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Alicia
K e y s
Ondřej
Brzobohatý:

„Za penězi jsem se nikdy nehnal,
i když se jmenuju Brzobohatý...“

Cubic house:

dokonalý komfort
v jedinečném prostoru

Citlivé propojení lokality a architektury a bezchybné propracování užitného řešení bytových jednotek - jedině tyto
atributy se mohou ve výsledku převtělit do jedinečné a hodnotné nemovitosti na té nejvyšší úrovni. Projekt Cubic house
dokonale skloubil ty nejvyšší požadavky na bydlení a nabízí
vše, co od luxusní nemovitosti očekáváte.
Cubic house pochází z dílny významné architektonické
kanceláře ADR architektů Petra Koláře a Aleše Lapky, kteří
realizovali celou řadu architektonicky hodnotných projektů
a nemovitostí. Atelier ADR je tedy sám o sobě zárukou neotřelých nápadů a moderního přístupu k bydlení.
Architekti Cubic house navrhli a zasadili na hranu východního svahu v pražských Košířích. Tato poloha nabízí podmanivý výhled na Prahu a na koruny stromů přirozeně zeleného
údolí Motolského potoka a zároveň budoucím obyvatelům
zaručuje absolutní soukromí a klid, díky kterému si plně vychutnají okolní jedinečné scenérie při posezení na prostorných terasách nebo při relaxaci v soukromém jacuzzi. Skutečná jedinečnost Cubic house spočívá právě ve velkých
plochách teras a zelených střech. Téměř neviditelná bezrámová okna zajistí dokonalé propojení interiéru s těmito exteriérovými plochami a bydlení tak získá další rozměr – Cubic
house vás nechá volně dýchat.
Projekt byl vytvářen se snahou o zachování veškeré okolní
vegetace. Ze všech tří pohledových stran je obklopen svěží
zelení přírodního listnatého lesa, který vytváří přirozený předěl od nejbližšího okolí. Cubic house obsahuje pouhých
devět moderních bytových jednotek uspořádaných do tří

částečně samostatných objektů se společným zázemím
v podobě garáží, sklepů a dvou výtahů. Všechny bytové
jednotky jsou připraveny plnit ty nejnáročnější požadavky svých budoucích obyvatel na bydlení. Dispoziční řešení
bytů je propracované do nejmenších detailů a ctí oddělení
obytné a klidové zóny bytových jednotek. Zároveň zde jsou
důmyslně řešeny úložné prostory. Každá jednotka je v rámci
projektu originálem a umožňuje instalace moderních systémů integrovaného ovládání pro inteligentní domácnost.
Dopravní dostupnost je rovněž důležitým atributem kvalitní
nemovitosti. Cubic house je ve své podstatě přírodní rezervací uprostřed města. Obchodně administrativní centrum
Nový Smíchov, kde najdete fitness centrum, obchody, restaurace nebo kino, je dostupné do deseti minut vozem.
Stejně tak rychle můžete být na golfovém hřišti, v golf centru
nebo na pražském okruhu či dálnici ve směru Plzeň nebo
Karlovy Vary při jedné z vašich cest za odpočinkem mimo
Prahu.
Za projektem Cubic house stojí developerská společnost
V Invest CZ a.s., která na poli developerských a investičních
společností platí za nositele originálních a architektonicky
jedinečných řešení s maximální užitnou hodnotou a kvalitou stavby. V letech 2004, 2005 a 2008 získala společnost
V Invest CZ a.s. za své realizované projekty prestižní ocenění
Best of Realty.
Více informací o projektu Cubic house a nabídku bytových
jednotek najdete na oficiálních webových stránkách projektu www.cubichouse.cz.
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What time was it
before OFFSHORE?

OC Metropole Zličín, Praha
Letiště Praha - Ruzyně, term. 1
OC Chodov, Praha
OC Futurum, Hradec Králové

www.4pm.cz

COMMANDO

stainless steel, mineral glass,
strap silicone,
48/58 mm, Isa Swiss,
chronograph,
date, day, 10bar/100m

MOC 9.990,–
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Silic

®

inspirace

zimní
hodinky Silic® Watch ION I
cena: 279 Kē

Silic® Watch ION I – hodinky, které LÉÍ
Si
V
Všechny
hodinky Ǝady ION jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, nedráždivého
silikonu, vhodného pro alergiky, s pƎímĢsí polodrahokamu Tourmalin,
bohatého na negaƟvnĢ nabité ionty. Ty velmi pƎíznivĢ ovlivŸují fyzickou
i duševní pohodu ēlovĢka. Napomáhají redukovat stres, blahodárnĢ
pƽsobí na krevní i lymfaƟcký systém, snižují napĢơ, zlepšují spánek,
metabolizmus a v neposlední ƎadĢ posilují imunitní systém.
Navíc jsou všechny hodinky podrobeny speciální povrchové úpravĢ SILK
TOUCH, díky které je jejich povrch sametovĢ pƎíjemný na dotek.

Rukavice Silic®DOT
Už si nemusíte pƎi práci s telefonem v
mrazivém poēasí stále sundávat rukavice
a mrznout. Silic® pƎináší na trh novinku v
podobĢ zázraēných a zároveŸ pohodlných
a hƎejivých rukavic, které Vám umožní
displej vašeho telefonu ovládat i s nimi.
Také vás nebaví neustálé sundávání a
nandávání rukavic, když potƎebujete ovládat svƽj
dotykový telefon? Silic® Vám pƎináší funkēní doplnĢk,
se kterým už nebudete muset mrznout. Nadēasové
teplé rukavice Silic® DOT s elektricky vodivým materiálem
na koneēcích tƎech prstƽ vás zahƎejí, ale pƎedevším umožní ovládat
dotykový displej mobilního telefonu ēi jiného pƎístroje. Spoleēnost
Silic InternaƟonal s.r.o. je pƎedním distributorem rukavicí Silic® DOT
s výhradním zastoupením tohoto výrobku pro eskou republiku.
Silic® DOT vám zkrátka zaruēí jednoduchou, rychlou a pƎedevším
hƎejivou obsluhu vašeho telefonu bez toho, abyste si je museli
sundávat.

rukavice Silic®DOT
cena: 379 Kē

Hippsy®
Módní trendy ne vždy berou ohled na potƎeby lidského tĢla. asto
sto nám pƎináší
módní prvky, které ne vždy pƽsobí pƎíznivĢ na naše zdraví. Proto
to Vám Silic®
pƎináší funkēní doplnĢk vašeho šatníku. Pás hippsy® se stal velkým
kým hitem,
který spojuje pƎíjemné s užiteēným. Je to jednoduše bederní pás, který
kƟvní a
kombinuje styl a ochranu vašeho zdraví. Je moderní, atrakƟ
zároveŸ funkēní.
že mít,
Názory lidí se ēasto rozcházejí v souvislosƟ s ơm, jaké následky mƽže
dií vyplývá,
pokud máte v chladném poēasí odhalený pas. Z vĢdeckých studií
ou pƎítomné v
že prochladnuơ je v první ƎadĢ bakteriálního pƽvodu, bakterie jsou
dy nám prochladne
organismu každého jedince, ale problémy zpƽsobují až tehdy, kdy
tĢlo. V dƽsledku toho se snižuje obranyschopnost organismu, bakterie se rozmnoží a
stanou se choroboplodnými.
zdĢ. Pokud si nedáme pozor,
Stále více jedincƽ hledá na tento problém Ǝešení, až když už je pozdĢ.
ostem našeho organismu v
prochladnuơ se mƽže stát neustále se vracejícím nezvaným hostem
o rádi zkouší nové vĢci a jsou
podobĢ zánĢtƽ moēových cest, ledvin, vajeēníkƽ, apod. Pro ty, co
si vĢdomi zodpovĢdnosƟ za svoje zdraví, máme dobrou zprávu – je tu ohƎívaē kƎíže hippsy®,
který vyƎeší Vaše problémy s odhaleným pasem.
ení, které eliminuje módní
ím dál více lidí vyslovuje dƽvĢru tomuto doplŸkovému Ǝešení,
anĢ zdraví a zároveŸ je také
nedostatky. V první ƎadĢ, protože hraje dƽležitou úlohu pƎi ochranĢ
ále se rozšiƎující škále barev
moderním módním doplŸkem. Díky nĢkolika velikostem a neustále
si každý najde to své.
Hippsy® je vyroben z pružného materiálu, který se pƎizpƽsobí Vašim bokƽm a hƎeje Vás v
kriƟcké oblasƟ beder a kƎíže. Je velmi pohodlný a pƎíjemný na nošení (95% bavlna), a to v
Ģhem sezení, ve škole anebo
rƽzných oblastech našeho života, pƎi práci venku, v kanceláƎi, bĢhem
pƎi akƟvitách ve volném ēase. etné barevné variace lehce sladíte s Vašim obleēením, a získáte
tak stylový doplnĢk, který oživí každý Váš model.
OhƎívaē kƎíže hippsy® se vyrábí také v limitovaných sériích. Tyto druhy obohaơ Váš šatník o
ipraven našimi návrháƎi tak,
neobvyklý a univerzální módní doplnĢk. Každý vzor je peēlivĢ pƎipraven
aby jedineēným zpƽsobem doladil Váš ouƞit.

