
obalem. Přímo na etiketě ze speciálního
ručně vytrhávaného papíru si lze prostudovat zajímavá historická fakta o templářských rytířích. Zároveň je možno se
po rozlomení dvou originálních pečetí
dozvědět i podrobnější informace o přesné
poloze vinice, složení půdy, cukernatosti hroznů při sklizni či technologickém
postupu výroby vína.

Na www.sanctus-victoria.cz si lze zdarma
stáhnout mobilní aplikaci, která slouží
jako průvodce touto top řadou Sanctus
Victoria. Aplikace nabízí mj. popis vín,
zatřídění a název vinice, usnadní i nákup
vín, vyhledá nejbližší vinotéku, restauraci
či dárkovou prodejnu z více než 160 prodejních míst. Aplikace podporuje operační systémy iOS a Android a v současnosti
má hodnocení 4,95* z 5.

Vyzkoušejte mobilní aplikaci
a staňte se znalcem templářských vín!

PÁLAVA 2012 výběr z hroznů

*Grand Prix Vinex - stříbrná medaile
*Festwine Brno - zlatá medaile
*Král vín 2013 - bronzová medaile
*Nominační Slovácko - stříbrná medaile
*Grand Prix Austerlitz - bronzová medaile

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2012 pozdní sběr
*Grand Prix Vinex - stříbrná medaile
* Valtické vinné trhy - diplom
* Festwine Brno - bronzová medaile

RULANDSKÉ BÍLÉ 2012 pozdní sběr

*Grand Prix Vinex - stříbrná medaile
* Festwine Brno - bronzová medaile
* Nominační Mikulovská - stříbrná medaile

SAUVIGNON 2012 pozdní sběr

*Grand Prix Vinex - stříbrná medaile
* Festwine Brno - bronzová medaile

Gurmán
Víno je lék, ale nepijte jej na sílu

Pro Jiřího Kosíka je vinohrad tak trochu druhým domovem.
Ve svém Velkomoravském vinařství v Mikulčicích na jihu
Moravy každoročně přivítá řadu turistů z celé České republiky, aby jim mohl tajemství vína alespoň trochu přiblížit.

V čem se červené víno svým obsahem odlišuje od bílého?

litní hořkou čokoládu je tedy třeba kombinovat s kvalitním
vínem. Specifickou chuť doplní ušlechtilejší, vyzrálejší ročníky. Zajímavou chuť nabídnou také kořenitá nebo dezertní
vína. Obecně se doporučuje ke sladkému také sladší víno.
Proč by nemohlo být červené?

Obecně červená vína obsahují více mnohdy ani neprobádaných látek. Je to dáno také odlišností při výrobě bílých
a červených vín. Fenolické látky se do červeného vína
dostávají macerací na slupkách. Kromě dalších odlišností
jsou to hlavně antokyanová barviva, stilbeny a taniny. Jistě
ale nelze říct, že by bylo lepší. Bílé víno také obsahuje látky
mnohdy zdraví prospěšné. Co se týče chuti – každý si musí
najít to svoje.

Dá se červené víno lépe kombinovat s jídlem než bílé?

Takto s určitostí bych to jistě nedefinoval. Obecně se k různým jídlům hodí také různá vína. Vše je ale do jisté míry
subjektivní – záleží tedy na jídelníčku a především vlastní
chuti.

Říká se, že červené víno je zdravější pro člověka kvůli obsahu resveratrolu, je to pravda?

Patří mezi stilbeny, takže má výrazné antimikrobiální
a antioxidační účinky. Je to tedy jedna z předností červených vín, respektive modrých hroznů. Není to ale o tom, že
by se stilbeny nenacházely i ve vínech bílých – v některých
oblastech je jejich množství dokonce srovnatelné. Obecně
je ale působení těchto látek ještě stále ve fázi bádání. Je
také rozdíl, zda hovoříme o hroznech tuzemských nebo
zahraničních.

Kolik červeného vína bychom měli denně
vypít, abychom byli zdraví?

Jak se říká, všeho s mírou. Jistě to není tak, že kdo vypije tři
litry za den, bude překypovat zdravím. Obecně lze doporučit sklenku kvalitního červeného vína – ať už k obědu, nebo
večeři. Člověk hlavně musí cítit, že mu prospívá. Nesmí se
pít za každou cenu.

Jak poznat, k jakému jídlu se červené víno
hodí?

Záleží samozřejmě na druhu vína, stupni vyzrálosti a dalších
parametrech, ale pro zjednodušení se dá opravdu používat
poučka – červené víno k červenému masu, bílé k bílému.
Vychází již z prověřených poznatků a ze znalostí obsahových látek. Každý má ale chuť jinou, a co jeden považuje za
holý nesmysl, druhému může vykouzlit úsměv na tváři.

Může se červené víno hodit i k dezertům
nebo sladkostem?

Stejně jako červená vína i čokoláda má svůj charakter. Kva-
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Jak se naučit vybírat víno k pokrmům? Na
co bychom při výběru měli myslet?
Existuje několik jednoduchých pravidel – k lehkému jídlu
by mělo jít také lehčí víno. Proto k rybám raději volíme
svěží bílá vína. K těžším pak vyzrálejší ročníky. Drůbež pak
zkombinujeme s aromatičtějšími bílými víny – ale bez obav
můžeme vyzkoušet i lehká svěží červená vína. Čím tmavší maso, tím bychom měli použít plnější a vyzrálejší víno,
obvykle červené. V některých případech ale není třeba se
obávat i plnějšího bílého nebo rosé.

Proč je tolik důležité vybrat k jídlu správné
víno? Co kdybychom vybrali špatně?

Zkazíte si nejspíš příjemnou večeři (smích). Víno má dokreslovat celkový dojem z pokrmu, je to jakási nadstavba.
Pokud si objednáte či uvaříte exkluzivní jídlo a vyberete
víno, které vám jej na vašem pomyslném žebříčku posune
o několik příček níže, budete zklamáni. Ale je třeba se znovu zopakovat. Jídlo v sobě může mít nespočet kombinací
chutí a dojmů, stejné je to s vínem. Nezbývá než ochutnávat, zkoušet a hodnotit.

Jaká je vaše nejoblíbenější kombinace červeného vína a pokrmu?

Velmi rád si dám pořádný hovězí steak a k němu sklenku
vyzrálého Cabernetu Moravia.

Speed
Art

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

•

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

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

ARIES - Velký Třebešov 118 CZ - 552 02
Tel.: (CZ) 491 453 272 Fax: (CZ) 491 451 936 Mobil: 602 405 988, 736 533 615
www.ariesceramic.com
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Text: Nela Maťašeje, foto: SAMphoto.cz

nejlepší
nákupní
třídy
světa

Londýn, New York, Vídeň, Paříž… Pokračovat bychom mohli ještě dlouho. Evropské metropole i města ve Spojených státech se obvykle chlubí místem, které vás
v mžiku přesune na jinou planetu. Široké
bulváry plné značkových luxusních obchodů, kde sídlí nejznámější módní domy
a prestižní galerie, většinou uchvátí na
první pohled. Nejde jen o obchody, ve
kterých jsou místní i zahraniční turisté ochotní utrácet nemalé obnosy,
v nejlepších nákupních třídách se
obvykle můžete kochat i překrásnou architekturou a městskou
zelení. Pojďte s námi objevit ta
nejlepší místa, která symbolizují blahobyt.

Art

Fifth Avenue

Sexy Pátá Avenue
(NEW YORK)
Začíná u jižního konce oblíbeného a hojně navštěvovaného
Central parku a táhne se až k severnímu konci Manhattanu. Že je to pořádná délka na jednu ulici? Je to třeba, o pozornost se tu totiž perou nejluxusnější značky světa, a taky
tady najdete nejdražší byty v celém New Yorku. Že slavná
Fifth Avenue stojí za pozornost, ukázala i Carrie Bradshawová v seriálu Sex ve městě.
Fifth Ave, jak se třída plná butiků mezi místními Newyorčany často zkracuje, je zajímavá také svým tvarem. Vedle
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rovnoběžných ulic na Manhattanu totiž vybočuje svou
křivolakostí, díky čemuž se stala i významným orientačním
bodem pro všechny turisty. Část města ležící východně od
Páté Avenue se nazývá West Side a část na západ East Side.
Pátá Avenue není jen rájem pro milovníky kvalitních
oděvních značek. Vedle rozlehlých módních domů Louis
Vuitton, Gucci, Prada, Versace nebo Valentino, tu najdete
také Apple Store, postmoderní obchod s elektronikou.
Nejzajímavější je ale rozhodně exkurze k prodejcům, které
v Evropě nenajdete.
Davy turistů a nejlepší obchody dělali z Páté Avenue až do

Art

Oxford Street
nedávna nejdražší obchodní třídu světa. Nerozhodují zde
však ceny oblečení, šperků a hodinek, které tu můžete koupit, ale výše nájmů, které musí prodejci platit za lukrativní
polohu. Za metr čtvereční za rok tu utratíte v přepočtu přes
jednadvacet tisíc euro.
I když nakupování nemáte zrovna v lásce, rozhodně se
zde zastavte. Najdete tady slavné Rockefellerovo centrum,
Newyorskou veřejnou knihovnu nebo katedrálu svatého
Patrika. A pokud máte cestu kolem zrovna v období vánočních svátku, budete koukat. Zdejší výlohy totiž zdobí slavní
návrháři, kteří ulici na pár týdnů doslova rozzáří.

Oxford Street a její menší sokyně
(LONDÝN)
Londýn je ztělesněním elegance, multikulturalismu a odvahy. A totéž platí pro všechny nákupní třídy, které v metropoli najdete. Vybrat jen jednu snad ani nejde, ovšem
mezi ty nejznámější a rozhodně největší patří Oxford street
a Bond street. Před nákupy se ale pořádně najezte a pití
mějte s sebou, ve zkušebních kabinkách a frontách můžete
strávit i několik hodin.
„Oxford Street je velmi živelné a pestré místo. Ne každý si
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Champ Elysées
patří k nejdražším nákupním ulicím světa, takže počítejte
s vyššími výdaji.
Hledat perlu v široširém moři může být pro leckoho zábava. Jestliže milujete vintage věci a rozmanité kousky ze
starožitnictví, určitě neopomeňte návštěvu čtvrti Notting
Hill. Zdejší ulice Portobello road je plná živých obchůdků,
originálních módních značek a barevných extravagantních
kreací. Komu nevadí přehrabovat se občas v krabicích,
najde tu učiněné módní kousky. Mnoho výrobků, zejména
z bižuterie, je navíc ručně vyráběných, takže si můžete být
jistí, že budete skutečně originální.

Klenot Champ Elysées
(PAŘÍŽ)
Champ Elysées
to dokáže užít. Je tam vždycky ruch, najdete tam restaurace, pouliční umělce, stánky s jídlem i levnými cetkami
a hlavně spousty obchodů, zejména s oblečením. Za tím
tam míří většina lidí včetně mě,“ libuje si milovnice všeho
londýnského Hana Nečasová. Podle ní si na Oxford Street
vybere každý. „ Prodávají se tam levné značky za pár liber,
najdete tam ale i ty nejluxusnější butiky a obchody s exkluzivním zbožím,“ doplňuje.
Na svůj věhlas je ale Oxford Street zvyklá, protože se tu obchoduje už od devatenáctého století. Bude se vám tu líbit,
zejména pokud dáváte přednost levnější a trendy módě.
Obchodní domy tu mají několik pater, takže se nepochybně stane, že se zdržíte. Ze světových značek tu najdete
Top Shop, Primark, Vanessa Bruno, butiky Lipsy, Love nebo
Rare. Ve starobylém obchodním domě Selfridges spatříte
dokonalé excentrické výlohy a především největší oddělení
obuvi na světě.
Na Oxford Street se také nachází jeden z nejznámějších
obchodních domů – slavný londýnský Harrod’s, kde mají
vše a co nemají, to seženou, jak sami zaměstnanci a vedení
společnosti pyšně hlásají.
Pokud se chcete kochat kousky z rukou předních módních
návrhářů, rozhodně zabrouzdejte na Bond street. Při nákupech se vám navíc může poštěstit potkat se u kabinky s nějakou tou hereckou či hudební hvězdou. Bond street ovšem
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Dva kilometry dlouhá a architektonicky úchvatná ulice,
kterou uzavírá Vítězný oblouk. Champ Elysées nemá ve
světě konkurenci a Pařížané to dobře vědí. I proto se tento
bulvár netváří nikterak povýšeně, přestože tu sídlí řada
luxusních značek jako Louis Vuitton, Emporio Armani nebo
La Perla. „Do kteréhokoliv butiku můžete bez problému
vejít v teniskách a džínech. Nikdo se na vás divně nekouká
a vždy jsou k vám milí a příjemní. V luxusních obchodech
v České republice si vždy připadám nepatřičně, takže jsem
si tam nikdy nedovolila nic vyzkoušet. Teprve v Paříži mi
došlo, že se u nás k zákazníkům chovají podle toho, jak
vypadají. Na Champs Elysées se to nemůže stát. Jste zákazník, i kdybyste na sobě měli pytel od brambor,“ říká Magda
Recmaniková, která ve Francii dlouhou dobu žila.
Na nejvěhlasnějším bulváru nejraději nakupuje parfémy.
„Nikde jinde nenajdete takový výběr za příznivé ceny.
Navíc mám skutečně jistotu, že se jedná o pravé výrobky té
nejvyšší kvality,“ doplňuje Recmaniková.
Nejlepším obdobím, kdy se do pařížských ulic vydat a užít
si nakupování na sto procent, je leden. Většina obchodů
nabízí velké povánoční slevy a turistů je ve městě méně než
na jaře nebo v létě. Když vám nevyjde počasí, schovejte se
před deštěm do úchvatné Galerie Lafayette. Na celé dopoledne budete mít vystaráno.

Velkolepá Gran Vía
(MADRID)
Až budete mít cestu do Madridu, rozhodně si vyšetřete čas
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Las Ramblas
na nákupy. Vlastně, i kdybyste si ten čas nevyšetřili, zřejmě
vám zbude. Madrid je fenomenální město, které je neuvěřitelně až civilizovaně španělské. Všechny zdejší památky
obejdete během několika hodin pěšky, takže si rozhodně
můžete odskočit na prvotřídní ulici plnou obchodů – Gran
Vía.
Zara, H&M, Camper, Bershka, jedna značka vedle druhé.
I právě z toho důvodu je věhlasná ulice od rána do včera
plná lidí. Mezi v Evropě rozšířenými značkami najdete i učiněné skvosty. Jedním z nich je i obchůdek s modely Agathy
Ruiz, která svého času šila kostýmy pro filmy režiséra Pedra
Almodovara. Španělsky živelné barvy oděvů vás rozhodně
přesvědčí, abyste si nějaký ten kousek odnesli. Pozitivní je,
že vás nákupy u Agathy Ruiz de la Prada rozhodně nezruinují.
„Gran Vía je úžasná v tom, že tak trochu žije i před jednotlivými obchůdky. Jejich majitelé rádi vynesou hned po ránu
část zboží ven na stojánky a občas si přijdou ven i posedět.
Díky tomu působí celá ulice familiérně, a to přesto, že tu
najdete světoznámé módní značky a honosné butiky,“
vzpomíná na svou návštěvu Madridu Marta Fialová.
Madridská Gran Vía je jako stvořená pro všechny milovníky
značky Desigual. Modely, které tu objevíte, se do České
republiky ani nedostanou. Milou zprávou je, že za ně za-

platíte v průměru o 30% méně, aniž by byly ve slevě. Jen se
v těch barvách a vzorech neztraťte!

Las Ramblas: Na nákupy přímo z pláže
(BARECLONA)
Jen málo evropských velkoměst vám nabízí po nákupech
takový relax. Barcelona ano. Přestože svou slávou zastiňuje hlavní město Španělska Madrid, vládne tu klidná téměř
domácí atmosféra. Největší nákupní třídu Las Ramblas najdete jen dvacet minut pohodovou chůzí od pláže. Takže až
si pořídíte v ulici obklopené palmami vše, co potřebujete,
můžete se vydat zchladit do vln středozemního moře.
Las Ramblas je na první pohled ulicí restaurací, barů, kavárniček a nočních diskoték. Pokud si ale přestanete všímat
všudypřítomných židliček a slunečníků, brzy objevíte luxusní módní butiky, obchody se španělskými specialitami nebo
stores s prvotřídní obuví. Těžko uvěřit, že Las Ramblas byl
původně malý potůček linoucí se podél hradeb města. V 16.
století kolem něj vystavěli kláštery a univerzity, které už ale
dneska v ulici neuvidíte. Místní na ně vzpomínají tak, že Las
Ramblas rozdělili na jednotlivé „Rambly“, které historické
nedochované budovy připomínají. Pojmenování La Rambla
tedy není úplně špatné, nezahrnuje však celou přes kilometr dlouhou ulici, ale pouze její část.
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Rodeo Drive
Toužíte-li si odvézt nějaký kvalitní suvenýr, zavítejte do největšího obchodu se suvenýry do Art Monfalcon, Boters 4.
Na ploše tisíc čtverečních metrů naleznete kvalitní umělecké předměty, jako hodinky, šperky či hrnečky.