Hippsy® MOVE
Speciální úpravu pƎedstavuje bederní pás hippsy MOVE, který byl vyvinut pro chvíle
akƟvního odpoēinku a sportování. VnitƎní vrstva bederního pásu hippsy MOVE má
díky unikátní tkaninĢ z mikrovlákna s obsahem stƎíbrných iontƽ bakteriostaƟcký
úēinek. V ƎadĢ hippsy MOVE najdete kromĢ bederních pásƽ i obleēení a doplŸky
z tohoto unikátního materiálu. VnitƎní vrstva je zhotovena tak, aby pƎi sportu
odvádĢla pot a udržela Váš pas v teple a suchu.
Kvalitní obleēení znaēky hippsy® je navrženo tak, aby
splnilo Vaše pƎedstavy o univerzálním jednoduchém
a pƎíjemném kousku odĢvu. Jednobarevná triēka, halenky a
roláky tvoƎí nepostradatelnou souēást šatníku každé ženy pro
svou skvĢlou kombinovatelnost s dalším obleēením.

hippsy ORIGINALSS
cena: 299 Kē
Hodinky Silic® Watch Anapol
istý design, robustní ciferník a prvotƎídní materiál vyzdvihujíí jedineēnost hodinek Silic®
Watch Anapol. Jejich perfektní zpracování a nevšední kombinace materiálƽ podtrhnou osobitý
styl moderního muže. Ciferník z nerezové oceli se skvĢle vyjímá naa stylovém Ǝemínku z vysoce
kvalitního, ohebného a odolného silikonu, který zaruēuje komfort
mfort pƎi nošení. Zvláštnosơ
hodinek je digitální zobrazení sekund na originálním ruēiēkovém ciferníku, s luxusním ēerným
pozadím z tvrzeného skla. Vybírat mƽžete mezi ēerným, bílým
m a stƎíbrným olemováním
hodinek. Hodinky Silic® Watch Anapol jsou perlou silikonových hodinek
ho
odinek pro muže.

Silic InternaƟonal s.r.o.
Tel: +420 77 66 5 22 44
E-mail: info@silic.cz

hodinky Silic® Watch Anapol
cena: 849 Kē

www.hippsy.net
www.neotrele.cz
www.silic.cz
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Letošní zima je, zdá se, ve znamení nepříjemných inverzí. A s nimi se do našich
organismů stěhují chřipkové viry. Já se s jedním takovým prala celý měsíc. A moje
šestiletá dcerka jakbysmet. Rada, jak se chřipky zbavit, je jednoduchá – nepřecházet
ji a v klidu vyležet. A třeba i se zimním magazínem Ice v ruce (samozřejmě v posteli),
se kterým se vám bezpochyby bude stonat alespoň o trochu líp. A co v zimním čísle
najdete?
Obzvláště ráda bych vás upozornila na oba profilové rozhovory, a to jak s mladým
nadějným hudebním skladatelem Ondřejem Brzobohatým tak s neméně mladou a
nadějnou někdejší zpěvačkou a současnou spisovatelkou Natálií Kocábovou, které,
ač se to na první pohled nemusí zdát, spojuje jedna věc. Oba si coby děti známých
rodičů užili, jaké to je, když jsou nazýváni „protekčními spratky“. Oběma se naštěstí
podařilo prokázat, že toto označení je mylné.
Japonští vědci přišli na to, kdy ženy a jejich pleť začínají stárnout. Je to přesně ve
věku 36, 09 roku, přesněji měsíc poté, co oslavíte své šestatřicáté narozeniny. Přesně
od té chvíle vaše pleť potřebuje pomoc. Jakou, to se dozvíte v rubrice Zdraví a krása.
V zimě se prohání na snowboardu a lyžích, v létě na surfu, je i vynikající hráčkou
plážového volejbalu. Na to že jí je teprve 16, velmi slušné. Teprve šestnáctiletou multitalentovanou sportovkyni, dceru muzikanta Janka Ledeckého Ester Ledeckou, vám
představíme v rubrice Sport.
V rubrice Profil vám představíme Alicii Keys, zpěvačku, která je i přes svůj nízký
věk přirovnávána k zasloužilým soulovým dámám, jakými jsou Diana Ross či Aretha
Franklin. Škoda jen, že nemůžeme přenášet i zvukový záznam. Ještě lepší než o ni
číst, je totiž ji poslouchat.
Určitě jste zaznamenaly úspěch českého pokerového hráče Martina Stazska (a nejenom jeho) na slavném pokerovém šampionátu WCOOP. Nejen jeho úspěch rozebereme v rubrice Poker.
Vydáme se samozřejmě i na cesty. Procestujeme exotické Fiji v jižním pacifiku a
z rozsáhlé zimní přílohy se mimo jiné dozvíte, kam se letošní zimu můžete vydat na
hory.
Čekají vás i novinky ze světa designu, architektury, elektroniky, v rubrice Speed
otestujeme slavné Porsche Panamera, v rubrice Art se ponoříme do tajů reklamní
fotografie...
Zkrátka je toho dost. Takže příjemné počteníčko
a pokud i vás skolil nějaký ten chřipkový virus,
brzké uzdravení.

Jana Abelson Tržilová
šéfredaktorka

Speed

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

•

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

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

ARIES - Velký Třebešov 118 CZ - 552 02
Tel.: (CZ) 491 453 272 Fax: (CZ) 491 451 936 Mobil: 602 405 988, 736 533 615
www.ariesceramic.com
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Profil – Alicia Keys

Zdraví a krása –
Stárneme. Co s tím?
Seriál – Kuchyně z masivu nebo foliová?
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Brzobohatý
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Luxus – Vůz pod stromeček? Proč ne?
Příloha – Vyrážíme
na hory
Art – Shaun Pettigrew:
fotograf filmařem
Golf – Golfisté už v zimě
nespí
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Elektronika – Vánoční
novinky 2011
Cestopis – Fiji –
Hledání ráje

Poker – Světové šampionáty v online
a živém pokeru.
Rozhovor – Natálie
Kocábová – „Diktát
bytostně nesnáším.“

Architektura – Sklo
v exteriéru i interiéru
Gurmán – Dáte si
dobrou kávu
Design – Neotřelé
návrhy Vincenta
Callebauta
Tip na výlet – Hurá
do Krkonoš
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Speed – Porsche Panamera Diesel

124
126
132
138
142

b

98
100
108
112
116

Na zdraví –
Sekt, nebo pravé
šampaňské?
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Text:Jana
Jana
Abelson
Tržilová,
foto: Sony
BMG,
osobnosti.cz,
wikipedia.org.

Art

Alicia
Keys
Přes svůj mladičký věk je přirovnávána k zasloužilým soulovým dámám, jakými jsou Diana Ross či Aretha Franklin.
A ona sama nezastírá, že se těmto ikonám chce vyrovnat.

Art

Alicia Keys je americká zpěvačka R&B a soulu, skladatelka,
klavíristka, producentka, filantropka a příležitostná herečka a spisovatelka. Alicia je uznávanou umělkyní, která prodala 28 milionů alb a singlů a vyhrála mnoho cen - devět
cen Grammy, jedenáct cen Billboard Music Award a tři ceny
American Music Award.

na. Alicia se později seznámila s Clivem Davisem, který s ní
podepsal smlouvu u „Arista Records“, později však přešla
k jeho vlastní nahrávací firmě „J Records“. Nahrála písně
„Rock wit U“ a „Rear View Mirror“, které se objevily na
soundtracku k filmům „Shaft“ a „Dr. Dolittle 2“. Alicia poté
v roce 2001 vydala své debutové album Songs in A Minor.

Alicia se narodila irsko-italské matce Terri Augello a jamajskému otci Craigovi Cookovi v newyorském Manhattanu.
Terri byla herečka a pomocnice v právnické kanceláři, avšak
Alicia vyrůstala v chudém prostředí v tzv. „Hell’s Kitchen“
v jednopokojovém bytě. V roce 1985 dostala s několika
dalšími dívkami příležitost zahrát si malou roličku v jednom
díle seriálu The Cosby Show. V sedmi letech začala hrát na
klavír a hrála klasiku - Beethovena, Mozarta i svého oblíbeného Chopina. Ve čtrnácti napsala svou první píseň „Butterfly“, kterou později nahrála na své debutové album.
Aliciini rodiče se rozešli, když byla ještě malá, a tak ji vychovávala pouze její matka, která ji podporovala v rozvíjení jejího hudebního talentu. V roce 2005 tisk uvedl, že se Alicia
se svým otcem pokusila usmířit. Toto však popřela a řekla,
že její slova byla špatně podána. Ve svých šestnácti letech
Alicia ukončila školu „Professional Performing Arts School“
a i přesto, že byla přijata na univerzitu (Columbia University) se stipendiem, rozhodla se, že se bude raději věnovat
své hudební kariéře. Podepsala smlouvu na nahrání dema
s Jermaine Duprim a jeho nahrávací společností „So So
Def“. Napsala a nahrála píseň „Dah Dee Dah (Sexy Thing)“,
která se objevila na soundtracku k filmu „Muži v černém“.
Toto byla její první profesionální nahrávka, avšak nikdy
nebyla vydána jako singl a její smlouva byla rychle ukonče-

Tohoto alba se v prvním dni jeho prodeje (5. června 2001)
prodalo více než 50 000 kusů, v prvním týdnu přes 235
000 kusů a celosvětově více než 12 milionů kusů. Zajistilo
Alicii oblíbenost nejen v USA. Ve své rodné zemi se stala
nejprodávanějším nováčkem roku 2001 (stejně jako nejprodávanější R&B umělkyní). První singl „Fallin‘“ byl šest
týdnů na prvním místě hitparády Billboard Hot 100. Na akci
„America: A Tribute To Heroes“, což byl benefiční koncert
uspořádaný kvůli událostem z 11. září 2001, vystoupila
Alicia s písní Donnyho Hathawaye „Someday We‘ll All Be
Free“. Další singl „A Woman‘s Worth“ se dostal do americké top 10. Alicia v roce 2002 získala pět cen Grammy, mezi
nimi cenu za nejlepšího nováčka a za píseň roku (za píseň
Fallin‘). 22. října 2002 vyšlo album Remixed & Unplugged
in A Minor, reedice alba Songs in A Minor, na kterém bylo
osm remixů a sedm unplugged verzí z Aliciina debutu.
Kritika o albu hovořila vesměs pozitivně. Alicia dokázala
zkombinovat sound soulu 70tých let jaký dělali například
Curtis Mayfield, Marvin Gaye and Stevie Wonder a nový hiphopový sound jako například mají také Lauryn Hill, Erykah
Badu a D‘Angelo.