Pátá avenue v plavkách
(PLAYA DEL CARMEN – MEXIKO)
Luxusní butiky, špičkové restaurace a přemrštěné ceny jsou
přímo symbolem Páté Avenue. Ale nejen té newyorské. Ulici se stejným názvem mají také v jednom z nejlukrativnějších mexických letovisek na poloostrově Yucatán – Playa del
Carmen. Zdejší atmosféra je neopakovatelná. Ve vzduchu
voní mexické pikantní pokrmy a peníze.
La Quinta Avenida (tedy v překladu již zmíněná Pátá
Avenue)se vine rovnoběžně s úchvatnou pláží s bělostným
pískem. Do tyrkysového moře to máte jen několik kroků,
takže není divu, že tu v obchodech narazíte většinou na
spoře oděné zákazníky. A je úplně jedno, zda se zrovna
nacházejí v butiku s exkluzivním zbožím, nebo v některé
z restaurací.
Na této rušné mexické ulici většinou narazíte překvapivě
především na Evropany. Podle místních se tu Američané zastaví jen výjimečně, když je přiveze na nákupy zaoceánská
loď. Přestože vám bude trvat si projít všechny butiky, času
máte dost. Všechny obchody i restaurace jsou tu otevřené
až pozdě do noci a řada z nich svou otevírací dobu přizpůsobuje zákazníkům. Stane se tak, že si bez problému
můžete přijít vybrat šaty i po půlnoci.
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Na Rodeo Drive jako Pretty Woman
(BEVERLY HILLS)
Charlie Chaplin byl jedním z prvních, kdo si v Beverly Hills
koupil dům. Netrvalo dlouho a začaly se sem stěhovat
desítky hollywoodských hvězd i se svými rodinami a manýry zbohatlíků. A aby měli kde nakupovat, vznikla ulice
s názvem Rodeo Drive. Místo plné luxusu, honosných aut,
extravagantních modelů ve výlohách a blýskavých šperků
ve vitrínách.
Dokonce tady najdete údajně nejdražší obchod na světě –
butik Bijan, kam chodí nakupovat nejen slavní herci a herečky, ale i významní finančníci nebo sami módní návrháři.
Ale pozor, abyste tu nakoupili, musíte se nejprve objednat.
Jakkoliv to zní nepatřičně, zdejší prodejci potřebují vědět
přesný čas, kdy dorazíte, aby se vám mohli plně věnovat.
Cenovky na šatech nehledejte. Peníze v tomto obchodě tak
nějak nehrají roli.
Vzpomínáte na scénu ze slavného filmu Pretty Women,
kdy se Julia Roberts dostane do jednoho z luxusních butiků a připadá si ve svém oblečení nepatřičně? To už dneska
neplatí. Místní zbohatlíci bez problému nakupují na Rodeo
Drive v riflích a mikině. Údajně nechtějí navenek zbytečně ukazovat, v jakém luxusu vlastně žijí. Stane se tak, že
si raději nakoupené věci nechají poslat domů poštou, aby
z butiku neodcházeli s plnými taškami. Zvláštní svět? To
Hollywood rozhodně je.

Elisabetta Canalis nosí SHEEN.

SHE-3503D-8AER
Kombinace titanu a keramiky a safírové sklíčko vysoce odolné
olné
proti poškrábání dělají tyto hodinky obzvlášť odolné. Jejich
ejich
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Text: Gabriela Koulová, foto: AIR HOUSE: Dropbox – Air house, Martin Čeněk, Vizualizace: CTU,foto dalších projektů: CC BY 3.0, Solar Decathlon 2013, zdroje: solardecathlon.gov, airhouse.cz

Úsporný luxus

21. století

Naše planeta se neuvěřitelně rychle zalidňuje. Za posledních padesát let se počet obyvatel prakticky zdvojnásobil. Pohodlně obyvatelný prostor se jaksi scvrkává, nedá
se nic dělat, musíme se uskrovňovat. Nejen ve smyslu místa, ale také spotřeby vody
a energií. Moderní technologie kombinované s tradičními postupy ovšem umožňují
zachovat si pro bydlení i v současném světě přívětivý komfort.

Jestliže mezi dvěma světovými válkami v minulém století
byl funkcionalismus považován za avatgardní směr architektury, dnes je pro architekty funkčnost v naprosté většině případů na prvním místě. Filozofický funkcionalismus
velmi zjednodušeně říká, že má-li věc nějakou funkci, pak
ji má svou existencí naplňovat. Vzdor funkcionalistických
architektů první poloviny dvacátého století proti ornamentalismu a zdobnosti staveb vyjadřoval je tedy zřejmý.
Budova má sloužit tomu, proč byla postavena, nic zbytečného nemá bránit naplnění této funkce, naopak způsob,
jakým je stavba realizována, musí této funkci plně sloužit.
Funkcionalismus nezavedl jen střídmost a přímé linie, ale
žádal také plné sepjetí stavby s okolím. Domy pro bydlení
měly být v dolní části otevřené pro propojení se zahradou,
prosvětlené dostatkem velkých oken a zakomponované do
prostředí tak, aby svým fungováním nabídly obyvatelům
plné pohodlí a zároveň co nejméně rušily celkový dojem lokality. Funkčnost byla uplatňována i v interiérech, v mnoha
případech bylo zařízení vytvářeno přímo do daných prostor
na míru, aby dokonale sloužilo svému účelu.
Tento malý exkurz do minulého století si nemůžeme odpustit při pohledu na ty nejlepší projekty a realizované stavby
současnosti. Pro 21. století s přelidněností velkoměst a boje
o prostor už i v menších městech a jejich okolí je funkčnost
a střídmost nutným východiskem. Současní architekti mají
ovšem k dispozici navíc i moderní technologie, které posouvají možnosti projektů a staveb do zcela jiné roviny, než
byly prostorově rozmáchlé funkcionalistické vily postavené
téměř před sto lety. Jak bude současná střední generace
žít „na stará kolena“? V čem budou bydlet dnešní děti, až
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budou zakládat rodiny?
Výstavba bohužel zejména v našich krajích značně pokulhává za potřebami moderního člověka. Nahlédneme-li
na nevkusně zdobné domy podnikatelského baroka nebo
v kontrastu k nim na příměstské čtvrti králíkáren řadových
domků, musíme bohužel konstatovat, že toto nepříliš staré
dědictví bude do značné míry velkým problémem pro příští
generaci, která by nutně již měla bydlet na úrovni potřeb
a požadavků 21. století.
Přesto česká mladá architektura nespí, v ateliérech vznikají
zajímavé projekty pro zákazníky, ochotné uvažovat v intencích moderního vývoje bydlení. Jedním ze zajímavých
počinů je zapojení studentů ČVUT do světové soutěže Solar
Decathlon. Projekt domku, který musí splňovat desatero
soutěže, vznikal pod patronací Fakulty architektury ČVUT
ve spolupráci se studenty jiných oborů techniky dva roky.

AIR HOUSE

Mezinárodní studentská soutěž ve stavbě ekologických
solárních domů pořádaná U.S. Department of Energy Solar
Decathlon se nekoná poprvé. Již několikátý ročník pořádá
Ministerstvo energetiky USA jako propagaci inovativní architektury šetrné k životnímu prostředí, energeticky soběstačné a s nízkými provozními náklady. Dvacet vybraných
univerzitních týmů z celého světa má za úkol navrhnout,
postavit a provozovat energeticky soběstačný solární dům.
Stavby vznikají na půdě univerzit, hotové domy se představí veřejnosti během dvoutýdenní přehlídky v říjnu 2013
v Kalifornii. Tým ČVUT se probojoval do finále jako jeden
ze dvou evropských týmů a vstupuje do soutěže s koncep-
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tem domu nazvaného AIR HOUSE.
Solární energie u nás bohužel dostala tak trochu černou
známku. Ideální přírodní zdroj za to ovšem nemůže, a tak
je jistě na čase ho v očích veřejnosti znovu rehabilitovat.
Ideálním řešením je bezesporu individuální stavba, která
díky použití solárních panelů a solárních kolektorů prakticky nepotřebuje další zdroj energií. V našich podmínkách,
kdy sluneční svit nemusí vždy stačit, je možno doplnit
solární energii tepelným čerpadlem. Důležitým prvkem
v projektu AIR HOUSE je instalování fotovoltaického
systému takovým způsobem, že dům může být plně nebo
alespoň z velké části nezávislý na dodávkách elektrické
energie z rozvodné sítě. Tím odpadá problém dodávek do
sítě a zpětného odběru, tolik diskutované dotované ceny
ekologické elektřiny. Jednotka v domě má vlastní rozvaděč,
jištění a přepěťovou ochranu, elektřina je tak dodávána
přímo do spotřebičů v domě.
Systém solárních kolektorů zajišťuje ohřev teplé vody.
Vytápění (a zároveň chlazení) zajišťují sálavé stropní panely. Jsou primárním systémem nízkoteplotního vytápění
a vysokoteplotního chlazení domu. Z pohledu tepelného
komfortu je výhodou malé proudění vzduchu v místnosti,
při kterém se minimálně víří prach a mikroorganismy. Teplota v místnosti je oproti vytápění tělesy rovnoměrnější, to
umožňuje její snížení o 1 - 3°C aniž by se narušila tepelná
pohoda člověka.
Kvalita vnitřního vzduchu v AIR HOUSE je zajištěna vět-
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ráním a použitím takových materiálů, které neuvolňují
odérové ani těkavé organické látky. V podmínkách České
republiky bude po většinu roku dům větrán přirozeně. Pro
zimní období bude využívána rekuperace odpadního tepla.
Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu a minimalizuje tepelné ztráty při větrání, které u běžných rodinných domů představují až 40 %
celkové ztráty objektu. Zdrojem tepla a chladu je tepelné
čerpadlo vzduch – voda odebírající nízkopotenciální energii
z okolního vzduchu.

Světlo a voda

Dvě věci, bez nichž život není možný. V běžných domácnostech ovšem plýtváme nejen elektřinou na dodávky osvětlení, ale také vodou, které se v mnoha částech světa a pomalu i u nás začíná nedostávat. AIR HOUSE pamatuje na obojí.
Řídící systém měření a regulace v kombinaci s chytrou
elektroinstalací tvoří celek komunikující s jednotným webovým ovládacím systémem pro mobilní a PC zařízení. Inteligence systémů spočívá ve včasném reagování na potřeby
uživatelů domu a vnější vlivy počasí. Dům tedy topí, chladí,
větrá a svítí, když je potřeba. Je známo, že LED osvětlení
ušetří až 85 procent energie proti běžným žárovkám. Proto
je v AIR HOUSE LED systém využíván hojně, ne však všude.
Projekt totiž myslí nejen na úspory, ale také na naše zdraví.
Lidský organismus funguje v určitém přirozeném rytmu,
řízeném tzv. vnitřními biologickými hodinami. V přírodním
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prostředí je jejich nejdůležitějším synchronizátorem pravidelné střídání světla a tmy. V prostředí s převážně umělým
osvětlením je zásadní barevné spektrum světelného zdroje.
Modré světlo, typické pro LED, stimuluje aktivitu. Večer je
naopak vhodné plnospektrální žárovkové osvětlení, které
podporuje tvorbu melatoninu, hormonu spánku a tělesné
regenerace. Proto jsou v AIR HOUSE v místech, kde se svítí
večer, použity běžné žárovky.
Šetření vodou je založené na jejím maximálním využití
a cirkulaci. Odpadní voda z domu se svádí do venkovního
dvoukomorového septiku, odkud jsou po zbavení mechanických částí přečerpána kalovým čerpadlem do biočistírny
odpadních vod. Kořenová čistírna odpadních vod zajišťuje
čištění tzv. šedé vody (odpadní voda z umyvadla, dřezu,
sprchy, myčky a pračky). Dům je vybaven umělým mokřadem, umístěném na „střeše“ septiku, kde přes kořenový
systém bahenních rostlin pomalu protéká voda. Mikroorganismy žijící v kořenovém systému rozkládají a vážou na
sebe nečistoty. Bahenní rostliny jsou osázeny ve štěrku,
což minimalizuje výpar vody a zabraňuje usídlení hmyzu.
Přečištěná voda se využívá pro závlahu zahrádky, která je
vybudována jako součást terasy domu. Tím ovšem dokonalé
využití vody v domě nekončí, autoři projektu se poohlédli
i po detailech, jakými jsou například vysoce úsporné vodovodní baterie. Díky EcoSmart technologii - příměsi vzduchu
a speciálnímu omezovači průtoku je i při malé spotřebě
vody proud dostačující pro důkladné namočení rukou.

Baterie šetří nejen vodu, ale i suroviny a zdraví. Její tělo je
duté, čímž je minimalizován spotřebovaný materiál a tím
i energie. Oddělený vodní proud brání přímému kontaktu
vody s tělem baterie. Pitná voda se tak nedostane do styku
s olovem a niklem.

Chata i dům

Demografický vývoj hovoří neodbytně o stárnutí populace
a o změně životního stylu, které prodělávají lidé na vrcholu
aktivního věku v podobě syndromu „prázdného hnízda“.
Padesátníci mají před sebou ještě dlouhý kus života, jejich
nároky na prostor a jeho využívání se ale liší od doby, kdy
v domácnosti s nimi žily děti. Jako jediný z přihlášených
projektů v soutěži Solar Decathlon se právě čeští studenti
zabývají tímto v Evropě narůstajícím fenoménem. Myslí
zkrátka na své rodiče a chtějí jim dopřát pohodlné, komfortní a finančně co nejméně náročné bydlení na léta, kdy
sami z hnízda vyletí.
„Dům je navržen jako chata pro ekologicky smýšlející lidi
na vrcholu produktivního věku, která může v důchodu
sloužit pro plnohodnotné trvalé bydlení. Inspirací je česká
tradice chatařství a chalupářství. Díky malým rozměrům
a jednoduchému tvaru lze dům také postavit na běžně
velké zahradě jako výminek. Vnitřní dispozice kombinuje
jeden obytný prostor a prefabrikovaný technologický modul s koupelnou, technickou místností, venkovní kuchyní
a skladem. Velká terasa funguje jako rozšíření vnitřního
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prostoru. V soutěži Solar Decathlon 2013 je AIR House
nejmenší stavbou. Záměrně. Věříme, že nejčistší energie
je ta nespotřebovaná,“ představili autoři a realizátoři svůj
dům při jeho dokončení a prezentaci v pražských Dejvicích,
předtím, než se vydal rozebraný do kontejnerů na cestu do
USA.
Imitace venkovského stylu bydlení v chataření a chalupaření je nám Čechům skutečně vrostlá pod kůži. Možnost
v produktivním věku užívat chatu na nevelké zahradě
a později ji snadno přizpůsobit stylu trvalého bydlení, je
určitě vítaným zpestřením nabídky našich projektových
kanceláří a stavebních firem. Cena sice není úplně nízká,
zato se ve zhruba 3 milionech skrývají i veškeré technologie. To znamená, že až budou majitelé takového domku
odpočívat na penzi, budou mít podstatně snížené provozní
náklady, což jistě každý uvítá.

Jak se v AIR HOUSE žije

Domek se skládá ze dvou modulů – obytného a technického zázemí. Malou pihou na kráse se jeví jediná obytná
místnost, v níž se odehrává vše. Malá oddělená ložnička by
neškodila. Nutno dodat, že původní projekt s ní počítal a je
možno tedy stavbu realizovat také s odděleným spaním.
Naprostá většina nábytku je součástí stavby – kuchyň, skříně, police, pracovní stolek – to vše je vyrobeno z masivního
dřeva přímo na míru dvou kratších a vnitřní dlouhé strany
pokoje. Tím vzniká velký otevřený prostor, do kterého
vlastně umístíte jen stůl se židlemi a postel. Vnější stěna
místnosti je prosklená a přináší tak dokonalé denní osvětlení. Důležitou součástí domu je velká terasa, s níž se počítá
jako s plnohodnotně obyvatelnou místností pro velkou část
roku. Tvoří zároveň plynulý, bezbariérový přechod mezi
domem a zahradou. Její součástí jsou i záhony zalévané
vyčištěnou vodou z domu, v nichž je možno pěstovat jak
bylinky a zeleninu, tak květiny pro potěchu oka.
Díky vytápění elektrickými akumulačními panely je v místnosti vždy dobrý vzduch – méně se totiž práší než při použití topných těles. Kvalitní dýchání přináší ovšem i materiál
použitý na celou stavbu - AIR House je celý vyrobený ze
dřeva: nosná konstrukce, tepelná izolace, fasáda, vnitřní
povrchy, zařizovací předměty. Nosná konstrukce AIR HOUSE
je navržena z masivních dřevěných CLT panelů. Nosná konstrukce je z exteriéru opatřena tepelně izolačními panely.
Skladba je navržena jako paropropustná (difúzně otevřená). Na rozdíl od difúzně uzavřené konstrukce u ní funguje
postupné vyrovnání mezi vnitřním a vnějším prostředím.
Místo parozábrany obsahuje konstrukce tzv. parobrzdu,
která nebrání vstupu vodní páry do konstrukce, jen omezuje její množství. Důležité je umístění parobrzdy blízko
vnitřního líce skladby a paropropustnost vrstev směrem
ven, aby se vodní pára, která se do konstrukce dostane,
mohla přirozeně odpařit.

Dům v domě

Vnitřní stavba je celá zakryta vnější pergolou. Koncept
„domu v domě“ pracuje s principem dvou „kůží“. První
kůži tvoří tepelně izolovaná obálka obytného prostoru.
Druhá kůže - dřevěná pergola z horizontálně a vertikálně
stínících lamel - funguje jako „nárazníková“ zóna a zmírňuje tepelnou zátěž. Vodorovná orientace lamel směrem
na jih stíní fasádu proti vysoko položenému polednímu
slunci, svisle orientované lamely na západní straně proti
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nízkému západnímu slunci. Prostor mezi oběma kůžemi
funguje jako prostředník mezi interiérem a exteriérem. Hra
světla a stínu vytváří jedinečnou atmosféru v průběhu dne
i celého roku.

Jak to vidí jinde

Český projekt je skutečně nejmenším a svým způsobem
zcela unikátním projektem přihlášeným do letošní soutěže Solar Decathlon. Myslí totiž v intencích budoucnosti
– vždyť takový domek mohou obývat nejen ti, pro které
byl primárně navržen, ale také mladí lidé žijící single nebo
mladé bezdětné páry, pro všechny tyto kategorie poskytuje
dokonalý komfort. Většina ostatních projektů se zaměřuje
na takzvané rodinné bydlení – tedy počítá s vícečlennou
domácností. Přesto i u těchto projektů lze letos vysledovat oproti minulým letům jasný trend zmenšování staveb.
V rámci udržitelného rozvoje pak dnes již prakticky všechny
projekty počítají nejen s úsporou energií při užívání domu,
ale také s jeho recyklovatelností – tedy možností jednoho
dne dům bezbolestně a ekologicky zbourat.