“Hells Kitchen”
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Songs in A Minor (2001)

The Diary of Alicia Keys (2003)

Jako další vydala Alicia album The Diary of Alicia Keys,
které vyšlo 2. prosince 2003. Album bylo kritiky vychvalo-

Art

váno a v USA debutovalo na prvním místě. V prvním týdnu
od vydání se ho prodalo přes 618 000 kusů, což je šestá
nejvyšší prodejnost u umělkyně a druhá nejvyšší prodejnost u R&B umělkyně. Zatím se ho prodalo 9 milionů kusů.
Singly „You Don‘t Know My Name“ a „If I Ain‘t Got You“
se dostaly do americké top5 a singl „Diary“ do top10. Singl
„Karma“ se probojoval pouze na dvacáté místo, avšak
v hitparádě „Top 40 Mainstream“ se dostal až na 3. místo. Singl „If I Ain‘t Got You“ se stal prvním, který zůstal
v hitparádě Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs více než rok
a překonal tak píseň „Your Child“ od Mary J. Blige. Alicia
se stala nejprodávanější R&B umělkyní roku 2004.
Na cenách „MTV Video Music Awards 2004“ získala Alicia cenu za nejlepší R&B video (If I Ain’t Got You) a tuto
stejnou cenu získala o rok později za klip „Karma“. Na
cenách Grammy 2005 vystoupila s písní „If I Ain‘t Got You“
a také se přidala k Jamiemu Foxxovi a Quincymu Jonesovi
a společně zazpívali píseň „Georgia on My Mind“, kterou
proslavil Ray Charles. Toho večera získala Alicia čtyři ceny
a to za nejlepší R&B album, nejlepší pěvecký výkon (za If
I Ain’t Got You), nejlepší R&B píseň („You Don’t Know My
Name“) a nejlepší pěvecký R&B výkon dua nebo skupiny
za píseň „My Boo“, kterou zpívá s Usherem. Ceny, na které
byla nominována, ale nezískala je, byly např. album roku,
píseň roku (If I Ain’t Got You).

Unplugged (2005)

14. července 2005 odehrála v „Brooklyn Academy of Music“
svůj koncert MTV Unplugged. Během tohoto vystoupení
odehrála své písně, kterým dodala jiný nádech a také zazpívala několik coververzí. Mezi diváky byli i umělci, kteří s ní
na tomto koncertu vystupovali. Byli to rapper Common,

Mos Def, Damian Marley a zpěvák skupiny Maroon 5 Adam
Levine (se kterým si zazpívala píseň skupiny The Rolling
Stones „Wild Horses“. Dále zazpívala například píseň „Every Little Bit Hurts“, kterou kdysi zpívaly i Aretha Franklin
nebo Brenda Holloway. Také předvedla své zbrusu nové
písně: „Stolen Moments“, kterou napsala s producentem
Lamontem Greenem a „Unbreakable“, která se umístila na
4. místě v hitparádě Billboard R&B/Hip-Hop a na třicátém
čtvrtém místě hitparády Billboard Hot 100. V hitparádě Billboard Adult R&B Airplay se dokonce držela celých jedenáct
týdnů na prvním místě. Celý koncert vyšel 11. října 2005 jak
na CD, tak i na DVD a byl pojmenovaný jednoduše Unplugged. V hitparádě Billboard 200, se umístilo na prvním místě
a v prvním týdnu prodeje se ho prodalo 196 000 kusů.
Zatím se ho v USA prodalo milion kusů. Aliciin koncert Unplugged byl nejúspěšnějším koncertem MTV Unplugged od
dob Nirvany. Získalo čtyři nominace na ceny Grammy – nejlepší ženský pěvecký R&B výkon (za Unbreakable), nejlepší
pěvecký výkon – tradiční R&B (za If I Was Your Woman),
nejlepší R&B píseň (Unbreakable) a nejlepší R&B album.

As I Am (2007)

V listopadu 2007 vydala Alicia své nové album nazvané As
I Am, ze kterého vyšel první singl písnička No One, která
se umístila na čele prestižního žebříčku Billboard Hot 100
a vydržela tam několik týdnů. Album se ihned po vydání
ocitlo na nejvyšší příčce prodejnosti jak v USA tak i jinde ve
světě.

Herecká kariéra

Alicia dokončila natáčení filmu, kde hrají například i Ben
Affleck, Ray Liotta, Common, Andy Garcia, Jeremy Piven
a Ryan Reynolds. Tento film se jmenuje Smokin‘ Aces
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a v kinech se objevil 26. ledna 2007. Alicia v něm hraje
vražedkyni Georgii Sykes. Její kolegové ji chválili, Ryan
Reynolds řekl, že Alicia má přirozené herecké schopnost
a byl překvapen, že Alicia nikdy předtím ve filmech nehrála. Mimo to dotočila i svůj druhý film The Nanny Diaries po
boku Scarlett Johansson, který se v kinech objevil v dubnu
2007. Ve filmu hraje nejlepší kamarádku Scarlett Johansson. Alicia a její dlouhodobý manažer Jeff Robinson podepsali smlouvu na film, který bude předělávkou filmu „Bell,
Book and Candle“ z roku 1958. Alicia v něm bude hrát
čarodějku. Společně s Robinsonem také založila televizní
produkční společnost „Big Pita“. Jejich prvním projektem
bude seriál založený na Aliciiných vzpomínkách z dětství mulatka vyrůstající v New York City. Alicia si také ve filmu
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Composition in Black and White zahraje dívku, která je
velmi nadaná pro hru na klavír. Je to film založený na biografii Philippy Schuyler. Dne 14. 10. 2010 se jí v New Yorku
narodil chlapeček jménem Egypt Daoud Dean.

Aliciina humanitární činnost

Alicia se také aktivně věnuje dobročinnosti. Je mluvčí
neziskové organizace Keep a Child Alive, která poskytuje
léky africkým rodinám, které jsou postižené AIDS. Alicia
nahrála spolu se zpěvákem skupiny U2 Bonem coververzi
songu „Don’t Give Up“ (v originále od Petera Gabriela
a Kate Bush) při příležitosti světového dne AIDS v roce
2006. Coververze však dostala trochu jiný název a to „Don‘t
Give Up (Africa)“. Alicia a Bono tímto chtěli upozornit na
to, že jen v Africe žije dvacet pět milionů lidí postižených
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AIDS a celosvětově jich je čtyřicet milionů. Alicia navštívila
země jako Uganda, Keňa a Jihoafrická republika aby zde
podpořila péči o děti postižené nemocí AIDS. Alicia je také
mluvčí charitativní organizace Frum tha Ground Up, která
inspiruje a podporuje mladé Američany k dosažení úspěchu
po všech stránkách.

Alicia Keys: “Píšu písně, jak to cítím.”
V jaké náladě většinou píšete písně?

Nemám nějakou speciální náladu, ve které tvořím. V průběhu nahrávání - a tak je to i v životě - prostě zažíváte různé
věci, střídají se nálady a pocity, takže každá píseň vzniká
z nějakého specifického pocitu.

Určitě ale přemýšlíte nad tím, která píseň by

mohla být hitem, který budou hrát v rádiu a televizi. To přece musí nějak tvorbu ovlivnit?!
Pochopitelně, všichni v téhle branži chtějí, aby jejich písničky poslouchalo co nejvíce lidí. Zároveň ale taky chcete,
aby si lidi poslechli i zbytek alba, nejenom jeden hit. Takže
to je vždycky trošku problém. Já jsem se o to ale v případě
nahrávání mé desky až tak nestarala. Prostě píšu písně, jak
to cítím a funguje to.

Jak se srovnáváte s konkurencí bílých zpěvaček, které zpívají černou hudbu?

Nemyslím si, že tady jde o nějakou konkurenci nebo rivalitu. Jako svou konkurenci cítím vždy především sebe sama,
s nikým jiným nesoutěžím. Mariah Carey a ostatní bílí
interpreti jsou v tomhle bussinesu delší dobu než já, proto
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se s nimi nemůžu a ani
nechci srovnávat.

Do jaké míry
ovlivnila vaši kariéru vaše matka?

Zásadně. Mám to štěstí,
že moje maminka je
velice otevřený člověk,
který mne celý život
ohromně podporuje. Je
herečka a možná právě
proto mi tak dobře
rozumí. Nikdy jsem
od ní neslyšela nic ve
stylu: „Kdy už si konečně najdeš pořádnou
práci?“ Svou kariéru si
bez ní vůbec nedokážu
představit. Pomáhala
mi organizovat čas,
protože já bych to
sama nezvládla. Vlastně je takový můj anděl
strážný. Hlídala mě,
abych se občas najedla,
vyspala, odpočinula.

Žijete v New
Yorku a vaše hudba bývá označována přídomkem
urban soul. Jak se
New York a život
v něm odráží ve
vaší tvorbě?

Myslím, že život v NY
mě ovlivňuje hodně.
Mnohokrát mi sice
přijde jako ona příslovečná „betonová džungle“, drsný a nelítostný, ale na
druhou stranu mne nabíjí ohromnou energií. New York
nikdy nespí, všechno je nonstop otevřené. Člověk se neustále setkává s ohromnou spoustou různých lidí. To mne
obohacuje.

Myslíte si, že život v New Yorku, jak se říká,
„člověka naučí“? Naučil vás osobně život v New
Yorku nějaké průraznosti, tvrdosti?

New York mi v tomhle smyslu pomohl, ale ten zásadní
vklad jsem získala od své matky a ostatních žen, které se
okolo mne pohybovaly v průběhu mého života. U nich především jsem vnímala zvláštní pocit síly a sebedůvěry, který
mě ovlivnil.

Na vašich deskách se občas objevuje rap. Je
právě tohle ovlivnění New Yorkem, o kterém jste
mluvila? Chcete v tomto trendu pokračovat?

Rapovala jsem, když jsem byla mladší. Hodně lidí se mne
na to ptá a já jim vždy odpovídám, že rapovat umím a když
budu mít chuť, tak budu rapovat víc, ale teď ji prostě nemám. Stačí mi to tak, jak to je. Takže na desce jsou nějaké
náznaky rapu, protože mne ovlivnil stejně jako ostatní
styly.

S kým byste chtěla spolupracovat na nové
desce?
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Mým vysněným partnerem je v tuto chvíli Lauryn Hill nebo
Prince. To jsou lidé, s kterými bych opravdu chtěla dělat.
Bylo by to skvělé.

Jakou perspektivu má podle vás před sebou
černá hudba?

Na jednu stranu se mi zdá, že se stává velice monotónní,
a že se začíná opakovat. Na druhou stranu je zde celá řada
nových umělců a interpretů, kteří začínají experimentovat, spojovat různé styly a hledat nový zvuk. Myslím, že
budoucnost černé hudby je v lidech, kteří hledají odlišné
způsoby sebevyjádření.

te?

Koho na současné hudební scéně obdivuje-

Po umělecké stránce nesmírně obdivuji Jill Scott, D‘Angela,
Eryka Badu, Prince a samozřejmě nemůžu zapomenout na
Stevie Wondera. To jsou lidé, kterým bych se svou hudbou
chtěla vyrovnat.

Dvoří se vám hodně fanoušci?

No, je tady jeden takový muž. Nevím vůbec, jak se jmenuje. Chodí na každý můj koncert, pokaždé chce, abych mu
podepsala svou fotografii. Je mi to docela příjemné, zatím
mne to nijak neotravuje. Naštěstí je hezký. Je to prostě
v pohodě.

VÝZNAMNÝ KROK K UDRŽENÍ
MLADÉ A VITÁLNÍ PLETI!

Nově v prodeji v butiku Beata Rajska, Dlouhá 3, Praha 1.
Výhradní dovozce Miopharma - Michaela Pilná, www.miopharma.cz

Chcete mít krásná prsa?

Zkuste přenos tuku…

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

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

Hlavní výhody této metody:
•
•
•
•

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

Stárneme.
Co s tím?
Japonští vědci přišli na to, kdy ženy a jejich pleť začínají nemilosrdně stárnout.
Dámy, nelekněte se, je to přesně ve věku 35,09 roku! Přesněji měsíc poté, co oslavíte
své pětatřicáté narozeniny. Přesně od této chvíle bude vaše pleť potřebovat pomoc,
aby i nadále odolávala nástrahám počasí, životního prostředí, stresu a všeho, co by
ji postupně mohlo připravit o pružnost.

Stárnutí je celkem přirozená záležitost - s níž se ženy přirozeně nechtějí smířit a procesu nemilosrdného stárnutí se
všemožně brání. Jistě by bylo zajímavé zjistit, kdy se svěží
a mladistvé jaro v podobě hladké pleti začne neúprosně
měnit ve „zralé“ léto.
Dobrou zprávou je, že existují levnější i dražší prostředky,
kterým tento process můžeme trošku zpomalit (bohužel ne
zastavit). Jistým řešením je s tímto procesem se zkrátka smířit a stárnutí a vše, co k němu patří po vzoru našich babiček
(no, možná už prababiček) vzít jako fakt. Uznávám ale, že
to je v dnešní době, která sází především na výkonnost,
téměř zcela nemožné. Takže vzhůru do boje.

Boj proti vráskám
Boj s vráskami řeší kosmetické společnosti neustále. Krémů
slibujících zázraky jsou na trhu ani ne statisíce jako spíše
miliony. V cenovém rozmezí od jedné stovky do několika
tisíc korun. A jak se v tak široké nabídce vyznat? Kdyby byla
jediným kritériem cena, bylo by to snadné. Dražší krém by
se rovnal krém lepší. Tak to ale bohužel není. Peníze většinou utrácíme za značku, ne samotný výrobek. Ženy na cenu
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ale slyší, věří, že čím je krém dražší, tím je lepší. Trošku mi
otevřelo oči povídání s MUDr. Leošem Středou, někdejším
majitelem institutu Leoše Středy, který svého času vyráběl
vlastní kosmetiku. “Vyráběl jsem regenerační krém s lysozimem, který v obchodní síti stál 135 korun. Obrátil se na mě
kamarád s tím, že by chtěl prodávat kosmetiku a poprosil
mě, jestli bych mu nenamíchal nějaký nový krém. Nabídnul jsem mu právě tento krém, který dal do jiné lahvičky,
oparfémoval ho a prodával nejdřív za 2, pak za 4, a pak asi
za 6 tisíc. A prodal jich mnohem víc, než já v době, kdy jsem
ho prodával po 135 korunách. Ženy jsou skutečně přesvědčeny, že drahé krémy musí fungovat. Proč by jinak byly tak
drahé?” ptá se Leoš Středa. Tímto samozřejmě čtenářky
neodrazujeme od používání kosmetických přípravků, jen
apelujeme na to, že cena by skutečně pří výběru neměla
být hlavním kriteriem. Důležité vždy je, vědět, zda jde
o skutečně kvalitní firmu, která nabízí kvlitní produkty.

Další revoluce v kosmetickém průmyslu?
Vraťme se ale k tématu, kterým je boj proti vráskám.
Známá kosmetická firma oznámila, že objevila speciální
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sloučeninu cukru, která dokáže prokazatelně omladit pleť.
Tato složka bude tvořit základ krémů, jejichž převratné
účinky výrazně zpomalí stárnutí pleti. Nejdůležitější ovšem
je, jakým způsobem tuto aktivní látku (nazývá se ramnóza)
odborníci získali: extrahováním tropické rostliny jménem
unkacia, známé též jako „kočičí tlapka“. Její léčivé účinky
fascinují vědce i farmakology již po dlouhý čas. Ale teprve
teď se konečně zjistilo, že vedle pozitivních účinků na imunitní systém způsobí rostlina doslova revoluci také v kosmetickém průmyslu. Ramnóza totiž podporuje produkci
kolagenu v buňkách, a to je mimochodem klíč k pevnosti
pokožky. Tak se nechme překvapit, dámy, třeba naše vrásky
budou mizet jako mávnutím kouzelného proutku.

Plastika bez skalpelu
Další možností, jak s vráskami zatočit, jsou zákroky plastické chirurgie. “Aplikace botulotoxinu, výplňových materiálů, rejuvenace, odstranění kožních výrůstků typu fibromu či
intradermálního névu...“ právě o tyto zákroky, jak mi řekla
dermatoložka laserového centra Anděl, MUDr. Gréta Wohlová, je v současné době největší zájem. Pojďme si některé
z novinek představit.
1. Fotorejuvenace
je vynikající metoda k dosažení výrazně mladistvějšího vzhledu. Pokud vás trápí zhrublý/nerovný povrch
kůže či barevné nedostatky pleti, můžete být vhodným
kandidátem pro tuto metodu. Hlavním principem je šetrné zahřívání kůže nízkými dávkami světelné energie.
Zahříváním dochází k povzbuzení buněk, které produkují kolagenní vlákna. Tím je probuzena nová tvorba
kolagenu, vyhlazují se drobné vrásky a pleť se vypíná.
Světelná energie je částečně pohlcena v rozšířených
žilkách a pigmentových skvrnách obličeje, čímž dojde
k jejich zmírnění.
K dosažení co nejlepšího výsledku je u fotorejuvenace nutno podstoupit alespoň 4 ošetření v rozmezí 3-4
týdnů. Konečný výsledek je možno hodnotit asi po 3
měsíci od ukončení procedury. Výsledky jsou dlouhodobé, ale nezabrání dalšímu stárnutí pleti, tvorbě nových
vrásek, rozšířených žilek či pigmentových skvrn. Po čase
tedy možná pocítíte potřebu fotorejuvenaci podstoupit
znovu.
2. Aquaforéza – neinvazivní mezoterapie
je hlavně v zahraničí jedním z nejnovějších a nejpopulárnějších způsobů redukce vrásek, ochablosti pleti
v obličeji, a projevů celulitidy na těle. Terapie původně
spočívala v mnohočetné aplikaci léčivých látek injekcí do kůže a podkoží. Tato původní metoda je velmi
účinná, avšak nevýhodou jsou všechna rizika spojená
s invazivním, tedy operačním, zákrokem (bolestivost,
modřiny, záněty, rekonvalescence). Aquaforéza je léčba
založená na kombinaci laseru a speciálních elektrických
impulzů, které dokážou otevřít pleť a vpravit do ní
speciální substance, a tak dochází k trvalé obnově kožních buněk, kolagenu a elastinu, hloubkové hydrataci,
renovaci a vyhlazení pleti.
3. Botulotoxin
Patří k plastické chirurgie už dlouhé roky. Působí přerušení nervového spojení zablokováním receptorů na
úrovni nervosvalové ploténky. Tím je nervu zabráněno
dát svalu pokyn ke smrštění a vráska se dále netvoří.
Účinek botulotoxinu trvá do regenerace nervosvalo-
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vého spojení. Tato doba je v literatuře udávána mezi
3-4 měsíci. Funkce svalu se obnoví nejdříve za 3 měsíce,
každou další aplikací Botulotoxinu se účinek prodlužuje.
4. Metacrill
Do Česka se dostala novinka v estetické chirurgii se
jménem Metacrill. Do těla se dostává injekčně, tedy
stejně jako kyselina hyaluronová či botox, na rozdíl od
nich ale řeší estetické problémy natrvalo. Je to tak jednoduché, až to zní skoro jako kouzlo. “Metacrill je trvalý implantát, který je složený ze dvou částí - z malých
částeček a z vlastního gelu, který je na místo dopraví.
Gel se pomaličku vyplaví a částečky, tedy mikrosféry se
postupně obalují vlastním kolagenem. Ten navrátí vazivu pružnost a objem, a to je přesně to, co nám všem
s přibývajícím věkem ubývá,“ popisuje Ivana Němečková, ředitelka zdravotní sekce Euroquirurgica a školitelka v aplikaci Metacrillu. “Aplikujeme ho do jakéhokoliv
mista, ať již do tváře, pod kůži, pod sval nebo přímo do
svalu. Dané místo je pak “nadzvednuto”, vrásky jsou
vyplněny a vymizí. Látka se hodně se to používá na
tváři k vyzvednutí líček, k vytvarování nosu.
Nevýhodou tohoto postupu je jeho cena. Alespoň na
první pohled. Jelikož je ale účinek trvalý, nemusí se po
určitém čase zákrok opakovat a jde o konečnou cenu.
Za úpravu nosu zaplatíte zhruba 14 tisíc, za obličej pak
asi 25 tisíc. Výsledná cena však závisí na množství použitého materiálu. Z výše řečeného by se dalo soudit, že
popsaná metoda nemá jedinou chybu. Na každý má ale
stejný názor. Například dermatoložka Gréta Wohlová
k tomu říká: „Metacrill je výplňový materiál a zcela jistě
plastické operace nenahradí…. Osobně dávám přednost výplňovým materiálům na bazi kyseliny hyaluronové. Jsou sice vstřebatelné, ale mají minimální riziko
nežádoucích účinků a komplikací.“