Luxusní rekreační nemovitosti v Rakousku

Rekreační domy na nejkrásnějších
místech Rakouska
» Alpský park „Turracher Höhe“ v nadmořské výšce 1.800 m
» „Kreischberg Chalets“ na úpatí hory Kreischberg
» Jedinečné lokality ve fantastické lyžařské oblasti se Ski-in Ski-out
» Výstavba luxusních chat na klíč - dle vlastního vkusu a zadání
» Perfektní kombinace výborné investice a vlastní radosti z dovolené
» Zajištění veškerých služeb včetně pronájmu a financování chat
» Ceny od € 195.000,Coolbergen Consulting s.r.o.
Srnín 98
381 01 Český Krumlov
Tel. 602 – 425 178
Mail: info@coolbergen.net

COOLBERGEN CONSULTING
MARKETING & MANAGEMENT

WWW.COOLBERGEN.CZ

Bydlení
Text: Nela Maťašeje, foto: SAMphoto.cz

Chata u moře,
byt v Alpách.
Češi přišli na chuť bydlení v cizině
Nebylo by ideální každé léto na celé
prázdniny vycestovat s dětmi k moři a žít
poblíž vyhřátých pláží, trávit odpoledne
s knihou pod palmou a večer vysedávat
u vína v přilehlé tratorii? Tento sen se
plní každoročně dalším a dalším českým
rodinám, což dokazuje zájem o zahraniční nemovitosti v realitních kancelářích.
Pořídit si auto, byt, děti a odjet na dovolenou do Jugoslávie. Co platilo o dvě generace dříve, dneska lidem nestačí.
Řada z nich si každoročně místo chalupy v Podkrkonoší
nebo Beskydech, pořizuje apartmán v Alpách, nebo domek
v jednom z přímořských letovisek. A proč také ne. Nabídek
je v České republice tolik, že je opravdu z čeho vybírat.
„Všechno se změnilo po vstupu naší země do Evropské
unie. Díky tomu se otevřel trh a od té doby poptávka po
některých zemích neustále stoupá,“ objasňuje Klára Šimberová ze společnosti, která se na prodej nemovitostí v zahraničí specializuje. Hlavně na ty v Chorvatsku.
„Chorvatsko je v příjemné dojezdové vzdálenosti od České
republiky, má moře, bohatou historii a milé obyvatele.
I proto jsme se na tuto zemi zaměřili jako první. Jakmile
Chorvatsko vstoupí do Evropské unie, bude to ještě jednodušší,“ objasňuje Šimberová.
Velmi spokojený je tam čtyřiačtyřicetiletý podnikatel Milan,
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který nedaleko Zadaru koupil pro sebe a svou rodinu malý
domek. „Přemýšlel jsem, jestli pořídit nějakou chalupu,
kam bychom se v létě na pár měsíců přestěhovali. Když
jsem si ale propočítal, kolik by mne slušně vybavená chata
v Čechách stála v porovnání s menším domem v Chorvatsku, bylo rozhodnuto. Rozdíl není tak velký, přitom trávíme
velkou část roku u moře, kde je lepší klima pro děti a více
slunce,“ pochvaluje si podnikatel.
Do Česka jezdí pracovně minimálně jednou měsíčně. „Cesta
autem trvá kolem sedmi hodin, takže ji bez problému
zvládnu sám. A zbytek měsíce pracuji přes internet,“ říká
Milan. Bydlení v zahraničí si nemůže vynachválit. „U moře
žijete tak nějak v pomalejším tempu, nehoníte se, i při jídle
si dáváte na čas. Práce jde od ruky většinou v noci, kdy je
chladno a ticho, takže dny můžete trávit s rodinou,“ dopl-
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ňuje podnikatel.
Během zimních měsíců se s rodinou a dvěma malými dětmi
vracejí domů a jejich chorvatský domek zůstává opuštěný.
„Přemýšlel jsem, jestli je nutné mít od listopadu do dubna
v domku nějakého správce, nakonec jsme se rozhodli, že
dům vždycky zakonzervujeme a zajistíme. Zatím se to obešlo bez problémů,“ svěřuje se Milan.
Podle Jana Rejchy z realitní kanceláře, která nabízí domy
a apartmány v Evropě i USA, si řada klientů správce na
nevyužité období najímá. „V apartmánech to většinou funguje tak, že už tam správce zavedený je, takže nový majitel
jen za jeho služby platí. U domů je to o něco komplikovanější. Pokud má ale klient zájem, můžeme mu pomoct nějakého správce najít přímo na místě. Ten pak dům pravidelně
odvětrá, poseká trávu, uklidí prach a podobně. Zkrátka vše

udržuje a chystá na příjezd majitelů,“ vysvětluje Rejcha.

Moře versus hory

Ačkoliv by se mohlo zdát, že moře táhne nejvíce, v této
realitní agentuře mají lidé největší zájem o rekreační byty
v Rakousku. Chorvatsko je až druhé, o třetí pomyslnou
příčku se pak dělí Francie, Itálie a Španělsko. „Rakousko
je poměrně blízko a jsou tam velmi dobré podmínky pro
lyžování. Lidé se tam navíc bez problému dostanou i na
prodloužený víkend,“ objasňuje Rejcha.
Ceny standardních nemovitostí v Rakousku nejsou přitom nějak přemrštěné. Starší malé apartmány v Alpách je
možné koupit už od 70 tisíc euro. Nové malé apartmány
pak lidé seženou asi za 120 tisíc euro. Apartmán v horách
lze navíc využívat celoročně. V zimě lokalita nabízí skvělé
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lyžování a během léta nespočet turistických tras krásnou
přírodou. Odborníci také potvrzují, že není problém tady
jakýkoliv prostor během zimní i letní sezony pronajmout.
Mezi oblíbené přímořské lokality se dostalo i Španělsko,
které zažívá od roku 2007 propad cen na trhu realit. „Propad cen je u některých projektů až cca 50%, ovšem vždy
je nutné hledět při výběru nemovitostí na kvalitu projektu
a lokality. Objevily se zde totiž developerské projekty, které
kvalitní nebyly,“ upozorňuje Rejcha.
Ne všechny nemovitosti, o které mají kupující zájem, musí
stát u moře. Podle realitních agentur lidé vyhledávají domky v působivém Toskánsku, kde jsou usedlosti zasazeny ve
vinicích a malebných kopcích, nebo v Portugalsku, kde se
nachází řada výborných golfových resortů.

Problematický timeshare

Pokud byste rádi trávili část roku v zahraničí, ale nemovitost kupovat nechcete, nabízí se služba zvaná timeshare.
Jedná se v podstatě o dlouhodobý pronájem spojený se
spoluvlastnickým právem. To vám pak umožňuje obývat
danou nemovitost po dobu, která je vytyčena ve smlouvě.
Vždy záleží na tom, který termín zvolíte, od toho se odvíjí
i cena. V hlavní sezoně zaplatíte samozřejmě nejvíce.
Timeshare si můžete objednat nejméně na tři roky, ale klidně i na padesát let. Musíte ovšem počítat také s možnými
problémy. Společnosti, které timeshare nabízejí, totiž nebývají nijak pojištěny. V případě krachu agentury pak můžete
o svou pronajatou nemovitost přijít. Proto vždy pojištění
vyžadujte přímo ve smlouvě a obracejte se na společnosti,
které jsou v tomto odvětví opravdu zavedené.
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Krok za krokem: Na co si dát při
nákupu pozor:
1. Ujasněte si, zda chcete mít dům nebo byt v zahraničí
k vlastnímu užívání, nebo budete nemovitost pronajímat.
2. Projděte si nabídky realitních kanceláří v zahraničí
i v České republice a zvolte si tu agenturu, která vám
bude více vyhovovat. Nezapomínejte, že i u nás je nabídka zahraničních nemovitosti opravdu široká.
3. Než se rozhodnete pro nákup, ověřte si, zda se vám
daná lokalita opravdu líbí. Vyjeďte na místo na pár dní
a poznejte okolí. Agentury nabízejí obvykle i možnost
v nabízeném domě nebo bytě přespat, popřípadě vám
doporučí blízký hotel. Nechejte nemovitost zkontrolovat po technické stránce.
4. Vždy nechejte kupní smlouvu zkontrolovat českým
právníkem. Budete mít jistotu, do čeho jdete.
5. Převod peněz raději vždy řešte prostřednictvím smlouvy
o úschově. Chráníte tím sebe i své finance.

Kdo má na byt v Praze, může mít
i domek u moře
Lidé, kteří k němu do realitní kanceláře přicházejí, obvykle
pracují jako vysocí manažeři, nebo patří mezi podnikatele.
Dobře vědí, co chtějí a za jakou cenu. Ředitel realitní kanceláře Jan Rejcha se jim snaží už mnoho let vyhovět. Dobře
ví, že nemovitosti v turisticky atraktivních lokalitách Čechy
lákají čím dál tím víc.

NOVASOL
NEJVĚTŠÍ POSKYTOVATEL PRONÁJMŮ
REKREAČNÍCH OBJEKTŮ V EVROPĚ
HLEDÁ NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
NOVASOL

Máte dům nebo apartmán u moře, na horách nebo
v metropolích Evropy? Využijte příležitost k výdělku.

pronajímá
ve 29 zemích Evropy

Nechte svůj objekt vydělávat na údržbu a obnovu.
Pronajímejte naším prostřednictvím
na základě smlouvy.
Naše katalogy dostávají do rukou zákazníci
ve třiceti zemích, na internetu je vidí celý svět
NOVASOL je spolehlivý partner se silným zázemím
a dlouhou tradicí

NOVASOL
spolupracuje
s 15 tisíci cestovek
po celé Evropě

Naše kancelář v České republice vám poskytne
veškeré informace k úspěšné spolupráci
NOVASOL má objekty pro rodiny s dětmi,
rybáře, pro sportovce a majitele pejsků,
pro mladé I seniory, pro pracovní kolektivy
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NOVASOL, s.r.o.
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Tel.: +420 483 382 955, +420 606 729 702
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Jak vnímáte zájem Čechů o koupi nemovitosti v zahraničí? Zvyšuje se?
Samozřejmě. Je to dané solidní kupní silou u klientů, činností českých realitních firem, které se specializují na zahraniční nemovitosti, a také tím, že se lidé dozvídají o možnosti koupit si zahraničí byt nebo dům. Vzhledem k tomu, že
koupě zahraničních realit je poměrně novým fenoménem
v českých krajích, je celkový zájem o koupi zahraničních
realit několikanásobně vyšší než třeba před deseti lety.

Jak vypadá váš typický klient?

Většinou se jedná o podnikatele, kteří svou práci dělají už
nějakou dobu a mají dostatek peněz i času. Je jim mezi
třiceti a padesáti lety. Jsou to lidé, kteří si svou nemovitost
chtějí užít. Musím ale říci, že v poslední době se zvyšuje
počet klientů z řad manažerů nebo i zaměstnanců. Zjišťují
totiž, že pořídit si nemovitost v zahraničí, nemusí být vůbec
nedostupné. Zjednodušeně řečeno, pokud máte peníze na
byt v Praze nebo Špindlerově Mlýně, s velkou pravděpodobností byste byli schopni pořídit si nějakou nemovitost
v zahraničí. Pokud jde o klienty, máme i takové zákazníky,
kteří kupují nemovitosti, protože chtějí investovat.

Má klient většinou představu, co by chtěl
koupit?

Část z nich si chce pořídit takovou nemovitost, kterou chtějí
částečně využívat a částečně pronajímat. V tomto případě
se jedná většinou a nové apartmánové komplexy, kde je
nastavený konkrétní tour-operátor, který má na starosti celkovou organizaci dalších pronájmů. Výjimkou tedy nejsou
klienti, kteří si v jednom komplexu koupí více apartmánů.
Početnou skupinu tvoří také lidé, kteří chtějí nemovitost
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v zahraničí pouze pro vlastní užívání. V tomto případě se
jedná o standardní nemovitosti, ale také o luxusnější domy
a vily.
Poslední skupinou jsou investoři, kterým je prakticky jedno,
kde se nemovitost nachází, chtějí vydělat. Obecně se dá
říct, že asi polovina lidí, kteří k nám přijdou, ví, kde chtějí
dům nebo byt koupit. S tou druhou polovinou vše konzultujeme a doporučujeme jim nejvhodnější místo na základě
jejich požadavků.

Jaké lokality jsou nejoblíbenější?

Jedničkou je Rakousko, kam spousta lidí jezdí na zimní
dovolenou. Češi lyžování milují a kvalitu, která je v Alpách,
u nás nenajdou. Pak samozřejmě vedou lokality u moře.
Od velmi oblíbeného Chorvatska, přes Itálii, Španělsko až
po Francii. Přestože většinou lidé kupují reality v dojezdové vzdálenosti, máme i klienty, kteří si pořizují domy na
Floridě.

Když si u vás člověk vybere nemovitost,
může si ji před koupí prohlédnout?

Samozřejmě. Ve všech lokalitách, kde nabízíme nemovitosti, máme kontaktní osoby, takže není žádný problém
s návštěvou.

Dá se nemovitost v zahraničí pořídit na
hypotéku?

Jde to, ale musím říct, že drtivá většina našich klientů platí
hotově. Obecně si kupující může vybrat ze dvou forem
hypotéky – buď hypotéku dané země, kde se nemovitost
nachází, nebo hypotéku českou. Veškeré vyřízení zajišťujeme pro klienty my.

Sport
Text: Nela Matašeje, foto: archiv Hany Horákové

Hana Horáková:

Jsem od rány a občas si rýpnu
Dýchala pro tým a žila na basketbalové palubovce. Nic ale netrvá věčně. Symbolu
české reprezentace posledních let Haně Horákové se zalíbil nový život bez basketbalového míče a bolavých zad. S dětským nadšením vyhlíží osmihodinovou práci a volné večery.

Hanka Horáková končí? To nemůže být pravda. To si ještě
rozmyslí…
Když letos v květnu prohlásila, že s basketbalem končí,
spousta lidí ta slova přikládala momentálnímu rozpoložení.
Kapitánkou Imosu Brno Hanou Horákovou totiž zmítalo
zklamání a hněv z prohraného finále Ženské basketbalové
ligy.
Česká basketbalová ikona posledního desetiletí však neučinila zbrklé rozhodnutí. Konec si promýšlela dlouho dopředu. „Ani případný titul by na tom nic nezměnil, jen by moje
kariéra měla hezkou tečku,“ vysvětluje Horáková.

Byla jste si od květnového finále zahrát
basket?

Jen ze srandy. Uvažovala jsem, že budu chodit pravidelně.
Ale často mě trápí bolavá záda. Jak teď tři měsíce netrénuji, je to úplně jiný život. V pohodě si zavážu tkaničky,
vstanu z postele a říkám si wow, nebolí mě záda.

Jak si užíváte volno?
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Myslela jsem, že budu mít hrozně moc volného času, ale
nějak nic nestíhám. S Editou Šujanovou chodíme plavat,
pak jdu s děvčaty na jógu, vyjedu na kolo. Týden je hrozně
krátký. A víkend mi zase organizuje manžel. Je to super pocit, protože když jdu na kolo, vím, že to dělám jen pro sebe
a svoji zábavu. Nemusím makat, abych se udržela v kondici
před další sezonou. Můžu jezdit pomaleji.

Máte vystudovanou speciální pedagogiku.
Chcete se jí do budoucna věnovat?

Ke speciální pedagogice mám tělocvik, a to je taková kombinace, která není moc uplatnitelná. Chtěla jsem si najít
práci hned po sezoně, ale pak mi manžel řekl, ať neblázním, že v nové práci nedostanu dovolenou na prázdniny.
Takže si něco hledám teď a je mi úplně jedno, co to bude.
Jen ať nesedím doma.

lem?

Bude to mít něco společného s basketba-

Jeden kamarád mi nabízel, že mu můžu pomoct s basket-

Art

Hana Horáková

Narodila se 11. září 1979 v Bruntále, nyní bydlí
v Brně.
Začínala ve Slavoji Bruntál, poté nastupovala za
USK Praha, největší část kariéry odehrála v Brně
(1999–2010, 2012–2013), hrála i za Fenerbahče
Istanbul, Košice a Jekatěrinburg.

balovou přípravkou. Mně by určitě nevadilo trénovat lidi,
ale potřebuji vystoupit ze stereotypu, kdy je každý víkend
obsazený, každé odpoledne je trénink. Mám chuť zkusit nějakou práci, která je od pondělí do pátku, od osmi do čtyř
hodin. Večery a víkendy chci mít volné. Chtěla bych zkusit
něco normálnějšího.

Jaký pro vás byl poslední rok v Brně? Po
dvou letech v zahraničí jste se vrátila do klubu,
který vás proslavil.

Užila jsem si ho, byl úplně v pohodě. V Brně se netrénuje
zas tak moc a sešel se super tým. I když byly těžké zápasy,
nezabalily jsme to. Výsledky v sezoně nejsou jen o hráčkách, je to i o vedení a trenérech. Myslím, že družstvo mělo
na víc, než uhrálo. Ligové finále bylo hratelné. I v Eurolize
se dalo uhrát víc.

Konec sezony pro vás byl hořký. USK Praha
slavil titul v Rosničce a vy jste se zlobila na rozhodčí.

Největší úspěchy:
• zlato na ME (2005)
• stříbro na MS (2010) a ME (2003)
• 5. místo OH (2004)
• vítězka Euroligy (2006)
• mistryně ČR (10×), všechny tituly získala s Brnem
• nejlepší basketbalistka Evropy (2010).
Byla jsem naštvaná a asi ještě budu. Rozhodnutí sudích mi
přijdou nepochopitelná. Teď už je to jedno.

Nenapadlo vás uspořádat exhibiční zápas,
aby se s vámi mohli fanoušci ještě rozloučit?

Uvažovala jsem o tom, jde o to najít termín, který by se
všem hodil. A taky nevím, jestli na to nejsem moc velký
lenoch. Hrála jsem se strašnou spoustou lidí, nevěděla bych
koho pozvat a koho nepozvat, aby se neurazil. Při posledním finále nebyl na nějaké velké loučení prostor. Navíc já
jsem nikomu dopředu neříkala, že budu po sezoně končit,
takže se se mnou nikdo ani nemohl loučit. Asi by bylo hezké něco uspořádat.

Ve své kariéře jste odehrála dvanáct sezon
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za Brno. Kdy jste se cítila na vrcholu?
To nejde takto říct. V sezoně je spousta zápasů, kdy člověku
přijde, že vůbec hrát neumí. Pak se nějaký povede. Opravdu velký zážitek bylo stříbro na mistrovství světa, které
hostilo Česko. Cítila jsem obrovskou podporu lidí. I když
vrcholů je samozřejmě více.

Jaké jsou ty další?

Například olympiáda v Aténách. Myslely jsme si, že budeme
hrát nějaké desáté místo. Nakonec jsme ze skupiny postoupily ze třetího místa. To nikdo nečekal. Tehdy se rozjížděla
silná éra reprezentace.

V čem byla silná?

Nezažila jsem, že by byla ponorka. Když se sešla normální banda holek, hrálo se kolem pátého místa. Když byla

banda super, hrálo se o medaile. Basketbalová špička je tak
vyrovnaná, že to není vždy jen o basketbalovém umění, ale
taky o tom, jakou má družstvo chuť dřít.

Dokážou jedna nebo dvě hráčky vytvořit
dobrý tým?

Ne, ale jedna nebo dvě hráčky dokážou tým rozložit. Tým
znamená dvanáct lidí, kteří jdou za společným cílem. Žádný
jednotlivec nehledá chyby, je smířený se svou rolí. O to je
to těžší úloha pro trenéry. Vytížených bude sedm hráček,
ten zbytek musejí být takové osobnosti, že se kvůli tomu
neurazí.

Byla jste kapitánkou úspěšné generace. Lidé
vás vnímají jako lídra. Jak se vnímáte vy sama?

Nepřijde mi, že jsem lídr. Na hřišti jsem si hrála vždycky svoji hru. Ale svůj názor vyjádřím za každých okolností, a když
je hodně radikální, snažím se jej zaobalit, ať to pro lidi není
tak tvrdé. Na druhou stranu je pravda, že když mě třeba na
tréninku bolelo koleno a nemohla jsem běhat naplno, spoluhráčky mi řekly, že pokud já ne, ani ony nebudou makat.

Jste vyhlášená basketbalová bojovnice. Zrcadlí se na hřišti vaše povaha?

Člověk se chová podobně v kabině i na hřišti, tak jednoduše to nejde přepnout. To poznáte i v šatně. Když někdo
řekne názor, a pak si za ním nestojí, i na hřišti je váhavý
hráč.

Jaká jste tedy v soukromí?

Jsem dost od rány a někdy mi přijde, že jsem strašně urýpaná. Někdo to nesnese. Kamarádi mě znají, máme z toho
srandu a navzájem si to vracíme. Taky se mi stává, že si
dělám z něčeho legraci, a ten člověk mě vůbec nepochopí.
Pak se diví, jak jsem to myslela.

Je pro vaši povahu také typické, že jste tak
dlouho zůstávala „doma“ v Brně a zahraniční
angažmá jste zkusila až po třicítce?

Život sportovce je v tomhle hodně těžký. Když jsem hrála
za Brno, mohla jsem být doma, v kontaktu s kamarády,
mohla jsem si udržovat jakž takž normálního života. Když
člověk hraje v zahraničí, je hrozně odříznutý. Zná pouze
basketbalovou komunitu, a to ještě ne každý se s ním chce
bavit. Já nejsem výjimka, většině hráček vyhovuje déle
zůstat na jednom místě. Navíc jsem v Brně byla strašně
spokojená. Hrály jsme na vrcholné úrovni, peníze jsme měly
dobré, všechno bylo super. Neměla jsem vůbec důvod uvažovat o přestupu.

Ale nakonec to přišlo. Vyzkoušela jste angažmá v Košicích, Istanbulu a Jekatěrinburgu.

Hrozně moc mi to dalo. Na jednu stranu jsem tam byla
sama na své triko, na druhou stranu se o mě jako cizinku
lépe starali. Byla jsem jak v bavlnce. I v Rusku na mě byli
hodní. Akorát v Turecku se hodně bojovalo o místo. Turkyně byly v týmu samy za sebe, měly svůj svět. Jen výjimečně
s námi někam šly. My jako cizinky jsme se držely víc při
sobě.

Láká vás to ještě někam do světa, nebo se
chcete usadit v Brně?

Zůstávám v Brně. V Bruntále jsem žila do patnácti, pak jsem
přišla do Prahy, kde mám spoustu kamarádů, ale nechtěla
bych tam bydlet. Praha je moc velká. V Brně jsem žila posledních třináct let, pochází odsud manžel. Nejen proto mi
Brno přijde jako příjemné město. Když se chci ztratit, tak
se ztratím, když chci někoho potkat, vím kam jít a není to
daleko. Brno je město tak akorát.

INVICTA
SUBAQUA NOMA V
TOMÁŠ HRON, ŠESTINÁSOBNÝ MISTR SVĚTA V THAI BOXU
DOPORUČUJE INVICTU

Model: 12881
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Pásek: pryžový černý pásek, ocelové doplňky a spona s pojistkou
Voděodolnost: 500 metrů
Doporučená cena: 32.373,–

Manilla s.r.o. je výhradním dovozcem hodinek značky Invicta do České republiky a na Slovensko.

www.invictawatch.cz

Partnerské prodejny ČR: Praha: Zlatnictví a hodinářství Altman, Václavské náměstí 28 • KOSCOM, Na Poříčí 30 • Evrom, Michelská 77 • TAMUZ watches and jewelry, Terminál 1, Letiště Praha-Ruzyně •
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• Hodinářství Matocha, OC Laso, Masarykovo nám. 15 • PLANEO QUICK TIME Rudná 114/3114 • Plzeň: ALTMAN AZ, s.r.o., Prešovská 338/2 •Teplice: Klenoty Hodinky Provazník, Krupská 9
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Profil úspešné
ˇ rodiny
Text: Anna Dvořáková, foto: rodinný archiv a Josef Voleman

MUDr. Jitka Vydrová
a MUDr. Jan Vydra:

KOMPROMIS
VŽDY NAJDEME
Lékař v rodině je určitě vždy požehnáním. Dva lékaři dvojnásobným, ale tři, čtyři, pět,
šest lékařů… Vítejte v lékařské dynastii rodiny Vydrových.

Máma, táta a babička s dědou
Jak jste se seznámili?

Jan: Já si myslím, že jsme se seznámili na kánoích v Dobronicích už před školou.
Jitka: To dementuji. Seznámili jsme se ve škole, chodili jsme
do jednoho kruhu. On v té době chodil s Hankou Zelenou.
Ale v devatenácti letech jsme začali chodit spolu.

Čím jste si imponovali?

Jitka: Jan byl hrozně dobrý student, dokonce mu spolužáci
říkali „profesore“. Anatomie, fyziologie atd. jsou těžké
předměty k takzvanému nabiflování a on nám dělal právě
anatomické semináře. Existuje jedna kost, která se jmenuje
klínová a je jedna z nejtěžších. On nám dělal seminář, jak se
lehce namemorovat části té kosti.
Jan: Tím, že je společenská, hudební, kraje na klavír, to
se mi vždycky hodně líbilo, taková všestranná, extrovert,
pěkná...

To vypadá, že jste trochu jak oheň a voda...
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Jitka: Asi ano. I když, on není moc voda. Někdy je naopak
absolutně nezvladatelný. (smích)

Jak jste si pomáhali, když vy jste se rozhodnul pro onkologii a vy jste se rozhodla pro ORL?

Jitka: Víte, manželství dvou lékařů je vždy složité. Když
jsme s manželem pracovali v nemocnici, měli jsme noční
služby a náš život se musel trochu organizovat. Když jeden
slouží, tak druhý musí hlídat děti a zase naopak. Syn se
nám narodil už během studia, takže když jsme oba promovali, byly mu čtyři roky. Než jsme se vzchopili mít další dítě,
dceru, uběhlo deset let. Tenkrát to bylo tak, že když doktor
dostudoval, čekaly ho ještě tři roky do první atestace, což je
taková poměrně velká zkouška. Když atestaci nemáte, tak
nemůžete v medicíně pracovat samostatně, to platí dodnes.
Já jsem se synem nebyla na mateřské dovolené vůbec. Pomáhali nám ve výchově naši rodiče, hlavně při studiu. S dcerou jsem pak byla na mateřské dovolené hrozně krátce.
Dokonce i prababičky hlídaly. Zkrátka, bez všech těchto lidí
bychom to nikdy nezvládli.

Art

Ice Léto 2013 |

117

Art

Syn říkal, že nebude onkolog jako já

Když jsme u těch dětí, váš syn nechtěl dělat
medicínu, myslím tu klasickou, jako děláte vy...

Jitka: Syn tenkrát odjel dělat něco podobného, jako jsou
dnešní Lékaři bez hranic do Nepálu, kde pracoval jako
dětský lékař.
Jan: Chtěl už jako dítě léčit lidi. Říkal, že nebude onkolog
jako já, ale nakonec je hematoonkolog, což je velmi příbuzný obor (smích).

Jak jste to nesl, že nechtěl být jako vy?

Jan: Nijak špatně. My jsme ho ani nenutili k tomu, aby šel
na medicínu. Nechávali jsme dětem úplnou volnost co se
týče rozhodování, co chtějí dělat. Určitě jsme chtěli, aby šly
na vysokou školu, aby měly rozhled, aby uměly cizí jazyky. Obě děti byly na ročních studiích ve Spojených státech
během střední školy. Ale jaký obor si vyberou, to nám bylo
jedno. I když ony byly ovlivněné naším životem. Třeba dcera nám řekla: „Co bych asi jiného dělala, když známe jen
lékaře.“
Jitka: Abych to vysvětlila: Naši přátelé jsou nejčastěji lékaři,
takže děti neměly tak hlubokou představu o jiném povolání. Takže dcera teď také studuje pátý ročník medicíny.
A partneři dětí jsou také lékaři.

Zkoušel nás oři večeři

Jaký byl váš syn jako dítě?

Jan: Pro každého rodiče je jejich dítě nejchytřejší, takže my
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si to myslíme také. Musím říct, že syn byl mimořádně úspěšný už na střední škole, třeba během toho ročního pobytu
v Americe vyhrál soutěž středních škol státu Texas v chemii, v matematice a počítačových vědách, což je na cizince
neuvěřitelné.
Jitka: Ale když byl na medicíně, byl hrozný, to jsme se kolikrát báli jít i domů, protože on nás zkoušel při večeři, to už
jsme z něj měli nervy nadranc. On se na nás podíval a řekl:
„Ježiš marja, ale vy imunologii moc neumíte“. (smích)

Diskutujeme hlavně o problémech,
kde nejsme silní v kramflecích
Uznáváte navzájem své obory, když se tak
razantně liší?
Jitka: Samozřejmě, že uznáváme. Je pravda, že se někdy
kvůli nějakému problému hádáme nebo o něm doma hodně mluvíme, i když jsme si už mnohokrát řekli, že se o práci
doma bavit nebudeme.
Jan: Absolutně. Vím, že moje žena je ve svém oboru profesionál a nemám pochybnosti. Ty sporné věci jsou většinou
v jiných oborech. Hlavně diskutujeme o problémech, kde
ani jeden nejsme silní v kramflecích. Tam je prostor k tomu,
že si každý může myslet něco jiného.

Jak probíhá váš idylický rodinný večer, když
přijdete z práce?

Jan: Pustíme si počítač a pracujeme. (smích)

Art

Jitka: A ještě zjistím, zda vysílají nějakou přiměřeně krátkou detektivku, která by nám vyčistila hlavu. Nemáme rádi
seriály, na to se nekoukáme. A to je náš idylický večer.
Jan: Ještě milujeme dvě věci: jezdíme na sobotu a na neděli
velice často ven, na chalupu na Šumavě, lyžujeme nebo
jezdíme na kole. Když jsme studovali, kruhy na medicíně se
dělily podle sportu a ten náš byl lyžařský.

O dětech jsme se snažili vždy intenzivně přemýšlet
Jací jste byli rodiče?
Jan: Určitě jsme na děti neměli dost času. Na druhou stranu
si myslím, že jsme se dětem věnovali vždy intenzivně. Veškerý volný čas jsme trávili s nimi, sjezdili jsme s nimi celou
Evropou, naučili je lyžovat a tak dále.
Jitka: Zkrátka už odmalička jsme se o nich snažili intenzivně
přemýšlet. I když jsme byli absolutně chudí, tak jsme sebrali
všechny prostředky, které jsme mohli, abychom poslali
syna do Států. To bylo v roce 1994. Ale tenkrát nám hodně
pomohli rodiče.

Život se opakuje

Váš syn má teď už svoje děti, takže vy jste
babička s dědou. Jací jste prarodiče?

Jitka: Myslím, že dobří. Zase máme nějaké zájemce o zájezd
na hory a tak dále.

Jan: Naše děti s námi samozřejmě už nikam nejezdí. A naopak vnoučatům se to líbí, všechno je pro ně nové, objevují
svět. A my se zase vracíme do dob, když jsme byli mladí
a učíme vnoučata lyžovat, jezdit na kole, plavat. Život se
zkrátka opakuje.
Jitka: Hlídáme rádi. A hlavně, když je člověk vyčerpaný,
může pak děti vrátit, což je taková lepší pozice, než být
rodičem (smích).

Kompromis vždy najdeme. Jinak bychom spolu nevydrželi 35 let
Řídíte se, Jitko, radami Jana a naopak?
Jan: Já si myslím, že se jejími radami řídím, samozřejmě jen
v některých oblastech. V oblastech, kde si myslím, že to vím
líp já, tam používám svou hlavu.
Jitka: Ta otázka je trošičku v našem případě těžká. Pokud
by se jednalo o medicínskou radu z jeho oboru, tak se tím
řídím absolutně, jako odborníka ho stoprocentně respektuji a on mě taky. Jestli myslíte obecnou radu, jako například,
kde mám zaparkovat, tak tím se principiálně neřídím. To
si děláme takové drobné naschvály (smích). Ale jinak si myslím, že v obecných věcech se poměrně shodneme a kompromis vždy najdeme. Jinak bychom spolu nevydrželi 35 let.
Autorka je studentkou Univerzity Jana Amose Komenského
v Praze
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ˇ rodiny
NAPADLO MĚ, ŽE BYCH BYLA
ZPĚVAČKOU
Otorhinolaryngoložka MUDr. Jitka
Vydrová je lékařkou, která léčí ty
největší hvězdy
Jak jste se dostala k oboru ORL?
K ORL patří péče o hlas a o sluch. A já jsem se
vždycky zabývala hudbou a zpíváním. Už v době
studií jsem cílila tímto směrem, chtěla jsem dělat
něco, co se týká hudby a zpěvu i v medicíně, abych
propojila to, co umím.

Napadlo vás někdy, že byste chtěla
být zpěvačkou?

Ano, to mě napadlo mnohokrát, já jsem i zpěv
studovala. Posléze jsem pochopila, že profesionální
zpěvačkou se nestanu, a tak přišlo studium medicíny zaměřené tímto směrem. Studium medicíny bylo
ze začátku přáním mojí babičky, později jsem to
vzala za své a jsem ráda, že to dělám.

Co vás nakonec vedlo věnovat se
konkrétně diagnostice a poruchám profesionálního a uměleckého hlasu?

Celý život hraji na klavír a zajímala jsem se i o zpěv,
tak mám řadu přátel muzikantů, hudebníků a hlasových profesionálů. Ti v době, kdy jsem se péčí
o hlas ještě nezabývala a dělala jsem jen obecné
ORL, u mě vyhledávali radu a pomoc, až mě vlastně dostrkali tam, kde mě chtěli mít. Když jsem do
toho pronikla detailně, začala jsem vyučovat na
pražské konzervatoři a na další řadě uměleckých
škol, ale většinu času se věnuji léčbě hlasových
poruch. Ať už u hlasových profesionálů, tak i u hlasových neprofesionálů.

JITKA VYDROVÁ
•

•
•
•
•

•

patří mezi přední otorinolaryngology s nejlepším ORL vybavením v České republice, momentálně se věnuje diagnostice
a terapii poruch profesionálního a uměleckého hlasu a léčbě onemocnění s hlasem souvisejících
ve své práci se jí podařilo propojit dva celoživotní zájmy –
medicínu a hudbu
její klientela sestává z mnoha slavných osobností, například
se starala o Placida Dominga, když koncertoval v ČR
je zakladatelkou a vedoucí lékařkou Hlasového a sluchového centra Praha
rovněž se věnuje pedagogické činnosti - externě přednáší
fyziologii a patologii hlasu na Divadelní fakultě AMU a na
Pedagogické fakultě UK v Praze, dále vyučuje Fyziologii
a hygienu hlasu na pěveckém oddělení Pražské konzervatoře a na pěveckém oddělení konzervatoře Jana Deyla
společně s MUDr. Janem Vydrou má dvě děti – Jana(34),
který je momentálně hematoonkologem a Evu(24), která
studuje pátým rokem medicínu
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LITOVALA JSEM, ŽE DOMINGO NENÍ
MALINKO NEMOCNÝ
Máte hodně známých osobností ve
své klientele, dokonce si vás vyžádal Placido Domingo, když koncertoval v Čechách.
Jaký to byl pocit?

Nevím, jestli si mě vyžádal přímo on (smích). Vyžádal si mě tým, který organizoval Domingův koncert
v Českém Krumlově, jelikož mistr Domingo má
nejspíš ve smlouvě, že na svých koncertech má mít
lékaře, který rozumí hlasové problematice. Pocit to
byl mimořádně prestižní. Hlavně, pro mě je Domingo svým způsobem pěvecká modla, takže i to, že
se dostanu do jeho blízkosti, bylo velice zajímavé.
Musím říct, že mi za to stálo i se vrátit ze Spojených států, kde jsem hlídala vnoučata. Řeknu to asi
trochu nevhodně, ale litovala jsem, že není malilinko nemocný, abych se k němu dostala ještě blíž
a třeba se mu mohla podívat do krku a na hlasivky.
On se trochu nemocný cítil, proto i tu lékařskou
péči vyžadoval. Chtěl mít lékaře ve své blízkosti.