Plastika se skalpelem
ting

Plastická operace obličeje a krku - facelif-

Face et neck lift je chirurgickým zákrokem, kterým se
vylepšují nejviditelnější známky procesu stárnutí obličeje
a krku. Výsledku je dosaženo tím, že se vypnou svaly pod
kůží, na obličeji a krku, odstraní se prověšená nadbytečná
kůže a v některých případech se odsaje nadbytečný tuk. Pokud se stárnutí projevuje ve všech lokalitách obličeje, pak
je vhodné následně korigovat i tyto ostatní vady. K tomu
slouží operace horních nebo dolních očních víček nebo
operační korekce poklesu čela nebo obočí, případně sutura
povolených svalů pod bradou, nebo velmi často liposukce
podbradku. Aby byl ale výsledek omlazení obličeje radikální a co nejdokonalejší, je později vhodné tyto operace
doplnit o odstranění zbylých jemných vrásek kolem očí zevně a mezi obočím, případně čela pomocí injekční aplikace
botulotoxinu nebo jiných injekčních materiálů vyplňujících
velmi hluboké vrásky. V případě, že se na pleti vyskytují
mnohočetné vrásky (typu „indiánská babička“) nebo pigmentové skvrny, pak je vhodné na úplný závěr tyto zbylé
projevy stárnutí odstranit pomocí laseru (laserový fullface)
nebo pomocí ovocných kyselin. Dobře provedená plastika
obličeje omladí obličej, aniž by došlo k deformaci či změně
obličejových rysů.
Během let prodělala klasická (pouze kožní) operace řadu

změn s cílem zdokonalit celkové výsledky. Nové a moderní
typy této operace byly zaměřeny nejen na napnutí kůže,
ale také hlubších struktur (tj. podkoží a svalů), které rovněž
podléhají účinkům procesu stárnutí. Tím že se operují i tyto
struktury, má facelifting obličeje lepší a déle trvající účinek.
Typ face - liftu kombinovaný s vypnutím SMAS (svalové
vrstvy) - je prováděn na kvalitních pracovištích plastické
chirurgie. Existuje více variant, jako např. rozšířený SMAS
lift, Composite Lift (kombinovaný) a Sub-periostal Lift (Lift
provedený pod okostnicí). Každá z těchto modifikací může
být provedena přesně dle individuálních potřeb. Stejně tak
je důležité si uvědomit, že různé metody neznamenají odchýlení se od formálně přijatého standardu – hodně záleží
na zkušenostech konkrétního plastického chirurga. Často-

krát se během face - liftu provádí také liposukce podbradku, aby se zajistilo vytvarování úhlu mezi krkem a bradou
a hrany čelisti.
Odborná literatura tvrdí, že průměrná doba efektu je asi 5
let. Může to ale být doba kratší nebo o mnoho delší.

Malá změna, velký efekt
A pak samozřejmě existují další – mnohem levnější způsoby, jak svůj organismus “omladit.” Odborníci už dávno
dospěli k názoru, že o našem věku nevypovídají pouze vrásky, ale i naše chůze, držení těla, mimika a dokonce i způsob
myšlení. Divy dokáže třeba “pouhé” správné držení těla.
Jakmile totiž narovnáte ohnutá záda, vypadáte vyšší, pružnější a taky mladší. Aby se vám záda zase nezačala kulatit,
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potřebujete posílit mezilopatkové svalstvo. Jedním z nejkomplexnějších cvičení, které vám pomůže zpevnit zádové
i břišní svalstvo, posílí dolní i horní končetiny, je jízda na
veslovacím trenažeru, kterou můžete doplnit o kliky. Natrénujte si také správné držení těla. Představte si, že jeho
centrem prochází imaginární struna, která vás vytahuje
směrem vzhůru. Zádům uleví i jednoduchá relaxace. Pořiďte si do práce k počítači míč a několikrát za den si na něm
protáhněte záda a uvolněte zaťaté břišní svaly. Dýcháním
do břicha zase uvolníte stres.

Myslete pozitivně
Pozitivní postoj k životu je nejlepší omlazující kúrou. Asi
jste už o tom četli mnohokrát, ale pozitivní myšlení je tajemstvím každého osobního úspěchu. “Soustřeďte se na negativní myšlenky, “chyťte je” a vyprovoďte z hlavy jednou
provždy pryč,” píše ve své knize Myšlením k bohatství Peter
Cohen. Co nejčastěji se usmívejte, váš mozek vás za snahu
odmění extra porcí hormonu štěstí – serotoninu. Ráno po
probuzení nebo i večer před spaním zkuste malá dechová
cvičení. Jednou rukou si přidržte bránici a žebra a druhou
položte na břicho. Poté soustředěně dýchejte do břicha,
tak, aby se nafukovalo jako balonek. Uvolníte břicho, bedra i mysl a hned se budete cítit o pár let mladší.

toto pravidlo platí dvojnásob, pokud chcete dobře vypadat
i se tak cítit. Zásady zdravé výživy, které jistě všichni dobře
známe, nám pomohou, abychom vypadaly mladě. Zde jsou
v kostce: hodně čerstvé zeleniny, ovoce, tekutin, celozrnných produktů, luštěnin, bílé maso a mořské ryby. Vyhněte
se živočišným tukům a sladkostem. Samozřejmě byste se
měli občas i trošku hýbat a nejlépe pravidelně. Chuť na jídlo věkem prý klesá, ale požadavky stárnoucího organismu
na vitamíny a minerály stoupají. Pamatujte na to!

Nezapomínejte na vitamíny
Často se ale stává, že ačkoliv se stravujete podle zdravých
zásad, některé vitaminy a minerály vašemu tělu přesto chybí. Často za to může například působení vnějšího prostředí.
Víte třeba, že za nedostatek vitaminu C v těle může obyčejný smog a kouření, které brání jeho vstřebávání? Přitom
právě vitamin C je důležitý nejen pro posílení imunity, ale
i pro zpomalení stárnutí pleti. Tento handicap můžete
vyvážit užíváním vitamínů v tabletách nebo nápojích, které
vyživují pokožku, vlasy a nehty zevnitř a zlepšují tak jejich
kvalitu. Pro pružnou pokožku ale potřebujeme i jiné látky,
např. kolagen, který je obsažen v prorostlém mase, kůžích
a chrupavkách. To ovšem při zdravé výživě a dietách moc
nejíme. Řešením je kolagen tělu dodávat v tabletách.

Zbavte se negativních emocí
Toto pravidlo platí pro všechny oblasti našeho života. Optimistům se daří lépe, žijí zdravěji, vypadají mladší, snáze
se vyrovnávají s realitou. Nenechte se unášet negativními
emocemi jako jsou hněv, žárlivost ... Takové pocity vás
zbytečně zatěžují, proto je v sobě neživte a neskladujte.
Dávejte přednost zdravému rozumu a zejména se zkuste ze
svých problémů vypovídat.

Pěstujte si zdravé sebevědomí
Nebuďte k sobě kritičtí až příliš. Když nejste spokojeni se
svým vzhledem, nemá to nic společného s vaším vzhledem
fyzickým, ale je to jen otázka nízkého sebevědomí. Krása
souvisí s tím, co si o sobě skutečně myslíte. Zkuste vypadat
zajímavě, aby si vás lidé pamatovali jako jedinečnou osobnost. Buďte šťastní, že jste takoví, jací jste. Krása je individuální, každý z nás je svým způsobem jedinečný.

Smějte se
“Zkuste volné chvíle vyplnit programem, který vás rozesměje. Oprašte třeba stolní hry nebo týmové sportování,”
píše ve své knize Uspořádejte si svůj život, psycholog Peter
Cohen. Pomůžou vám udržet mozek v příjemné aktivitě
a prožít naplno každou minutu života.

Sledujte svou mimiku
Dívejte se na sebe, na svou mimiku. Pozor na úšklebky,
které se vám občas na tváři objeví, protože se dají snadno
přečíst. Lidé by z pohledu na vaši tvář měli číst pouze dobrou náladu. Proto koutky úst mírně zvedněte a zmrazte je
do milého úsměvu. Váš mozek dostává automaticky signál,
který způsobí, že se do vašeho těla vyplaví endorfiny, hormony dobré nálady. Navíc, úsměv vás nic nestojí, ale hodně
o vás napoví. Kdykoliv se na sebe podíváte do zrcadla,
usmějte se, uvidíte, že budete vypadat lépe!

Zdravé jídlo, zdravý duch

Jíme proto, abychom žili, a ne proto, abychom jedli ... Tak
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Zbavte se alkoholu
Zbavte se alkoholu a na zdraví si přiťukněte raději čerstvě
vymačkanou ovocnou šťávou. Alkohol totiž ve vaší omlazovací kůře může hrát jen negativní roli.

Vsaďte na neurobiokosmetiku
Sáhněte po přípravích takzvané neurobiokosmetiky, která
kromě hydratace vytváří i klidnou a vyrovnanou atmosféru,
která pleť chrání před dopady emočního stresu a umožňuje
efektivní vstřebávání účinných látek.

Na téma stárnutí (nejenom) pleti
jsme si povídali s dermatoložkou
MUDr. Grétou Wohlovou z Laserového centra Anděl
Co to v stárnutí v medicínském pojetí vlastně znamená? Co se v těle odehrává?

Proces stárnutí má mnoho definic. Jde o přirozený a biologicky zákonitý proces, během kterého se snižují adaptační
a regenerační schopnosti a ubývají funkční rezervy organismu. Dochází ke změnám fyzickým, emocionálním i psychickým. Lze ho popisovat na různých úrovních – buněk,
orgánů atd. Například v kůži dochází k úbytku a změně
struktury kolagenních a elastických vláken, což je podstata vzniku vrásek. Kůže se ztenčuje, snižuje se regenerační
schopnost buněk pokožky, dochází k prosvítání cévek,
nepravidelnému uložení pigmentu.

jí?

Jsou některé faktory, které stárnutí ovlivňu-

Samozřejmě. Na stárnutí pleti má vliv genetická dispozice,
účinky UV záření (photoaging), životní styl (kouření), výživa
a spousta další vnitřních i vnějších vlivů.

Proč se ženy vlastně s procesem stárnutí
odmítají smířit?

Síla kolagenu

a kyseliny hyaluronové

nyní i v tabletách

Mladistvý vzhled a dobrá fyzická kondice jsou dnes
i díky vyznávání kultu mládí snem či cílem většiny z nás.
Čas se však bohužel zastavit nedá, a tak se dřív nebo
později známky stárnutí začnou projevovat, a to primárně na stavu pokožky, největšího orgánu našeho
těla. Za ztrátu její pevnosti a pružnosti může, stejně
jako za prohlubující se vrásky, především s věkem související ztráta kolagenu. K jeho doplnění přispívá nový
Kolagen FORTE + kyselina hyaluronová. Tento
nový doplněk stravy má příznivý vliv také na stav vlasů,
nehtů a kloubů. A jak již název napovídá, nabízí kromě
kolagenu i tablety kyseliny hyaluronové, nazývané také
molekuly mládí, které pokožku hydratují. Její použití ve
formě tablet je přitom u nás novinkou.
Tablety Kolagen FORTE + kyselina hyaluronová, které navíc
blahodárně působí například na růst vlasů a jejich regeneraci po
barvení, se prodávají v balení obsahujícím 120 tablet kolagenu
a 60 tablet kyseliny hyaluronové. Jedná se tak o kúru na dva měsíce a pořídit ji můžete přibližně za 790 Kč v lékárnách a v e-shopu
na stránkách www.kolagen-forte.cz.

Více informací o výrobku Kolagen
FORTE + kyselina hyaluronová
a dalších produktech naleznete
rovněž na www.rosenpharma.cz

Myslím, že nejde jen o ženy, i muži nesou stárnutí těžce.
Souvisí to s fenoménem doby. Ceněna je vysoká výkonnost,
síla, zdraví, krása – a to jsou atributy mládí.

A je možné proti stárnutí pleti bojovat, popřípadě ho oddálit?
Media jsou plná fotografií celebrit, které se
očividně snaží tento proces zpomalit, ne-li téměř
zastavit - některé s lepším jiné s horším výsledkem. Je to vůbec možné?

Dnes disponujeme různými možnostmi ke zpomalení
procesu stárnutí pleti. Existují metody invazivní i neinvazivní rejuvenace (omlazení). Velice oblíbené jsou například
fotorejuvenace, které využívají různých světelných zdrojů
ke stimulaci novotvorby kolagenních vláken v podkoží.
Tato metoda je neinvazivní, nevyžaduje rekonvalescenci,
má minimální rizika, ale jsou nutná opakovaná ošetření,
působí spíše preventivně. Pokud jde o invazivní laserové
zákroky, aplikaci botulotoxinu a výplňových materiálů, tady
je lepší postupovat opatrně, méně znamená někdy více,
aby výsledný efekt působil přirozeně.

A co se samotné péče o pleť týče, stárnoucí
pleť zřejmě vyžaduje jinou péči než ta ještě nestárnoucí...

Přesně tak. Stárnoucí pleť jistě potřebuje větší péči a na
trhu spousta přípravků k ní určených.
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A dostáváme se k evergreenu, který je boj
proti vráskám. Jak na něj nahlížíte?
Dnes existuje spousta metod, které nám umožní vylepšit
vzhled, tak proč jich nevyužít? Není ale nutné úplně korigovat každou vrásku, za každou cenu. Důležitější je přirozený vzhled.

Měla byste nějaké řešení pro ženy, které by
rády vylepšily svou tvář nebo jinou část těla, ale
obávají se skalpelu?

Existuje mnoho možností neinvazivních či minimálně invazivních zákroků. Ale univerzální recept nemám. Každému
vyhovuje něco jiného. Záleží na věku, typu vrásek, dispozicích pleti, finančních možnostech atd.

Jaké zákroky se naopak bez skalpelu neobejdou?

Například převis horních očních víček bez operace nespravíte.

Nebylo by snazší stárnutí přijmout jako fakt
a prostě se s ním smířit?

Asi všichni bychom chtěli vypadat zdravě, mladě a krásně
a hlavně se tak cítit. A pokud chceme vylepšit svůj vzhled
a pokud ta možnost existuje (ani v této oblasti se zázraky
nekonají), není nic špatného na tom, ji využít. Ale asi není
moudré honbě za věčným mládím podřídit celý životní styl.

www.sulcova.cz
Soukromá praxe plastické
a estetické chirurgie

Zdravá a krásná

s A Care beauty

Rakovina prsu je strašákem snad každé z nás. A obavy jsou na místě. Tato zákeřná
choroba ročně celosvětově bere život milionům žen. Obecně platí, čím dříve se rakovinné bujení odhalí, tím větší je šance na uzdravení, což doposud znamenalo pravidelné a pečlivé samovyšetřování prsou pohmatem. Jak se ovšem zjišťuje, ani to není
samospasitelné. Rakovinné bujení je třeba odhalit ještě dříve. A teď pozor, milé dámy.
Na trhu se objevil přístroj, který nám to umožní.
Přístroj, jehož prostřednictvím vy sama odhalíte změny ve
svých prsech ve velmi počátečním stádiu, a to ještě před
tím, než je odhalíte pohmatem. Přístroj Breastlight, který
na český trh uvádí společnost A Care Beauty by tak neměl
chybět v koupelně žádné ženy. „Jedná se o přístroj, který
nám umožňuje nahlédnout do míst, která jsme si doposud
mohly jen osahat. Anglický výrobek, který silným světlem
prosvětlí tkáň prsou a umožní vám tak do nich nahlédnout,“ vysvětluje Marie Brejchová, ředitelka divize Beauty
společnosti A Care, která je výhradním distributorem výrobku pro Čechy, Slovensko a Maďarsko. „I přesto, že to není
přístroj diagnostický, jeho prostřednictvím můžete zaznamenat jakékoliv abnormality v prsu. Zrakový vjem je pro
nás nejen směrodatnější, ale také nás míň vystraší, než když
si nahmatáte bulku. Žena má najednou své zdraví ve svých
rukou.“

Na jakém principu přístroj funguje?

Jednoduchá lampička vyzařuje červené světlo, které v zatemněné místnosti dokonale prosvítí prs a vy si jej můžete
dokonale prohlédnout jeho vnitřek – žilní systém, mléčné
žlázy, zkrátka všechno, co rukou nenahmatáte. S přístrojem
se dostanete až do podpaží a dokonale si prohlédnete, v jakém stavu vaše prsa jsou.

Na základě čeho poznáme, že v prsu je
něco, co tam být nemá?