říká?

Má Domingo zlato v hrdle, jak se

To nevím, ale tak, jak to slyšíme, tak ano (smích).

Profil úspešné
ˇ rodiny
ONKOLOGIE NENÍ SMUTNÝ
OBOR!
Onkolog MUDr. Jan Vydra je jedním
z mála lékařů v naší zemi, jež testuje nové léky a postupy na onkologických pacientech.
Proč jste se rozhodl právě pro onkologii, vždyť je to tak smutný obor?
To není smutný obor! Když pacientovi pomůžete,
máte radost. Přece to není tak, že ten, kdo dostane
nádor, umře. Naopak, většina pacientů se z něj vyléčí. Existují samozřejmě i pacienti, kteří nádor mají
dlouhodobě. Jenže s nádorem se dá žít pět až deset let. Samozřejmě i v onkologii jsou lidé, kterým
z nějakého důvodu nemůžete pomoci, ale obecně
platí, že většině z pacientů pomůžete, a pak máte
radost, že se vám práce daří.

A pokud se nedaří, jak se vyrovnáváte se smrtí pacienta?

Faktem je, že si člověk musí v některých případech
udržet určitý nadhled.

DNES VÍME, ŽE JE TO SLOŽITĚJŠÍ, NEŽ
JSME SI MYSLELI
Jaká si myslíte, že je naděje pro pacienty s rakovinou? Myslíte si, že někdy se
povede objevit lék, který ji vyléčí?

To není otázka jednoho léku. Četl jsem si anotaci,
kterou jsem psal před dvaceti lety a myslel jsem
si, že za deset let budeme všichni vědět Bůh ví co.
Jenže dnes v podstatě jenom víme, že je to složitější, než jsme si tehdy mysleli. Rakovina není jedna
choroba, protože když ji rozčleníte, tak třeba takového nádoru prsu bude pět až šest různých typů.
A potom každá skupina pacientů potřebuje jinou
léčbu, tudíž i jiný lék. Takže to bude postupné, to
nebude jedna bomba, která vše vyřeší.

Nedávno ale vyšla bomba v podobě
očkování proti rakovině děložního čípku...

Onkologie má mnoho oblastí a tohle je v podstatě
prevence. Je jisté, že to funguje, všechny klinické studie proběhly, je znám mechanismus vzniku
nádoru čípku, je jasné, že je to infekcí, která je
pohlavně přenosná, je jasné, že té infekci se dá
očkováním zabránit. Neočkovat se proti karcinomu
čípku považuju za obrovskou chybu.

PACIENTY, O KTERÝCH JSEM SI MYSLEL, ŽE ZEMŘOU, POTKÁVÁM PO DVACETI
LETECH
Setkal jste se někdy se zázračným
uzdravením pacienta?

Já bych tomu neřekl zázračné, ale nečekané. To
znamená ano, setkal jsem se s nečekaným uzdravením pacienta, ale v první řadě bych to připisoval
špatně postavené diagnóze. Znám pacienty, o kterých jsem si před dvaceti lety myslel, že zemřou.
A potkávám je po těch dvaceti letech. Ale nevykládám si to jako zázrak.

JAN VYDRA
•

•

•

přední onkolog v České republice, který je zdravotním
ředitelem institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši, kde
poskytují komplexní léčbu a péči pro onkologické pacienty, konkrétně léčbu solidních nádorů (prsu, plic, vaječníků,
ledvin, střev atd.)
účastní se mezinárodních klinických studií nových léků,
které jsou testovány na onkologických pacientech, a mnoho z těchto otestovaných léků je dnes již běžně připraveno
k užívání
společně s MUDr. Jitkou Vydrovou, jejichž manželství trvá
již 35 let, je prarodičem Julie(5) a Jana(3), kteří jsou dětmi
jejich syna Jana
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Text: Karolína Krupková, foto: Martin Tumpach, Doubleshot, Samphoto.cz, zdroj: Čaj mnoha chutí, Oldřich Dufek

Čaj louhovaný tradicí
	Čaj je nápojem mnoha podob a vlastností. V zimě zahřeje, naopak v létě ochladí, léčí, zahání žízeň, probouzí, ale (a to především) přináší radost a potěšení v každém
doušku. Čaj je však také tvrdohlavou rostlinou vyžadující pozornost a pečlivé zacházení. Správnou sklizeň a důkladné zpracování svých lístků je ale schopen stokrát
oplatit ve svém vylouhování. Pečlivost, která do něj byla vložena, se následně promítá v jeho schopnosti nám navodit chvíle pohody, relaxu a odpočinku. S odhalováním jeho tajemství nám pomůže pan Zdeněk Prachař, specialista na čínské a tchajwanské čaje.

Původ zahalen legendami

Pokud chceme jít až k samotným počátkům čaje, je to
předlouhá cesta s nejasným koncem. „Kdy se čaj začal pít
tak, jako ho známe dnes, nelze přesně říci,“ objasňuje
Zdeněk Prachař. „Jeho zpracování, konzumace, přístup
k němu a kultura - to vše se vyvíjelo a měnilo. Před mnoha
sty lety by nepoznali čaj, tak jak ho pijeme dnes a naopak.
Proto nelze přesně říci, kdy to všechno začalo.“ Pokud tedy
opomeneme nejrůznější nápoje, které byly z čaje připravovány, lze si vyložit počátek pití čaje i tak, jak ho vypráví
legendy. Ta čínská hovoří o císaři Šan-nung, který se v době
2737 před naším letopočtem vydal do lesů, ve kterých chtěl
nalézt klid pro své rozjímání. A právě tehdy mu při ohřívání
vody spadlo do kotlíku pár suchých lístků a císaře ovanula
lahodná vůně. Samotný nápoj mu velice zachutnal, a proto
vyhledal keř s oněmi lístky, které přinesl i do svého paláce
a tak dal začátek pití čajového nápoje. Jak však znalec onoho nápoje přiznává, mýtů o počátcích pití čaje je opravdu
mnoho. „Všechny ale chtějí říci jediné, že čaj je kulturním
nápojem, který se často pil v klášterech a při meditacích.“
V chudších poměrech se čaj připravoval primitivněji a sice
rozmělňováním lístků v hmoždíři spolu s nejrůznějšími
surovinami jako byla rýže, zázvor, pomerančová kůra, ale
i mléko a dokonce i cibule. Na stůl se pak podával jako
hustá kaše či polévka.
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Tradice předávaná z generace na generaci
Dnes se věčně zelené rostliny čajovníku pěstují na čajových
farmách a průmyslových plantážích. „Osobně raději spolupracuji s lidmi, u nichž jsem si jist, že znají ruce, které čaj
dělaly,“ přiznává Zdeněk Prachař a dodává, že „tito lidé
z malých rodinných zahrad, jsou velmi prostí, předávají si
čajovou tradici přes zkušenosti pradědů, dědů a následující
generace v ní přirozeně vyrůstají.“ Dle odborníků se čajovníku nejlépe daří v tropickém a subtropickém podnebí.
Čaje pěstované ve výškách, ve kterých se tyčí i vrchol Mount
Everestu jsou považovány za druhy s nejjakostnější chutí.
Čím výše je však čajovník pěstován, tím pomaleji roste.
Čajové listy se zpravidla sklízejí několikrát do roka a to ručním sběrem, což je nejodpovědnější a nejdůležitější práce
na plantáži. Ženy sběračky odštipují mladé listy rostlinky
a vkládají je do košů, které mají připevněné na zádech. Během sběru musejí také dodržovat přísné hygienické normy
- nesmějí například používat parfémy ani žádné aromatické
pokrmy.
V případě černého čaje dochází ke zpracování ihned po
sběru. Lístky rychle zavadají, odpařuje se z nich voda, oxidují a díky fermentům se vytváří čajové aroma. Po usušení
lze zpravidla říci, že ze čtyř kilogramů utržených lístků
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získáme jedno kilo čaje. Naopak při zpracování zeleného
čaje nesmí lístky zavadnout a jeho oxidace se co nejrychleji
zastavuje teplem. Tradičního postupu se užívá i u bílých
čajů, kdy se lístky posbírají a následně se nechají usušit na
sluníčku.
„Pak se lístky různě tvarují,“ zasvěcuje nás Zdeněk Prachař
do tradiční ruční práce. „Některým lístkům se dává tvar jehliček či placiček. Anebo jeden z nejvzácnějších a nejpadělanějších čajů Tai Ping Hou Kui, který se vyrábí v miniaturních
produkcích u čínského jezera Tai Ping, je ručně „rozmačkáván“, čímž se zvětšuje plocha lístků.“ Vyprávění ve mně
vyvolává pocit velmi zdlouhavé práce, avšak odborník mě
vyvádí z omylu: „To vše musí mít rytmus a tempo, v opačném případě by se čaj zničil a mohl by se vyhodit. To by pro
jednoho malého farmáře znamenalo katastrofu, neboť by
půl roku neměl co jíst.“
Pozornost v některých případech poutají i samotné názvy
některých čajů. Jak se dovídám, slavný čaj Dračí studna
„nese jméno vesnice, ve které se začal pěstovat a ve které
opravdu najdete studnu s přívlastkem dračí. Jiné čaje dostávají jméno podle své chuti, tvaru lístků, místa kde vznikly.“

Pití čaje je obřadem i radostí

Mistry v přípravě a podávání čaje jsou bezesporu Číňané
a Japonci. Během čínského čajového obřadu se dbá na
vytvoření příjemné atmosféry a dodržování čistoty. Oblíbeným čínským zvykem je pití čaje na rozloučenou jako jakýsi
zlatý hřeb večera. Jelikož se jedná o ukončení pohoštění,
předpokládá se, že host má následně odejít. Čaj se převážně pije z bílého porcelánu, aby vynikla jeho barva. Pije se
horký, malými doušky, bez cukru i jiných sladidel. Nicméně
odborníci tvrdí, že Číňané dokáží připravit čaj čtyřmi sty
různými způsoby.
V Japonsku jsou zvyky spojené s pitím čaje ještě důmyslnější. Pije se jako aperitiv před každým jídlem a je také
nedílnou součástí všech slavnostních příležitostí i obřadů.
Jedná se o velmi dlouhou ceremoniální přípravu a podávání čaje, což bylo povýšeno dokonce i na umění, které lze
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v Japonsku i vystudovat. Studentovi,
který musí být mužského pohlaví,
je udělen diplom po třech či čtyřech
letech studia čajového obřadu. Ten se
řídí čtyřmi základními pravidly - mír,
respekt, čistota, osamělost. Mír má
být zobrazen v každém gestu a pohybu s čajem. Respekt je věnován všem
účastníkům obřadu, tradicím a zvyklostem čajové kultury. Čistota se týká
prostředí, zvoleného porcelánu, rukou
a dokonce i úst, které si hosté musí
před obřadem vypláchnout. A poslední pravidlo osamělosti není spojené se
solitérním pitím čaje, ale s osamoceným umístěním čajovny, která se má
nacházet v tichu a klidu, mimo ruch
a shon běžného života. Každý pohyb,
ozdoba a dekorace jsou považovány
za výrazný estetický projev - nádobí je
vybíráno s ohledem na aranžmá stolu,
roční dobu, atmosféru, kterou chce
hostitel navodit. Takovýto čajový obřad plný ceremonií, důležitých úklonů
a přesně načasovaných pohybů může trvat i čtyři hodiny.
Avšak nejstarší způsob přípravy čaje se používá v Tibetu od
roku 620. Jedná se o velmi oblíbený nápoj, který dodává
sílu a energie, což je v místním drsném klimatu více než potřebné. Onen nápoj zvaný časujma obsahuje silný čaj, vodu,
rozpuštěné máslo a sůl. Následně se směs šlehá tak dlouho,
dokud nevznikne hustý nápoj. Solí při přípravě čaje nešetří
ani v Mongolsku. Místní ho neváhají pít ani s pepřem.
Jak se Číňané a Japonci vyhýbají slazení čaje, Indové tento
nápoj naopak sladí vydatně a obvykle ho podávají s mlékem. Rusové si zase dopřávají čaj se smetanou, citronovou
šťávou, kandovaným ovocem či marmeládou. Čaj se stal
velmi oblíbeným samozřejmě i v Anglii, kde se jeho pití
stalo rodinným kultem. Velmi důležité je zmínit fakt, že
Angličané vždy nalévají čaj do teplého mléka a nikoliv
naopak - takovou chybu považují dokonce za nevychovanost. Čaj se zde pije k snídani, během oběda a následně
v pět hodin odpoledne - tzv. čaj o páté. K němu je zvykem
zvát hosty, přátele a stmelit celou rodinu. Statistiky uvádějí,
že průměrný Angličan je takto schopen vypít za rok 2000
šálků čaje.
Se zřejmě nejexotičtější přípravou čajového nápoje se
můžeme setkat v Latinské Americe, na Kubě a Jamajce.
Zde se nejdříve kousky ananasu polijí rumem, posypou
cukrem a uloží do ledničky. Připraví se čaj, který se následně ochladí. Do něj se nastrouhá citrónová kůra, vymačká
citrón, přidá se ananas s rumem a hotový nápoj se podává
v pohárech.
Na mou otázku jaká příprava čaje je vůbec správná mi Zdeněk Prachař odpovídá: „Správná příprava čaje není. Existují
pouze dva přístupy - tradiční a konzumentský. Pokud vám
čaj chutná s mlékem a medem, tak si ho nebudete dělat
tak, jak vám řeknu, že se to dělat má. Pití čaje by pro člověka mělo být radostí, a proto si ho pro sebe může připravovat tak, jak mu chutná.“
Autoři jsou studenty Univerzity Jana Amose Komenského
v Praze

Cesty za měsíčkem,
mátou, kurkumou
a kávou
SONNENTOR, výrobce čajových specialit a koření z kontrolovaného ekologického zemědělství,
se těší přízni svých zákazníků již celých 20 let. Výchozí myšlenkou bylo uvést selské biospeciality,
zpočátku bylinné čajové směsi, později také ovocné pomazánky, koření, dárkové a jiné bioprodukty,
na místní a mezinárodní trh pod logem smějícího se slunce. Společnost od začátku klade velký důraz na osobní přístup, dlouhodobou spolupráci se svými dodavateli a pěstiteli, stálost a co možná
největší transparentnost výroby, která umožňuje zpětnou dohledatelnost.

Příprava na služební cestu na Vysočinu za měsíčkem
a mátou je otázkou jednoho telefonátu: „Blaženo,
tady Ondřej, Ondřej Podstavek, poslyš, zítra bude
hezky, budeme sklízet měsíček, přijeďte se podívat
a vezmi s sebou další lidi, květy jsou krásně oranžový,
velký jako dlaň. Je to nádhera.“ Pan Podstavek, pan
Šulc, paní Kubišová a ostatní jsou sedláci, kteří pro
Sonnentor pěstují biobylinky, mátou a měsíčkem
počínaje a třeba chrpou a okvětními plátky růže
konče. Tradiční způsob obdělávání půdy bez pomoci
chemikálií a postřiků neumožňuje vysoké výnosy. Bylinky té nejvyšší možné kvality se pro výrobu biočajů
svážejí doslova po jednotlivých pytlech z odlehlých
políček Vysočiny, Pálavy, Šumavy a z okolí Českého
ráje. Na tato místa vyrážíme ze dne na den.

O něco svízelnější je rychlé plánování cesty
po telefonátu Joseho, který volá z ústřední
pošty v nikaragujské Jinotega, což je hlavní město
středoamerické kávy: „Hi, Blažena. Tady Jose. Poslyš.
Třešně začínají červenat. Úroda vypadá dobře. Přijeďte ještě před obdobím dešťů.“ V případě Nikaraguy je
velkou výhodou, že zde - jak říká Luiz, další pěstitel,
tentokrát kurkumy, začleněný do projektu přímého
obchodu se Sonnentor - vyroste i motyka.
Stejně jako kurkuma a citronová tráva jsou také kardamon a káva surovinou, kterou nejsme schopni vypěstovat ve zdejších klimatických podmínkách. Naše
cesty proto vedou do úrodných oblastí Tanzánie nebo
Darjeelingu. V červnu, po jarním telefonátu od Joseho, jsme se vydali na cestu za našimi pěstiteli koření
a kávy do střední Ameriky. Ocitli jsme se uprostřed
bujné, úrodné, tropické krajiny, kde vedle ananasů
roste kakao, vedle kokosových ořechů limetky a mango, vedle liči se daří banánům a těsně pod povrchem
země se táhnou tlusté oddenky zázvoru a kurkumy.
Cesta nás zavedla do pohoří severozápadní Nikaraguy,
navštívili jsme políčka kurkumy na východu země
a kardamonu a citronové trávy v centrální oblasti.
Zde Sonnentor rozjíždí své direct trade* projekty.
Nejinak je tomu v případě pěstování a nákupu biokávy v horské oblasti severozápadní Nikaraguy.
Z kávových bioplantáží nad městečkem Jinotega v severozápadní části Nikaraguy v nadmořské výšce
1200 metrů n. m. jsme se vrátili v červnu. V období
dešťů dosahovala vlhkost vzduchu mnohdy 80 %
i více. Kávové třešně (také tak vypadají a podobně
chutnají) caffea arabica, zatím zelené, dozrávají
v průběhu prosince a ledna. Samotná cesta na kávové plantáže jednoho z našich pěstitelů Juana nám
z městečka Jinotega trvala bezmála 4 hodiny. Terén
byl náročný. Asfaltovou cestu po několika kilomet-

rech jízdy vystřídaly betonové panely a dále udusaný
štěrk, až jsme v nadmořské výšce 900 metrů n. m.
přejeli na kamenitý terén neudržovaných cest. Zde
začalo opravdové dobrodružství, spojené s náporem
na tlumiče terénního vozu. Posledních deset kilometrů cesty nám zabralo téměř dvě hodiny. Zdoláním
nejnáročnějšího úseku se před námi otevřel úchvatný
výhled. Z nadmořské výšky 1200 metrů n. m. jsme
pozorovali sytě zelená údolí a v oparu vystupující
hory, směrem na východ asi pětihektarovou plantáž
banánovníků a všude kolem nekonečné plantáže
kávovníkového porostu. To nás již z dáli, s úsměvem
od ucha k uchu, před horskou finkou, vítá pěstitel
Juan s celou svou rodinou.