Součástí balení je i návod na používání a průvodce, jakési
základní vědecké pojednání o tom, co to nádor prsu je

a jak se v jednotlivých zobrazovacích technikách projevuje.
V příručce najdete i fotografické porovnání prsu zdravého
a prsu s jakýmikoliv abnormalitami. Zaznamenat tak může
nádor ve velmi počátečním stádiu, ale i neškodnou uzlinku
či cystu. Oč se skutečně jedná ale zjistí na základě mamografického vyšetření, které je v současné době dostupné
i mladším klientkám, byť jej nehradí zdravotní pojišťovna.
Při včasné diagnóze je totiž, jak je známo, velká naděje na
uzdravení.

Je vůbec na místě dotaz, pro koho je přístroj
vhodný? Já myslím, že by ho měla mít po ruce
každá žena.

Přístroj bych doporučila především ženám s rodinným zatížením, ale třeba i ženám se silikonovými výplněmi, které
samovyšetření prsou velmi ztěžují, bulky u nich zkrátka
nelze nahmatat. Toto světýlko totiž prosvítí i silikony. Přístroj by ale neměl chybět v domácnosti každé ženy, které
není lhostejné její zdraví. Já ve svém okolí neznám jedinou
ženu, která by si, pokud nepochází z rodiny s genetickým
zatížením a samovyšetřování pohmatem jí není odmalička
vštěpováno, pravidelně prohmatávala prsa. S touto lampičkou se to ale stane součástí její hygieny.

Jak často bychom si prsa měly prosvěcet?

Jednou za měsíc, až šest týdnů před menstruací.

V Anglii je přístroj na trhu 5 let. Existují nějaké statistiky, v kolika případech skutečně včas
odhalil rakovinu?

Všechny studie si klientky najdou na webových stránkách
breastlight.cz, v tuto chvíli je to ve fázi kontrolování, dozorování, aby tyto informace byly aktuální.

Kolik tento výrobek stojí a kde ho můžeme
sehnat?

Nákupní cena pro finální klientku je 2800,- bez DPH. Na
to, že přístroj může využívat celá rodina po spoustu let, to
je, myslím, dobrá cena. Objednat si ho můžete na našem
e-shopu, prodávat ho ale mohou i gynekologové.

Tak to jsme probrali zdraví ženy, poj’dme ke
kráse. Je nějaká další novinka, se kterou společnost A Care Beauty přichází na trh?

V září jsme se stali exkluzivními dovozci kyseliny hylauronové Hyal Style, jejíž předností je její maximální čistota
a absence silikonových vodičů, které by v pleti zůstávaly.
Naše kyselina hylaurovaná je plně metabolizovaná, to
znamená, že po určitém čase se pleť zmetabolizuje a oživí, nezůstávají v ní zkrátka žádné zbytky.

Pojďme si ještě objasnit, k jakým výkonům se kyselina hylauronová používá?

Ke korekci vrásek, jizev, modelaci, zvětšování objemů
a Hyal Style Light slouží i ke standardní péči o pleť,
především k její extrémní hydrataci. Látka se pomocí drobounkých jehliček aplikuje do podkoží a tím
dochází k jejímu ozdravení. Tato kyselina, která je
registrována a prodávána jako zdravotnický
prostředek, tedy napomáhá léčení stavu poškozené pokožky. Všechny naše
produkty jsou na rozhraní medicína
– kosmetika. Mají léčebný a regenerující podtext a i tak fungují. Proto
nevoní, někdy jsou při aplikaci
i nepříjemné, protože na pokožce
vytváří nějaký proces, nejsou
součástí standardních kosmetických péčí, jsou krátkodobé
a intenzívní. A mají výsledky.

Všechny výrobky společnosti A Care Beauty
si můžete objedanat na e-shopu společnosti
A Care, acare.cz , www.beautycare.cz

Seriál
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: SAMphoto.cz a archiv firem

Kuchyně
z masivu,

nebo foliová?
Jakou vybrat, to je zásadní otázka. Oba
typy se samozřejmě velmi liší, a to jak
vzhledem, praktickou stránkou, a v neposlední řadě i cenou.

Masivní dřevěná kuchyně je nestárnoucí klasikou, dřevo
v interieru totiž ani ta nejkvalitnější imitace nenahradí.
Kuchyně foliová je zase levnější a snáze se o ni pečuje.

Vsaďte na přírodu

Není nad klasickou dřevěnou kuchyň, která domov jakoby
zahřeje. Přírodní materiál dodá místnosti teplo, zútulní ji
a vždy se dá sladit s nejrůznějšími styly. Jasan, dub, ořech,
bříza, olše, smrk, teak, mahagon, javor, borovice a mnoho
dalších dřevin včetně těch exotických lze frézovat do nejrůznějších tvarů a barevně upravovat. A v neposlední řadě
taková kuchyň dlouho vydrží, krásu a užitnou hodnotu si
uchová po několik generací.
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Rustikální, nebo moderní verze

Pro mnohé má masivní kuchyňská linka rustikální podobu, avšak lze ji zpracovat také v moderním pojetí. Masivní
kuchyně se vyrábí z biodesky, nebo z masivního rámečku
s výplní. Výhodou masivní biodesky je její třívrstvá skladba,
která zamezuje kroucení dřeva. Jednotlivé typy kuchyní se
od sebe liší způsobem profilování rámečku, tvarem rámečku a typem výplně, které mohou být profilované z masivního dřeva, nebo jsou hladké dýhované.

Matový či lesklý povrch

Dřevo lze mořit v širokém spektru přírodních odstínů s matovým či lesklým povrchem. Oblíbené rustikální kuchyně

zaujmou především množstvím zdobných prvků, obloučky
a vlnkami, podvěsnými klasickými skleněnými kořenkami
a vitrážemi. Zajímavými prvky, které tento styl kuchyní rád
používá, jsou mřížkované výplně dvířek, světelné rampy
a zábradlíčka. Spojení přírodního materiálu, nápaditá
sestava prvků a barevné doplňky zajistí ojedinělý výsledný
efekt kuchyňské sestavy z masivního dřeva. Tolik obdivovaný masiv má ale vedle poměrně vysoké ceny jednu zásadní chybu – dřevo je náchylnější k poškrábání, což je jistá
nevýhoda, ale jak přirozeně stárne, získává krásnou patinu.
Povrch je zalakován polyuretanovým lakem, což nedovoluje využívat čisticích prostředků s obsahem rozpouštědel
a pomůcek s abrazivním účinkem. Údržbu dřevěného

kuchyňského nábytku nám usnadní používání speciálních
vosků a dalších přípravků, které jsou běžně k dostání na
našem trhu.

Masivní kuchyň více stojí

Kompletní kuchyňská linka na zakázku z masivního dřeva
je luxusní záležitostí, kterou vyhledávají nároční zákazníci,
kteří chtějí kvalitu a styl. Výši ceny ovlivní nejen materiál,
domácí či exotické dřevo, ale i styl, množství a typ skříněk.
Konečnou částku se zákazník dozví zpravidla až poté, co
výrobce seznámí s představou, jak má nábytek vypadat
a vybere si dřevinu. Orientačně za sestavu z masivního
dubu, buku a olše počítejme dvojnásobek ceny než za kuIce Zima 2011 |
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chyň z laminovaných desek. Inu, na zakázkové práci se nic
neušetří, zato doma budete mít originální kuchyň, která se
hned neokouká.

Kuchyň z lamina je variabilní ve
všech směrech
Řádově levněji vyjde kuchyně z lamina, což je nejpoužívanější materiál pro kuchyňské sestavy v přijatelných cenových relacích. Výchozím materiálem je laminovaná dřevotřísková deska potažená fólií nebo dýhou. Jeho výhodou je
snadná údržba a široká paleta dekorů od domácích druhů
dřevin (dub, buk, borovice, bříza) přes vzácnější jako je
mahagon, jasan či jilm až po teak a palisandr. Sestavu doplňují pracovní desky v dezénu mramor nebo žula či jedno
nebo vícebarevné paletě. Před mechanickým opotřebením
a poškozením jsou desky chráněny plastovou ABS hranou
v nepřeberných barevných kombinacích, což umožňuje při-
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způsobit barvu kuchyňské linky téměř každému interiéru.

Přednosti kuchyně z lamina

Předností kuchyní z lamina je barevná a tvarová stálost, vysoká tepelná odolnost, snadná údržba, odolnost proti opotřebení, vlhku a otěru. Přesto má lamino jednu nevýhodu:
tvrdý materiál umožňuje pouze hladký povrch bez možnosti frézování jakéhokoliv motivu. Na možnosti vytvořit
moderní interiér to však nemá vliv. Kuchyně zároveň splňují
vysoké estetické požadavky a lze s nimi dokonale imitovat
zvolený dekor, ať jde o jednoduchou barvu, klasické či patinované dřevo. Například kuchyň v hráškově zeleném laminu s bukovým korpusem a doplňky v hliníku působí útulně
a přitom velmi efektně a čistě. A koneckonců, když vás za
pár let přestane barevná kuchyň bavit, můžete dvířka snadno vyměnit za jiný dekor. Cena kuchyně z lamina se odvíjí
podle vzoru dřeviny, použité dýhy či barveného povrchu.
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Rozhovor
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Benedikt Renč

Za penězi jsem se nikdy nehnal,
i když se jmenuju Brzobohatý...
Celý život ONDŘEJE BRZOBOHATÉHO se točí okolo hudby. Od malička hraje na housle
a klavír, skládá hudbu, v posledních letech účinkuje v divadle a v muzikálech. S Michalem Horáčkem a Petrem Hapkou je autorem instrumentace a hudebního nastudování lyrikálu Kudykam a nedávno uvedl na trh vskutku ojedinělý, téměř bizarní
projekt: Jejich nové album „Tante cose da veder“ totiž přináší stejnojmennou píseň
z úspěšného lyrikálu Kudykam v osmi různých interpretacích!
Ondřeji, jaké to je být ve triu s mistry Hapkou a Horáčkem?
To je geniální a samozřejmě to je velká čest. Když mě Milan
Kymlička, autor aranží pro Ohrožený druh Michala Horáčka, pozval ke spolupráci na lyrikálu Kudykam, tak jsem
z toho byl nadšený jak roční špic. Já k Milanovi chodil na
hodiny filmové hudby a on se na mě obrátil s tím, že by
potřeboval pomoc. To bylo v zárodku, hotová nebyla ani
polovina. Já se do toho pustil, načež Milan onemocněl, odjel do Kanady a zemřel. A předtím než zemřel, řekl Michalu
Horáčkovi, že za mě dává ruku do ohně, a že já to určitě
udělám dobře. Najednou jsem byl vystavený obrovské zodpovědnosti a výzvě. Řekl jsem si, že to je tady - jak říkal M.
Jackson This is it, a že je zapotřebí se soustředit a všechno,
co jsem se naučil, do toho dát. Tak jsem se do toho pustil,
dopadlo to vcelku dobře, a díky tomu, jak to dopadlo,
vlastně vznikla i tato deska, která je svým způsobem jakýmsi poděkováním těm dvěma velikánům.