* Direct trade nebo-li přímý obchod spočívá v tom, že firma, v našem případě SONNENTOR, nakupuje surovinu přímo od místních pěstitelů. Společnost se
zároveň zavazuje k poctivému způsobu obchodování. Zásadním kritériem je zejména poctivá výkupní cena suroviny. Zástupci SONNENTOR se tak mohou
přímo, v samotném místě pěstování kávy a na vlastní oči přesvědčit o tom, jaké podmínky pěstitelé, zaměstnanci a rodinní příslušníci mají a tyto nastavit tak,
aby odpovídaly standardům firmy o poctivosti a udržitelnosti. Pěstitelé, ať již ze severního Rakouska, Moravy, Čech nebo Tanzánie, Indie a Nikaraguy, jsou
pro SONNENTOR nedílnou součástí fungujícího celku. Celku, který úspěšně již po dobu 25 let funguje v Evropě. V případě projektu v Nikaragui je myšlenka
naprosto stejná. Vytvořit vazby a poté dlouhotrvající, oboustranně výhodný, přátelský vztah, založený na vzájemné důvěře a respektu.

Staňte se naším fanouškem

na Facebooku!

www.sonnentor.cz
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Text: Karolína Krupková, foto: Martin Tumpach a Doubleshot, zdroj: doubleshot.cz, piccoloneexistuje.cz, Káva z překladu Barbory Smekalové, Ottovo nakladatelství

Káva

Nápoj, který se
teprve učíme pít
Pití kávy máme spojeno s příjemnými chvílemi, odpočinkem a přátelským
tlacháním v kavárně. O jejím původu,
kvalitě a přípravě především však víme jen
několik informací, které mylně považuje
za pravdivé. Zabraňují nám si kávu opravdu vychutnat, aniž bychom věděli, o co
se připravujeme. V Čechách se o osvětu
kávové kultury snaží jeden ze zakladatelů české pražírny Doubleshot, Jaroslav
Tuček - držitel ocenění Barista roku 2011.
„Je to běh na dlouhou trať, ale zlepšuje
se to,“ přiznával nad několika espressy.

Jaký je původ vaší kávy?

Vše prý začalo v 9. století v Etiopii díky stádu koz, které
po sežrání červených bobulí skákaly ve velmi povznesené
náladě. Energii doplňující účinek bobů vyzkoušel na vlastní kůži i jejich pasáček Khaldi a pak bylo už jen otázkou
času, kdy někdo přijde na uvaření voňavého nápoje. Tolik
pro ty, kteří věří legendám. Milovníkům kávy snad postačí,
že jejich oblíbený plod pochází z Etiopie, která je jedinou
zemí spolu s Jemenem, kde ještě rostou kávovníky divoce.
A proto když vnímáme Itálii jako centrum kávy, jedná se
o zkreslenou představu. „Itálie dala světu espresso a první
přístroj na jeho výrobu vůbec, ale káva nerovná se espresso,“ vysvětluje pražič Jaroslav, který přičichl k pravé kávě
u farmářů po celém světě. „Blízký východ, Asie, latinská
Amerika - tam si nikdo espresso nedělá, protože to pro ně
není běžné. Způsobů, jak si kávu připravit jsou ale tisíce.“
Pojďme si však ještě chvíli povídat o pití kávy ve světě.
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„V Panamě pijí kafe jako my limonádu. Běžně jsem tam
potkával děti s dvoulitrovou petlahví studené kávy, kterou
pily celý den.“ To ale pijí kávu mnohem kvalitnější nežli my,
žádnou ošizenou instantní surovinu, mohlo by vás napadnout. „Naopak. V pěstitelských zemích kvalitu kávy moc
neřeší. Je to tím, že ji prodají za mnohem vyšší cenu do
zahraničí. To, co jde na trh, je špatné kvality, spíše se jedná
o zbytky.“ Jaroslav přidává historku z jedné ze svých mnoha cest po světových plantážích. „Když jsme byli u jednoho
z nejlepších kolumbijských producentů káv, tak nám jeho
manželka připravila tak odporné kafe, že jsme ho ani nevypili. To samé se nám ale stává i v Etiopii - tam skoro nikde
nedostanete pitelnou kávu.“
A jak tedy z šálku poznáme tu pravou neošizenou surovinu? Nedržme se jen onoho tureckého přísloví, které říká,
že „káva má být černá jako peklo, silná jako smrt a sladká
jako láska,“ neboť káva je ovoce - třešeň - a má sladkou

Art

chuť jako například hrozny vína. „Lidi si však neuvědomují,
že by měla mít ovocnou chuť i v šálku. To je ale tím, že se
tu desítky let dělaly hořké turky z přepražených zbytků.
Proto původní chuť zrna nedokázala projít až do hrnku,“
poukazuje barista na českou neznalost. Odrůd kávovníku je
několik. Zmiňovaná pražírna Doubleshot pracuje s dvaceti
až třiceti odrůdami a to pouze s arabikou, nikoli robustou. „Ještě jsme neobjevili robustu, která by nám opravdu
chutnala. Děláme to nějakých osm let, ochutnali jsme tisíce
káv, ale dobrou robustu nenašli.“ Jak totiž potvrzuje degustátorský specialista, robusta má určitá specifika - „oproti arabice je velmi zemitá a chybí ji ovocná chuť.“ Mezi
opravdovými znalci kávy koluje prý i tato anekdota - dobrá
robusta je jako Yetti - hodně se o ní mluví, ale ještě ji nikdo
nikdy neviděl.
Samotná rostlinka kávovníku je ke sklizni připravena po
přibližně čtyřech letech. Nejprve obrazí jemnými voňavými

bílými květy a následně je obsypána červenými třešněmi
s malým zrnkem uvnitř. Bobule se ručně sklidí a začnou se
zpracovávat buď suchou či mokrou metodou. V prvním případě se hodí třešně na zem, kde se pod slunečními paprsky
nechají usušit. Tento druh zpracování se pak promítne i do
samotné chuti produktu. „Vytváří velmi ovocnou chuť, někdy trochu špinavější.“ Co si však pod označením špinavější
chuti představit? „Pokud se plody suší na zemi, tak je běžné, že chytnou pachuť hlíny a prachu. V Asii se káva suší na
silnicích, takže přes ni přechází dobytek a přejíždějí auta.
Ale to je úplně normální věc.“ Další metodou, která se už
jeví příjemněji avšak méně ekologicky, je tzv. omývání, kdy
se plody zbavují slupek fermentací, kvašením či mechanickým odíráním. „Výsledkem je zelené zrnko, které zabalí,
pošlou ho přes oceán až k nám a my ho upražíme.“ Samotné pražení kávy by se s lehkou nadsázkou mohlo považovat
za umění a pražiči za mistry stejně tak jako například vinaIce Podzim 2013 |
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ři. Při pražení je velmi důležité vědět, jak se zrny zacházet
a jak dlouho je pražit, aby ve výsledku vytvořily požadovanou směs. Zrnka se následně prudce schladí, zabalí a putují
rovnou k vám, anebo do kaváren.
Pražírnou ani prázdným šálkem však příběh kávy nekončí.
Pražírna Doubleshot posílá nezpracované části dál a tak
se z nevyužitých kávových slupek a logru dělají podestýlky pro zvířata, komposty i brikety. Ani pytle, ve kterých
kávová zrnka dorazila do České republiky nepřijdou na
zmar. Což by byla vzhledem k jejich krásnému pomalování
tak typickému pro dané regiony, věčná škoda. Zakoupit si
tak můžete nejen tašky z těchto pytlů na kávu, ale i večerní
róbu, jak vám mohou potvrdit módní návrhářky české značky Chatty: „Přišla slečna, že prý chce na maturitní ples ušít
šaty z pytle. Z její strany to byla recese a nám se ten nápad
líbil, takže jsme místo obchodů s látkami obíhali kavárny
a sháněli pytle.“

Kam za (ne)dobrou kávou?

Než se na pití kávy otevřeli první podniky, chodilo se pro ni
nejdříve do lékáren, neboť byla předepisována jako zázračný lék. Avšak výtečná chuť této suroviny oslovila lidi natolik, až dospěli k rozhodnutí, že káva by měla být dostupná
všem. Vůbec první kavárna prý vznikla ve městě Mekka
a až v 17. století zasáhla Evropu jako největší módní trend.
První evropskou kavárnou se roku 1645 pyšnili Benátčané.
Podniky, lákající nejen na dobrý kofeinový nápoj, ale i na
prostředí, ve kterém se i nemluvové zákonitě rozpovídají,
v Turecku nazývali „školy mudrců“. A to oprávněně, neboť
právě v kavárnách po celém světě se z nejdříve bohapustého tlachání zrodily velké věci. Příkladem budiž Velká
francouzská revoluce. Při slově kavárna si také zákonitě
vzpomenete na americká bistra, ve kterých za drobný dolar
dostanete „bezedný“ šálek. Zřejmě proto jsou Američané
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jedni z největších konzumentů kávy na světě. A co takhle
Vídeň a její útulné kavárničky přímo vybízející k pozdní
snídani při čtení vámi oblíbeného periodika? Právě v hlavním rakouském městě se traduje historka o jakémsi vysokoškolském profesorovi, který si ve svém oblíbeném podniku
četl noviny celé hodiny, z ničeho nic vstal a zdvořile požádal svého souseda, zda by mu nepohlídal místo, zatímco si
dojde domů dát kávu.
A kam si zajít na ten správný šálek kávy u nás? Barista
Tuček poradil, které kavárny nabízejí opravdu kvalitní
produkty a naopak: „Těch, které připravují kávu opravdu
dobře je spousta. Například Café Lounge na Smíchově, naše
kavárna v Karlíně Můj šálek kávy, Bella Vida, Al Cafetero
či Savoy, což je jakási vlaštovka velkých českých kaváren,
které začaly dělat výběrovou kávu.“ A kde si naopak na
kávě nepochutnáte? Dvě nejznámější pražské kavárny,
hojně navštěvované turisty, jsou prý ukázkovým příkladem.
„Pokud se bavíme o kvalitě produktu, tak Slávie je nejhorší
kavárnou v Praze. Horší už to snad ani být nemůže.“ Pokud
se považujete za milovníky kávy, určitě nejste pravidelným zákazníkem ani světově nejznámějšího řetězce kaváren. „Bavíme-li se o čisté neochucené kávě, tak Starbucks
opravdu není to místo, kam na ni jít. Tam to není o kávě,
jako spíše o mléce. Zrno totiž praží hodně tmavě, aby byla
jeho chuť v tom množství mléka vůbec cítit. Samotná káva
je pak hodně upražená až přepálená, hořká a připravovaná
na automatických kávovarech. Takže to jejich espresso se
nedá pít. Chápu ale lidi, kteří do Starbucksu chodí, protože
mají rádi obrovské mléčné nápoje - pak je to v pořádku.“
Právě zkreslená představa plného kelímku kávy může
například za nesprávnou terminologii, kterou milně při
objednávání kafe používáme. „Piccolo“ ani „větší či menší
espresso“ však neexistují! Malý kávový nápoj, tedy ristretto
má objem dvaceti mililitrů, zatímco pravé italské espresso

Čerstvě pražená káva - French pressy - Moka konvičky - Drippery - Vacuum poty - Kávomlýnky - Kávovary

Nejširší sortiment produktů pro domácí
přípravu kávy naleznete na ČerstváKáva.cz

Kupon na slevu 10% na čerstvě
praženou kávu a příslušenství
značek La Cafetiere, Randwyck,
Kitchen Craft, G.A.T. a Coffee
Master - french pressy, moka
konvičky, vacuum pot a další
příslušenství.

Kupon
na slevu 10%

K0FM
Platí do 30.11.2013
v e-shopu i na prodejně

www.cerstvakava.cz
Hybernská 1617/40, Praha 1 - Nové Město

Otevírací doba: ve všední dny 10:00 - 18:00
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je nápoj o objemu třiceti mililitrů. Oba nápoje
jsou určeny k rychlé objednávce a třem lokům
přímo na baru, nikoli k dlouhému povídání
a posezení v kavárně. V případě vaší touhy po
plnějším šálku, si objednejte tzv. americano espresso zalité horkou vodou, anebo espresso
doppio s dvojtou dávkou kávy, tedy dvojté
espresso. Pokud je na vás chuť kávy příliš silná,
určitě sáhněte po espressu macchiato, tedy
espressu s kapkou mléčné pěny - laicky řečeno
jakési malé cappuccino. Samotné cappuccino
tvoří třicetimililitrové espresso a dávka našlehaného mléka. V případě, že vám číšník přinese
nápoj s viditelnými bublinkami či snad dokonce posypaný skořicí, vězte, že se nenacházíte
v podniku s dobrou obsluhou ani dobrými
baristy. Nejrůznějšími posypy se totiž často maskuje káva z nekvalitních surovin. Naopak dobré
cappuccino může být zdobeno i obrázkem. Tomuto umění se říká latte art a ti největší mistři
dokáží s mléčnou pěnou dělat hotové divy - srdce, květiny, ale i nejrůznější zvířata a dokonce
i portréty. Milovníci mléčných nápojů jistě znají
caffè latte - zjednodušeně řečeno vetší cappuccino. Setkat se však můžete i s latte macchiato
(čti makjáto), které je charakteristické třemi
vrstvami - mléko, káva a mléčná pěna. K docílení tohoto kouzelného efektu se mléko napění
a po půl minutě ve sklenici se od něj samovolně
oddělí pěna vytvářející na povrchu pevnou vrstvu. Espresso se do nápoje lije z konvičky až jako
poslední a tak je mu umožněno se usadit mezi
mlékem a pěnou. Pokud se chystáte na dovolenou do Itálie a již se třesete na odpolední siestu
v místní kavárně, doporučujeme vyslovit celý
název nápoje, tedy caffè latte či latte macchiato. S objednáním pouhého latte, jak je českým
zvykem, dostane to, co toto slovíčko opravdu
znamená a sice mléko.

Domácí příprava chutné kávy
nestojí desítky tisíc
Pokud si chcete kávu vychutnat ve vašem oblíbeném šálku v pohodlí domova, měli byste se
nejdříve zamyslet, jakou přípravu zvolíte. A rozhodně nemusíte sahat po drahých pressovačích,
jak potvrzuje i pražič Jaroslav. „Jsem určitě
zastáncem jednoduché přípravy. Na koupi stroje
za sto padesát tisíc se můžete vykašlat a raději
ušetřené peníze vložit do kvalitní suroviny.“
A jaká metoda přípravy je tedy nejvhodnější?
„My propagujeme tu nejjednodušší metodu,
jakou je příprava filtrované kávy. Koupíte si
mlýnek, filtr a připravíte si de facto českého
turka, kterého přefiltrujete, aby vám nezůstal
lógr.“ Jednoduché a finančně nenáročné. Dále
můžete vyzkoušet překapávač. A teď opravdu
nemyslete na hrčící elektronický přístroj, ale
keramický držáček, papírový filtr a konvičku.
Existuje i chytrá nádobka zvaná chemex, která
je uprostřed zúžená tak, aby se do její horní
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Bella Vida Café
Kavárna , která vám učaruje svou nezaměnitelnou atmosférou, lahodnou
kávou, výbornou kuchyní a domácími zákusky.
Posedět můžete v kouzelném prostředí historického domu na břehu Vltavy
nebo popíjet svůj oblíbený šálek kávy na zahrádce s výhledem na Karlův
most.
• výběrová káva z české pražírny doubleshot připravovaná vyškolenými
baristy
• velký výběr domácích minizákusků, koláčů a dortů
• bohatá nabídka českých i zahraničních vín
• pečlivě vybírané suroviny pro přípravu našich jídel
• příprava rautů, menších oslav i firemních akcí
• dětský koutek, wi-fi
Malostanské nábřeží 563/3
Praha 1, Malá Strana
tel: 221710494, 721233233
www.bvcafe.cz
café@bellavida.cz
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části dal pohodlně vložit filtr. Určitě budete znát i metodu
French pressu - malé konvičky, ve které se hrubě namletá káva vyextrahuje a po třech minutách se stlačí ke dnu
nádobky. Kdo ví proč se na tyto nejjednodušší a kdysi
nenahraditelné metody zapomnělo. Přitom právě ony jsou
schopny připravit to správné množství kávy, které vám zpříjemní raní probouzení či povídání s přáteli.
A co se týče tak oblíbených a propagovaných kávovarů
s kapslemi? „Fascinuje mě, že lidi, kteří si tyto kávovary
kupují, se ani nepodívají, co v těch kapslích je. Protože
mnohdy to není ani moc hezké, ani aromaticky zajímavé.
Samozřejmě existují výjimky… „ Dále byste se měli vyvarovat i klasického českého turka. „Stejná metoda se vlastně používá při formální ochutnávce kávy. Namletá káva
se zalije a následně se hodnotí její aroma a chuť.“ Tento
nápoj však není příliš vhodný k pití. Samotní degustátoři
doušky takto připravené kávy po ochutnání plivají. „Během
čtyř minut se káva sice správně vylouhuje, ale pak se do ní
dostávají látky, které by už obsahovat neměla. Nápoj je tak
dřevnatý a hořký kvůli přelouhování.“ Na přípravu pravé
turecké kávy naopak potřebujete velmi jemně namletou
kávu, kterou třikrát převaříme v kovové nádobce zvané
džezva. Výsledný nápoj je velmi hutný, avšak zajímavý, jak
vám může potvrdit i barista Jaroslav Tuček.
Co se týče výběru té správné suroviny, nejideálnější je vybírat z výběrových káv, které vám zaručí kvalitu a ten správný kávový zážitek. A jak ji poznáte? Tím, že vám o sobě
dokáže říci vše. A sice, že se z jejího obalu dozvíte z jaké je
země, regionu či plantáže, kdy byla sklizena, jak byla zpracována, z jaké odrůdy pochází a někdy prozradí i jméno
svého farmáře. K věčným zajímavostem bezesporu patří
cibetková káva, ačkoli by měla patřit spíše do šuplíku kuriozit. Jméno nese podle cibetkové šelmy ovíječe skvrnitého,
který s oblibou pojídá zralé třešně kávovníku. Pecky, již
prošlé přes trávicí trakt zvířete, se následně sbírají, zpracovávají a prodávají za ohromné ceny - jedno kilo cibetkové
kávy i za dvacet tisíc korun! Vynalézaví obchodníci tak prodávají i ptačí, opičí či dokonce sloní kávu. Po pravdě psáno
však není o moc stát. Při sběru se do várky dostávají zrna,
o jejichž stáří se mohou vést pouhé dohady a navíc některá
z nich jsou poškozená nakousnutím. Proto se odborníci na
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kávu shodují v názoru, že se cibetková káva nemůže chuťově rovnat daleko zajímavějším a levnějším arabikám.

Důležité je vědět vše o obsahu
„Mého šálku kávy“
Tak jako gastronomie zažívá svůj osvětový „boom“, dostává se ho i kávové kultuře. „Lidem začíná záležet na tom, co
pijí a jsou ochotni do toho investovat peníze. Začínají cestovat, ochutnávat kávu ve světě, nakupovat ji od pražíren,
porovnávat a investovat do vybavení.“ A i kávou hýbou
módní trendy, které se udávají na soutěžích baristů. „Mezi
módní odrůdy patří právě Gejša a Bakamara. Chuť té první
bych přirovnal k jasmínovému čaji. Je extrémně aromatická,
lehká, taková květinka, která ani příliš nechutná jako káva.
Naopak Bakamara je velmi hořká, ovocná, ale svěží.“
Při vašem dalším šálku dobré kávy se soustřeďte především
na její chuť. Měla by být sladká, čistá a bez defektů - nikoliv zemitá ani spálená. Zajímejte se o odrůdu a její původ.
Směsím s netransparentním označením se raději vyhýbejte
- jejich zamlčený název a místo pěstění poukazuje jen na
záměrně tajené informace. Pouze barista s kvalitní surovinou vám může sdělit celý příběh produktu. Nebojte se pak
zaplatit za kvalitní kávu o pár korun více. Ohodnotíte jimi
nejen náklady spojené s cestou kávy z plantáže až k vám
a pražiče, kterým záleží na vašem návratu právě k jejich
kávě, ale zhodnotíte tím především farmáře, jejichž lopotná práce a veškerá obživa se skrývá i v jednom zrnku kávy.
Autoři jsou studenty Univerzity Jana Amose Komenského
v Praze

Italské
delikatesy
od
firmy Frantoio Sant Agata,
výrobce exkluzivních olivových
olejů z oliv taggiasca,které jsou
zpracovávány do 24 hodin od
sběru.Dále nabízíme plněné
papričky tuňákem,sušená rajčátka v oleji a různé těstoviny
a pesta.
Jsme výhradními dovozci produktů firmy Frantoio
Sant Agata.
Více informací na
www.gurmanshop.cz

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

Tip na výlet
Text: Nela Mataseje, foto: archiv lázní a SAMphoto.cz

Nejlepší lázeňská města v zemi:
dopřejte odpočinek tělu i duši
Nekonečné kolonády, vůně lázeňských
oplatků, zeleň všude, kam oko dohlédne
a božský klid. Jsou česká lázeňská města
ještě stále oázou klidu? Jisté je, že nabízejí velkorysý luxus a zdraví prospěšné
procedury. Našli jsme pro vás ty nejlepší
místa pro dokonalý relax.

Přestože si dnes člověk může odpočinout ve speciálních
welness centrech, saunách, aquaparcích nebo na masáži
v jakémkoliv větším městě, lékaři se shodují, že nic z toho
se nemůže porovnávat s klasickým pobytem v lázních.
Jenom v lázeňském prostředí se lidské tělo i duše dokáže
naprosto uvolnit. Mimo to na vás po dobu pobytu dohlíží
lékaři, procedury jsou ryze přírodní a okolní krajina a klid
vám nedovolí pracovat a stresovat se, i kdybyste snad chtěli. „Stačí týdenní pobyt a člověk se vrátí jako vyměněný.
Úplně nejlépe ale uděláte, když odjedete na měsíc,“ doporučuje Zuzana Nováková, která nedá dopustit na každoroční pobyt v Karlových Varech.
Lázeňství má na území dnešního Česka mnohasetletou
tradici. První záznamy o využití léčebných pramenů jsou až
z patnáctého století, kdy lidé na několika místech v zemi
objevili léčebné prameny. Právě tam pak postupem času
vznikala první lázeňská města. Většina z nich se rozkládá
v malebných krajinných oblastech, takže tu člověk může
strávit krásnou dovolenou se špetkou zdraví prospěšných
procedur. Vybrat z desítek lázeňských rezortů v České republice není vůbec snadné. Vy si s námi projděte ty nejzajímavější.

Ohmataný František

Mezi nejzajímavější lázně v České republice patří bezesporu Františkovy lázně. I když se nejedná o nejstarší léčebné
místo, je nejpůvodnější. Když město v roce 1793 zakládal
císař František Josef I., už jej nechal vystavět a uzpůsobit
pro budoucí lázně. Svůj věhlas si město zasloužilo i tím, že
zde vznikly jedny z prvních slatinných lázní na světě. Zdejší
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prameny se využívají k léčbě gynekologických obtíží, cévních a srdečních chorob.
Největší pozornost ale mezi hosty vzbuzuje socha Františka.
Ten je spokojeně usazený na kulovém podstavci nedaleko Plynových lázní a v ruce drží rybku. „Legenda doslova
praví, že pokud se pacientka dotkne palce levé nohy sochy
Františka, tak otěhotní,“ říká Terezie Prajzlerová z marketingového oddělní Františkových lázní. Místní ale vědí, že
si příběh vymyslel lázeňský fotograf, aby zvýšil atraktivitu
města. „Původně socha Adolfa Mayerla sloužila jako parková plastika. Po válce byla přemístěna před společenský
dům, kde se s ní s oblibou fotografovaly lázeňské pacientky. Tohoto jevu si bystře všiml lázeňský fotograf Škarda,
který následně vymyslel zmiňovanou legendu pro zvýšení
popularity sochy,“ doplňuje Prajzlerová.
Ať tak, či onak, František dává denně stovkám žen alespoň
pocit naděje. Málokdo ale ví, že v parku nenajdete originál
sochy, ten je schovaný v místním muzeu a společně s celou
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expozicí ukazuje, jaké byly začátky jednoho z nejpopulárnějších lázeňských měst v zemi.
I když do zdejších lázní jezdí řada lidí z České republiky
a zahraničí na léčebné pobyty, na dovolenou tu můžete
bez problému přijet i jako samoplátci. „Zájem této skupiny lidí je stále větší, což umožnila také změna legislativy.
Druhá skupina klientů, která naše lázně navštěvuje, souvisí
s výhodnou polohou města, na prahu Ašského výběžku kousek od hranic s Německem,“ objasňuje Prajzlerová.
A co návštěvníky na tomto malebném západočeském městě
láká? Podle místních se Františkovým lázním jako jednomu
z mála lázeňských měst podařilo udržet si i ve zrychlené
moderní době tradiční atmosféru. Je tu klid a přesto dostatek možností, jak si odpočinou i aktivně. „Neméně výjimečné je také Aquaforum - největší a nejkrásnější aquapark
českých lázní, který má přes 1500 m2 vodních ploch a najdete jej ve výhodné poloze, přímo v centru města,“ láká
Prajzlerová.

Je libo mrazák?

Pokud vás bolí klouby, šlachy, cítíte se pod tlakem a unavení, v Beskydech vás rádi zavřou do mrazáku. Alespoň tak
zdejšímu Polariu říkají pacienti. Beskydské rehabilitační
centrum navazuje na lázeňský dům Skalka, který v Čeladné
vznikl v roce 1902. Tehdy měla Skalka sloužit především pro
horníky z Moravskoslezského kraje, dneska se tu léčí pacienti po úrazech pohybového aparátu nebo s onemocnění
cévního a nervového systému a právě s Polariem, neboli
takzvanou kryoterapií, tu slaví lékaři velké úspěchy. Vždyť
také zdejší Polarium bylo otevřeno jako první v České republice. I svůj ledový název, který dneska používají podobná pracoviště po celé České republice, získalo od zdejšího
lékaře Lubomíra Šmuka.
„Chladová terapie je léčebná metoda, která spočívá v opakovaném krátkodobém vystavení celého organismu nebo
jenom určitého místa na těle extrémně nízké teplotě, která
Ice Podzim 2013 |
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se pohybuje až k minus 120 stupňům Celsia. Terapii využíváme ke zmírnění bolestí svalů, kloubů a šlach, příznivě
také působí na celou řadu chronických obtíží, zmírňuje
stres a odstraňuje únavu,“ vysvětluje mluvčí lázní Jaroslav
Baďura.
Polarium rehabilitační centrum otevřelo v srpnu roku 2004
a od té doby jím prošlo na šestnáct tisíc pacientů. Řada
z nich se přitom do „léčivého mrazáku“ opakovaně vrací.
„Dvou až tříminutový pobyt v Polariu, za kterým bezprostředně následuje individuální fyzioterapie, pomáhá i pacientům s roztroušenou sklerózou. Výborné výsledky přináší kombinace celkové chladové terapie v Polariu s lokální
aplikací chladu pomocí speciálního přístroje,“ upozorňuje
Baďura.
Že je zdejší terapie opravdu účinná dokazují každoročně
pacienti. „V čem jsme výjimeční? O tom by měli mluvit spíše
ti, které k nám přivezli z nemocnice na vozíku a za několik
týdnů odcházeli po svých. Naší největší devízou jsou určitě
zaměstnanci, a tím nemyslím jen specialisty v oboru - lékaře, fyzioterapeuty a ergoterapeutky. Přes 200 lůžek není
sice ve srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními nijak
moc, ale když vezmete, že skoro dvě třetiny našich současných pacientů potřebují celodenní péči a dopomoc personálu, musím před našimi lidmi - a hlavně před prací jejich
rukou smeknout,“ říká ředitel ústavu Milan Bajgar.
Nejen Polarium je ale to, co byste v Beskydském rehabilitačním centru měli obdivovat. Lázně jsou zasazeny v překrásné krajině beskydských vrcholků. Proto pokud se do Čeladné vypravíte, vyhraďte si čas nejen na léčivé procedury, ale
také na procházky po horách. Kousek odtud jsou Trojanovi-
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ce, z nichž se jednoduše dostanete lanovkou až na Pustevny. Výšlap si můžete udělat i na vrch Skalka nebo Martiňák.
„Je známo, že účinky léčby - a tedy i rehabilitace - zvyšuje
dobrý psychický stav, pohoda a klid. O to se snažíme především a pomáhá nám v tom i krásná beskydská příroda,“
dodává ředitel.
Pokud se vám příliš chodit nechce, můžete se nechat opravdu jen hýčkat. Vedle starších lázeňských domů, které na vás
dýchnou pravou atmosférou historického lázeňství, v areálu najdete od roku 2007 i zcela novou moderní budovu
Lara. Ta nabízí komfortní ubytování v apartmánech, ale
také wellness procedury a velký bazén.

Slavné prameny, které objevil král

Jsou nejznámější ve světě, jezdí sem nejvíce zahraničních
klientů a několikrát se dokonce objevily ve filmu. Lázně
Karlovy Vary jsou pro Českou republiku symbolické. Vždyť
právě zdejší pramen objevil nejvýznamnější král českých
dějin Karel IV.
Traduje se, že Karel IV. rád podnikal nejrůznější lovecké
výpravy do oblasti, kde dnes vyvěrají léčivé prameny. Při
jednom z lovů se od krále odpojil jeho pes, aby pronásledoval kořist, náhle se ale propadl do prolákliny, v níž vyvěrala
horká voda. Pes začal výt, takže mu utíkali lovci na pomoc
v domnění, že jej porazila zvěř. Když však dorazili k proláklině, zjistili, že psa vystrašila teplá voda. Karel IV. se brzy
dostavil na místo, aby situaci zkontroloval a sám osobně
obdivoval dílo přírody, které tu jeho pes objevil. Údajně
tehdy prohlásil, že takováto teplá voda může zažehnat
mnohá těžká onemocnění a je velmi užitečná a posilňující.

odborník na lázně a wellness
Spa.cz Vám přináší podzim pobyty plný procedur, které Vás nabijí pozitivní energií a dokonale připraví Vaše tělo na přicházející zimu. V listopadu člověk většinou nemá chuť
„vystrčit ani paty z baráku“, natož aby někam cestoval. My, ve Spa.cz, chceme tento
mýtus zbořit a vy se o tom můžete na vlastní kůži přesvědčit!

Relaxační pobyt Pomerančový sen
Hotel Felicitas ****, Poděbrady
cena: 3 970,- Kč

Lázeňská regenerace
Hotel Royal ****, Mariánské Lázně
cena: 7 520,- Kč
Týdenní relaxace v Jeseníkách
Lázeňský dům Priessnitz ***, Lázně Jeseník
cena: 5 790,- Kč

+420 483 515 290 | spa@spa.cz
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Co nevíte o českých lázních
•
•

Vzhledem k tomu, že krále dlouhodobě bolela noha, sám
se z pramene napil a pochvaloval si ho. Hned na to rozhodl, že se v místě vybuduje sídlo s domy a opevněním. Svou
historii pak Karlovy Vary začínají psát od roku 1370.
Nejznámějším pramen, který v Karlových Varech najdete,
je Vřídlo. Gejzír minerální vody tryská do výšky až dvanácti
metrů a je parádní podívanou pro všechny hosty. V oblíbené lázeňské kolonádě najdete celkem pět kašen, které
nabízejí různě teplou vodu od čtyřiceti stupňů až dvaasedmdesáti stupňům Celsia. A pokud vám taková „minerální“ procházka nebude stačit, můžete se vydat do zdejšího
podzemí, kde se vyrábějí kamenné růže.
Další unikátní prameny najdete v Mlýnské kolonádě.
Procházky kolonádou jsou vlastně to nejlepší, co můžete
pro své zdraví udělat. Při zdravém pohybu popíjíte léčivou
minerální vodu a dýcháte zdravý čerstvý vzduch. Ideální
kombinace, nemyslíte?
Může se stát, že budete mít klasických horkých pramenů dost. Pak doporučujeme návštěvu zdejšího třináctého
pramene, kterým není nic jiného, než pravá karlovarská
Becherovka. Návštěva Jan Becher Muzea patří totiž k oblíbeným kratochvílím lázeňských hostů. Rozhodně se tu
nudit nebudete. Prohlédnout si můžete becherovod, staré
sudy s pestrým zdobením, do kterých se kdysi Becherovka
plnila, nebo tradiční historické lahve. Rozhodně si prohlédněte i Vilu Becher, abyste pochopili, jak si tato rodina ve
společnosti stála.
Karlovy Vary jsou ve světě známé jako centrum zdraví, kultury a zábavy západních Čech, takže pokud patříte mezi ty
aktivnější, rozhodně to bude to pravé místo pro vás.
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Nejstarší lázně: Teplice v Čechách - Využívání teplého
pramene je v Teplicích tradováno již od roku 762.
Nejmladší lázně: Lázně Lednice – otevřené v roce 2007,
statut léčebné získaly v roce 2009. Využívají účinky
přírodní jodobromové minerální vody, která blahodárně působí na pohybový a oběhový systém, na neurologické nemoci, ale i na gynekologické potíže a stavy po
popáleninách.
Nejznámnější lázně: Karlovy Vary - Karlovy Vary jsou
obecně uznávaným fenoménem lázeňství nejen v Čechách, ale i na celém světě.
Nejvýše položené lázně: Jáchymov jsou nejen nejstarší
radonové lázně na světě, ale i nejvýše položené lázně
v České republice. Nadmořská výška činní 673 metrů.
Jako radonové lázně datují své počátky již od roku
1906.
Nejníže položené lázně: Hodonín - Hodonín je nejníže
položené lázeňské místo České republiky, leží pouhých
167 metrů nad mořskou hladinou.
Nejmenší lázně: Karlova Studánka - Obec má pouhých
250 stálých obyvatel.
Nejteplejší termální pramen - Karlovy Vary - Město Karlovy Vary drží primát i v teplotě termální vody na území
naší vlasti. Karlovarské Vřídlo má teplotu 73,4°C.
Nejstudenější minerální pramen - Mariánské Lázně Teplota zdejších minerálních pramenů dosahuje pouhých 7° - 10°C.
Nejstarší vodoléčebné lázně na světě: Jeseník - Jesenické lázně založil roku 1822 místní rodák Vincenz Priessnitz, jehož léčebnou metodu hydroterapie vyhledávala
společenská smetánka z Evropy i ze zámoří, králové
i vévodové. Ne nadarmo se zakladateli přezdívalo
„vodní doktor“ nebo „lékařský Kolumbus.“
Pobyty v lázních lze objednat nejen přímo na recepcích,
ale velký vyběr lázenských a wellness hotelů najdete
i na www.spa.cz.

Architektonická perla: Luhačovice

Jen málokteré lázně se mohou pyšnit zápisem v Seznamu
památek UNESCO. Luhačovice si jej bez debat zaslouží. Dušan Jurkovič, kterému se přezdívá Básník dřeva, tu dokázal
ve dvacátém století vytvořit skanzen působivé architektury
ve stylu lidové secese. Jeho stavby nenarušují okolní krajinu
a dokážou vytvořit neopakovatelnou až pohádkovou atmosféru zdejších lázní.
Mezi nejpůsobivější stavby patří bezesporu Jurkovičův dům,
který dnes slouží jako hlavní budova lázní, Vila Chaloupka,
kde si pacienti dopřávají komfortní soukromé ubytování,
a Říční a sluneční lázně, které svým vzhledem trochu připomínají japonské stavby.
Lázně Luhačovice najdeme ve Zlínském kraji v podhůří
Bílých Karpat, díky kterým tu zapomenete na jakékoliv problémy všedních dní. „Okolní příroda je nádherná. Člověk
to musí vidět na vlastní oči,“ tvrdí Hana Fabiánová, která
ve městě žije. Čilý lázeňský ruch dává podle ní jinak klidnému městečku neopakovatelné kouzlo. „Pořád se tu mění
pacienti, takže potkáváte nové tváře. Večery jsou tu živé,
kulturních akcí se koná mnoho, ale pořád je tu ten příjemný klid a harmonie. Vždycky tvrdím, že je to pro nás takové
ideální místo pro život,“ dodává Fabiánová.
V devatenáctém století v Luhačovicích převládaly hlavně
pitné kúry k léčbě zažívání, ve dvacátém se začaly specializovat na léčbu horních cest dýchacích. Dnes mezi hlavní
procedury, které si tu můžete dopřát, patří i minerální
koupele a vodoléčba, sirné koupele pro léčbu kůže a klasická slatina.
Právě v Luhačovicích najdeme pramen jedné z nejznámějších minerálních vod – Vincentky. Vyvěrá za kolonádou na
severním úpatí Velké Kamenné a od pradávna nese název
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„Hlavní pramen“. Až koncem osmnáctého století pramen
místní obezdili a zastřešili a později nad ním vybudovali
pavilon ve tvaru kaple. Až dodnes si tu můžete přečíst zlatý
nápis: Nemocnému k útěše, zdravému k potěše. Jméno dal
pramenu majitel zdejšího panství hrabě Vincenc Serényi,
který se zasloužil o rozkvět lázní.
Kromě Vincentky tu lázeňští hosté mohou ochutnávat hned
sedm dalších pramenů. Mezi nimi Alosiku, Ottovku, nebo
oblíbený Pramen Dr. Šťastného. Ne nadarmo jsou Luhačovice považovány za jedny z nejúčinnějších lázní v Evropě.
A až budete mít chuť na něco dobrého, rozhodně se vydejte do zdejší lázeňské cukrárny. Domácí výroba zaručuje
vždy čerstvé zákusky, které se vám budou rozplývat na
jazyku. „Vyzkoušejte tradiční špičku v kávě,“ doporučuje
Fabiánová.

Za mořem a vínem jeďte do Lednice

Sníte o dovolené, v rámci níž se snoubí relaxace s aktivním
pohybem, komfortním bytováním a báječným koupáním
v mořské vodě? Nemusíte cestovat stovky kilometrů do
zahraničí.
Na Jižní Moravě, v srdci Lednicko-valtického areálu, v malebném kraji protkaném vinicemi a cyklostezkami, leží
nejmladší léčebné lázně v České republice – Lázně Lednice
-Lázeňský dům Perla. Základním přírodním léčivým zdrojem
lednických lázní je JODOBROMOVÁ VODA, která je svým
obsahem jódu jedna z nejkvalitnějších svého druhu v Evropě.
Kouzlo blahodárných léčebných a odpočinkových pobytů
v moderně vybaveném lázeňském zařízení si v posledních
letech vychutnává stále více lidí. Dříve byly obecně lázně
vnímány pouze jako rehabilitační zařízení, ale dnes je situa-
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ce naštěstí jiná. Lidé si velmi často vybírají lázně jako místo
pro strávení své dovolené. Lázeňský dům Perla nabízí oproti klasickým hotelům dost podstatnou přidanou hodnotu –
léčbu špičkovým odborným zdravotnickým personálem,
odpočinek, relaxaci a k tomu řadu preventivních, wellness
pobytů, antistresových programů pro manažery, beauty programů pro ženy či speciálně zaměřené pobyty na
redukci váhy. V Lázních Lednice tak můžete strávit pohádkové dny plné zdraví a odpočinku se svými přáteli či rodinnými příslušníky

Zastavte se na chvilku v čase v malebných Lázních Mšené
Jste stále ve stresu, máte moc práce, nestíháte. Každodenní kolotoč vás už ničí a vy vše řešíte tabletkami na bolesti
hlavy, bolesti svalů a prášky na spaní? Máme pro vás skvělý
tip jak na chvilku zastavit čas a odpočinout si od hlavy až
k patě. Navštivte malebné Lázně Mšené, oázu klidu a pohody nedaleko Prahy a udělejte tak něco pro svou krásu,
zdraví, ale i pohodu a lepší spánek.
V malebném údolí Mšenského potoka, pouhých 45 km od
Prahy, navštivte historický areál Lázní Mšené. Již od roku
1796 jsou místní rodinné lázně navštěvovány náročnými
klienty, vyhledávajícími vedle léčby pohybového aparátu
především pohodu, odpočinek a klid. V sedmi rekonstruovaných lázeňských pavilonech naleznete kompletní služby
pro vaše zdraví. V Lázních Mšené si odpočinou a zdraví
utuží nejen klienti zdravotních pojišťoven, ale na své si
přijdou i nároční klienti, kteří zde naleznou nově opravený
Balneo provoz, wellness i další doplňkové služby moderní doby. V příjemném prostředí lázní, s bohatou a stále

rozšiřovanou nabídkou léčebných, preventivních a wellness
procedur, si můžete léčit nemoci pohybového aparátu i regenerovat tělo a duši.

Co říkáte na Jáchymov?

Historie prvních radonových lázní na světě v Jáchymově,
ležících v malebném údolí Krušných hor, se začala psát roku
1906. Použití přírodního léčivého zdroje, v podobě radonové vody, se zde kombinuje, v duchu moderní balneologie,
s ostatními běžnými prostředky léčebné rehabilitace - metody fyzikální terapie, vodoléčby a zejména fyzioterapeutické postupy.
Koupel v radonové vodě přispívá k prokrvení kostí a kloubů, léčí onemocnění pohybového aparátu a působí antirevmaticky. Pacienti uvádějí, že účinky léčby pociťují 8–10
měsíců po jejím ukončení. Radon má při lázeňském použití
regenerační účinky na organismus a zvyšuje jeho obranyschopnost. Značnou úlevu přináší klientům s revmatismem,
dnou či Bechtěrevovou nemocí, lidem po úrazech, operacích, ale i diabetikům. Během lázeňské kúry pacient dochází 6krát týdně na 20minutové koupele o teplotě 36°C. Následuje 10minutový suchý zábal. Při koupeli působí na kůži
pacienta alfa záření emitované radonem. Záření vybuzuje
biologické rezervy pro regeneraci tkání, stimuluje imunitu
a vylučování protibolestivých a protizánětlivých látek - endorfinů a hormonu kortisolu. Spouští i antioxydační procesy, které tělo zbavují zbytků civilizačního zamoření, léčiv,
chemických a konzervačních látek z průmyslově vyráběných
potravin, kouření atd. Buňky jsou pak odolnější proti působení karcinogenních látek a opakované nízké dávky záření
‚otužují‘ organismus.
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Tip na výlet
Relax v Lázních Piešťany

A na závěr něco od našich východních sousedů.
Kombinace termální vody a léčivého bahna to je to,
co nabízejí v Lázních Piešťany. Síra a léčivé bakterie přítomné v piešťanském bahně zmírňují otoky
v okolí kloubů, redukují napětí ve svalech a zlepšují
výživu chrupavek, pojivové tkáně a plotének. Částečný bahenní zábal funguje i preventivně - posiluje
protizánětlivou činnost a imunitní procesy v organismu. Doporučujeme navštívit Zrkadlisko a Bahnisko.

Bahnisko:

Bahnisko má přírodní dno z nánosu sirného bahna
v tloušťce 10-30 cm, kterým na povrch pronikají
horké termální minerální prameny. Voda z těchto
pramenů sahá do výšky 50-90 cm nad úroveň bahna. Teplota vody se pohybuje v rozmezí 39-40 ° C
a v místech přímo nad vyvěrajícími prameny někdy
dosahuje i vyšší hodnoty. Během procedury teplo
z bahna a termální vody pomáhá rozšiřovat cévy,
dochází ke snížení krevního tlaku a uvolnění svalů.
Navíc se síra a minerály vstřebávají kůží a zabraňují
degradaci elastinu a kolagenu v chrupavkách, šlachách a pojivových tkáních. V bahnisko klienti stojí,
pomalu se procházejí, sedí, či dokonce vykonávají
mírně cvičení na procvičení pohybového aparátu.

Zrkadlisko:

Termální voda je bohatá na minerály a ohřívána
teplem nitra země. Je tak pravděpodobně jednou
z nejpozoruhodnějších přírodních léčebných prostředků. Je zvláště účinná při léčbě artritidy, revmatismu a poruch pohybového aparátu, ale je vynikající také pro rehabilitační účely. Odpočinek v teplé
vodě je zároveň dokonalým prostředkem při úlevě
od stresu a zátěže moderního života.

Nezapomeňte na Vadaš

Když už jsme na Slovensku, rozhodně nesmíme
zapomenout na město Štúrovo, Areál termálního koupaliště otevřeli na louce Vadaš již v roce
1978. Město Štúrovo, ve kterém termály leží, bylo
díky tomu v osmdesátých letech velmi oblíbeným
letoviskem Čechů. Název Vadaš pochází z místa, kde
byly termály vystavěny. Znamená “louka bohatá
na zvěř”.
Po desetiletí bez větších investic jde úroveň termálního koupaliště za poslední roky ohromně nahoru
a tak se štúrovské termály znovu vrací na výsluní
zájmu českých turistů. Laguna s umělým vlnobitím
je s plochou 3800 m² dnes největším bazénem na
Slovensku.
Termální voda z vrtu má 39,7 °C a pro potřeby
bazénů se chladí. Na rozdíl od některých jiných
slovenských termálních koupališť je zdejší voda
až neobvykle průzračná. Není bez zajímavosti, že
průměrné roční teploty jsou ve Štůrovu vyšší než na
českém nebo moravském jihu, protože leží o více
než 100 km jižněji než moravské hranice s Rakouskem.Na rozdíl od většiny ostatních termálů je celý
rekreační areál spojený s velkým množstvím ubytování všech typů. To znamená, že ke koupališti se
nemusíte dopravovat a s dětmi hned po snídani
můžete vyrazit k vodě.
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Hýčkejte sebe i své blíz ké

Zapomeňte alespoň na chvilku na nekonečné předvánoční práce v podobě praní, žehlení a utírání
prachu. Při adventním víkendu v našich lázních načerpáte novou energii a možná i nějaké
skvělé nápady na vánoční dárek.

Adventní víkend
Období pobytu: prosinec 2013
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci (pátek – neděle)
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV,
vždy s koupelnou a WC
Stravování:
polopenze
Lázeňské procedury:
• koupel s Himalájskou solí
• aromaterapeutická masáž zad
• sauna (1,5 hodiny)
• bazén (volné plavání, 30 minut)
• vulkanpack (záda)
Bonus: vánoční punč v lázeňské kavárně

Cena pobytu již od 2.100,- Kč/osoba

Vánoční sen
Období pobytu: prosinec 2013 – duben 2014
Délka pobytu: 2 dny – 1 noc
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování:
plná penze (večeře, snídaně, oběd)
Lázeňské procedury:
• 1x klasická částečná masáž zad
• 1x Bylinná koupel z Lázní Mšené
• 1x vulkanpack (záda)
Bonus: malý dárek od lázní na uvítanou

Cena pobytu již od 1.395,- Kč/osoba

*/Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Kokosy na sněhu
Období pobytu: prosinec 2013 – duben 2014
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci (pátek – neděle)
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování:
polopenze
Lázeňské procedury:
• masáž zad s kokosovým olejem
• kokosová koupel
• kokosový peeling dolních končetin
• kokosový zábal dolních končetin
Bonus: poukaz na kokosovou roládu

Cena pobytu již od 2.240,- Kč/osoba
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Další nabídku lázeňských pobytů naleznete na

www.msene.cz

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Lázně Lednice
Břeclavská 700, 691 44 Lednice
tel.: +420 519 304 811
mobil: +420 724 730 804
email: recepce@lednicelazne.cz

Přímo v srdci Lednicko-valtického areálu najdete
nejmladší léčebné lázně – LÁZNĚ LEDNICE.

Lázeňský dům PERLA *** superior
- ubytování ve dvoulůžkový pokojích
- více jak 100 druhů procedur
- celodenní stravování
- pronájem zasedací místnosti

Podzimní pobyty
Předsváteční lázeňský odpočinek
Svatomartinské hody
Mikulášská lázeňská nadílka
Adventní putování za zdravím

od 2 460 Kč/os
od 3 890 Kč/os
od 3 960 Kč/os
od 3 999 Kč/os

Oslavte s námi konec roku
Vánoce v Perle
Silvestr v Perle

od 4 880 Kč/os
od 5 045 Kč/os

Pro ubytované
hosty vstup
do bazénu
ZDARMA.

LÁZNĚ JÁCHYMOV
Objevte i Vy léčebné účinky radonové vody
pro Vaši tělesnou i duševní pohodu.
Přijed’te do Krušných hor načerpat novou
energii. Je tu krásně po celý rok.
Malebná krušnohorská příroda poskytuje svým návštěvníkům neopakovatelné zážitky ve kterémkoliv ročním období.
Zalesněné kopce, vyhlídky do údolí, významné mokřady,
horská rašeliniště a říčky společně s rozsáhlými pláněmi
s jedinečnými živočišnými a rostlinnými druhy, geologické
zajímavosti a pozůstatky minulé těžby jsou znovu objevovány turisty pěšky, na kole nebo na lyžích.
Jáchymov, ležící v údolí pod nejvyšší horou Krušných hor
- Klínovcem (1244 m), je věhlasným lázeňským městem.
Lázně s více než stoletou tradicí léčí pacienty unikátní radonovou vodou, která je čerpána z nejstaršího funkčního
dolu ve střední Evropě – Svornosti. Lázeňská rehabilitační
péče, založená na radonových koupelích a profesionální fyzioterapii pod odborným dohledem lékařů, je vyhledávána pacienty z celého světa. Trvale rostoucí počet
věrných pacientů s opakovanými pobyty, kde nejsou výjimkou 40. i 50. výroční pobyty v lázních, je důkazem kvality
a prospěšnosti radonové léčby na lidské zdraví.

Aktivní dovolená

Saskou a českou stranu Krušných hor spojují jedinečné hornické tradice a kulturní poklady. Nově vybudovaná cyklostezka v projektu Cíl 3 „Silberstrasse“ spojuje Jáchymov se

Léčebné lázně Jáchymov a.s.
T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
Více informací na tel.: 353 833 333
e-mail: info@laznejachymov.cz

Žd’árem. Cyklisté tak dojedou z Jáchymova po cyklotrase
až do Ostrova. Vydejte se po stopách stříbra z hlubokých
dolů. Zažijte nedotčenou přírodu, nabídku skvělých aktivit a vřelou pohostinnost.
Pro milovníky turistiky, cyklistiky i lyžování nabízí lázně příjemné ubytování v Garni hotelu Astoria, který získal certiﬁkaci hotelu „Cyklisté vítáni“. Jen několik kroků od hotelu
se nachází aquacentrum Agricola s bazénem, saunami, solnou jeskyní a celou řadou wellness a relaxačních procedur.
Rozvoj sportovních areálů na Božím Daru, Plešivci, Klínovci a Oberwiesenthalu otevírá novou etapu celoročního aktivního odpočinku pro stále početnější skupiny návštěvníků.
V letošním roce je nově propojen areál Klínovec s německým areálem na Fichtelbergu skibusem se společnou jeden
a půl denní permanentkou. Nově vybudovaný lyžařský areál
na Plešivci, který bude v provozu od prosince tohoto roku,
nabídne rodinám s dětmi široké sportovní vyžití. A nezapomeňte, že jeden z nejkrásnějších pohledů na panorama
krušnohorské kotliny se nabízí ze sjezdovek na Neklidu
u Božího Daru.
Jáchymovské lázně poskytují svým klientům zajímavé slevy na lanovky, vybrané vleky a služby v uvedených horských areálech.

www.laznejachymov.cz

PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

Proč se rozhodnout pro předplatné?
Držíte v ruce třetí číslo sedmého 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 7.
Vydává: IN publishing group s.r.o.
Editorka: Mgr. Iva Nováková
Šéfredaktorka: Alice Kelly
Artdirector: Jan Novák
Jazyková korektorka: PaedDr. Mirka Žídková

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

Trápí Vás akné?
Používáte na pleť antibiotika
nebo kortikoidy?
Bojujete se zarudnutím
nebo ekzémy?
Již 154 ženám s Vašimi potížemi
jsme pomohli nalézt BIO řešení.
100% přírodní
BIO olejová kosmetika

SKINGUARD
Poraďte se s naším dermatologem v našem
kosmetickém centru nebo na facebooku.
www.skinguard.cz
www.facebook.com/skinguard

Kosmetické centrum SKINGUARD
Králodvorská 11, Praha 1
+420 606 441 637

P o d l a h y Q u i c k•S t e P .
o b j e v t e Sv ě t,
ve k terém bySte c htěli žít.
®

lamiNát

Quick•Step
vám zaručuje bezstarostnou
radost ze života. věděli jste, že laminátové podlahy Quick•Step jsou
díky technologii Scratch Guard až desetkrát odolnější proti
poškrábání a jednoduché na údržbu? jejich bezkonkurenční
designy jsou také neobyčejně stylové. Nechte se inspirovat na stránkách
www.quick-step.cz a zjistěte, čím by naše laminátové, dřevěné a
luxusní vinylové podlahy mohly přispět do vašeho interiéru.
®

®

EVEREL s.r.o., Třebětice 102, 769 01 Holešov. | Tel. 577 941 646, fax 577 941 737 | e-mail: everel@everel.cz