Naučil jste se něco od těchto dvou pánů?

Moc. Víte, konzervatoř nebo kterákoliv umělecká škola
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vám sice poskytne veškeré teoretické znalosti a zahrne
odbornou terminologií, ale právě díky tomu začnete chtě
nechtě to, co je na hudbě nejkrásnější, a to je pocit z ní,
rámovat a škatulkovat do různých tabulek. Vysvětlí vám, že
to, z čeho vám šel dřív mráz po zádech, je mimotonální dominanta na třetím stupni. A ve chvíli, kdy zjistíte, že všechno má svůj název, začnete k tomu přistupovat mechanicky
a najednou začnete řešit touhu po originalitě, po něčem,
co tady ještě nebylo. Velice snadno se stanete jen otrokem
hudby. A přitom kolikrát stačí zahrát jen jednoduché C dur
a po něm A moll a je to nádherný.

Umělecké školy lidi przní, že?

Przní je příliš silné slovo. Spíš jde o věc osobního přístupu.
Myslím, že je důležitý zachovat si nadhled a svobodomyslnost. Vždyť jde přeci pořád jen o pocit. Samozřejmě je
pohodlnější být erudovaný. Když chcete skládat pro orchestr, tak se bez hudebního vzdělání neobejdete. Jenže se
můžete velmi snadno dostat do stadia, kdy ověřené postupy zaměňujete za nepřípustné klišé. Není zkrátka dobré se
tím ovlivnit a přijít tím o radost z hudby.
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To byl i váš případ?
Trošku devastovaný jsem tím byl, a právě Petr Hapka mě
naučil znovu se z hudby radovat. Ten je tím totiž naprosto
nepoznamenaný. Ten nikdy neřeší, jestli to, co hraje, se
něčemu podobá nebo ne. Jemu to je úplně jedno. On hraje
a skládá to, co mu jde ze shora do rukou.

On ale taky vystudoval konzervatoř, že?

Vystudoval hru na violu, ale už je to dávno a sotva dnes
rozpozná noty nad osnovou. On to ale neřeší. Proč taky?
On má to, co správný skladatel má mít a to je právě ta
radost z hudby, vůči které má nesmírnou pokoru, ale
zároveň jí nezneužívá. Existuje totiž velmi tenká hranice
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mezi krásou a kýčem. Jak je možné, že světlo světa spatří
kdejaká blbá tucka, když ten, kdo ji složil, použil stejných
12 tónů jako třeba John Williams pro Etýho nebo Dmitrij
Šostakovič pro Lady Macbeth? Pořád to je stejných 12 tónů.
V tom je zázrak muziky, a když se z toho člověk nezblázní
a bude mít tendenci podléhat kráse hudby, k tomu špetku
vkusu, pak má jistě šanci skládat hezké věci. A Petr Hapka
tohle má. Díky němu jsem se naučil to vstřebat a vrátit se
do doby, kdy jsem z hudby tu čistou radost měl. Do doby,
kdy jsem neznal žádné mimotonální dominanty, průchody,
sekvence, formy a kontrapunkty. Petr zahraje a na těle vám
naskočí husí kůže.

Rozhovor
navrhnul, že je přece škoda to zahodit, a že bychom z toho
mohli vydat desku. Realizace byla jedna velká laboratoř,
která ale byla úžasným dobrodružstvím, když jsme zjistili,
co všechno se s tou písničkou dá dělat. Myslím, že výsledek
stojí za to.

Jedna skladba v devíti interpretacích – nebyly chvilky, kdy vám lezla krkem?

No, měl jsem období, kdy jsem tu písničku proklínal. Pořád
mi hrála v hlavě a nemohl jsem se jí zbavit. Byla otravnější
než škytavka, a tak jsem se na celou práci na albu na čas
úplně vykašlal a věnoval se úplně jiným věcem. Po pár
týdnech, možná měsících, jsem se k ní ale zase rád vrátil.
Možná mi už i trochu chyběla.

Co jsem chtěl, jsem se naučil

Ondřeji, evidentně jste multitalentovaná
osobnost. Odmalička vám šlo všechno, nač jste
sáhnul?

Všechno ne, ale většina věcí ano. Nechci, aby to vypadalo,
že se chlubím, ale zaplať pánbůh jsem měl to štěstí, že to,
co jsem chtěl, jsem se naučil a nějak jsem v tom i následně
vynikal. A hlavně jsem potom měl příležitost se v nich realizovat. To považuju za jedno z velkých životních štěstí.

Na housle a na klavír hrajete od útlého dětství. Kdo vás k hudbě vlastně vedl?

Nejvíc táta. Cvičil se mnou každej den na housle. Sám má
k hudbě moc blízko, a vůbec oba rodiče mě v tom vždy moc
podporovali. Táta ve slavném seriálu F. L. Věk dokonce sám
na housle hrál. Nehrál jen na cembalo a docela špatně to
i markíroval. To jsem mu vždycky říkal: “Tati, proč tak blbě
hraješ na to cembalo? Vždyť je vidět, že na to neumíš...” To
jsem mu vyčítal. Oba nás ale doteď baví bavit se o hudbě.

Bavilo vás cvičit na housle?

Chvílemi jsem to nenáviděl, protože jsem chtěl hrát hokej
a fotbal s klukama na dvoře a ne drtit dokola Ševčíkovy
opusy. Je ale pravda, že brzy mě hudba sama o sobě začala
dost bavit. Navíc, když jsem k tomu potom začal hrát i na
piano, zabavila mě klidně i na celý den. Hrál jsem, hledal
jsem si tóny a akordy, což se mi zalíbilo do té míry, že jsem
po absolvování „lidušky“ housle odsunul na druhou kolej.
Piano mě bavilo daleko víc. Znal jsem už noty, akorát jsem
se musel naučit basový klíč. Lepší to bylo i v tom, že jsem
měl vypracovanou techniku levý ruky.

Hercem jste se po vzoru svého otce nikdy
stát nechtěl?

Táta mě od herectví odrazoval. Chtěl, abych dělal muziku.
Takže jsem nakonec vystudoval skladbu, dirigování a klavír
na Ježkově konzervatoři.

Dneska ale i hrajete…

Koho napadlo natočit jednu skladbu v devíti interpretacích?
Michala Horáčka, který si přál, aby na konci každého představení vystoupil jiný interpret v roli Kudykama a zazpíval
závěrečnou píseň Tante cose da veder. Chtěl tak podpořit
myšlenku, že tím Kudykamem může být vlastně kdokoliv
pro kohokoliv. Ukázalo se ale, že je lidem daleko milejší
vidět v interpretaci téhle písně právě toho jediného Kudykama, který je provázel celým dějem, a tak jsme to tak nechali. Ale já měl v šuplíku plno interpretací pro různé interprety, které jsem upravoval na základě toho, jak jsem cítil,
že by to dotyčný mohl či chtěl zazpívat. A Michal Horáček

Hraju, ale to byla náhoda. Na jeviště jsem se nikdy necpal.
Poprvé to bylo, když máma založila divadelní společnost
a potřebovala do jedné hry obsadit roli klavíristy. Zjistila, že
nejsem úplný poleno, a tak mi dala další roli ve Vyhazovačích, ke kterým jsme s Tomem Rorečkem napsali deset písní.
Pak jsem se ocitl na čas v seriálu Ulice, potom v divadle Karlín jako Herodes a na základě toho potom jako Frank Cioffi
v muzikálu Vražda za oponou.

Ve vašem výčtu interpretačních profesí ještě
chybí moderování, které vás vlastně vyneslo na
výsluní popularity. Jak vzpomínáte na první řadu
Superstar?

To byla taky náhoda. S tátou jsme vystupovali v Manéži
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Rozhovor

Bolka Polívky, kde já hrál na piano. Půlroku na to domů
zavolala jedna paní produkční, že by mě chtěla pozvat na
konkurz na moderování nějaké nové pěvecké soutěže. Prý
se jí o mně zdál sen, že tuto soutěž moderuji. Nakonec jsem
konkurzem prošel společně s Laďkou Něgrešovou úspěšně
a už to jelo. V té době jsem ale vůbec netušil, že z toho
bude takový fenomén. Myslel jsem si, že si to vyzkouším
a půjdu od toho, což se vlastně ale nakonec i stalo.

Proč?

Potřeboval jsem hlavně dokončit školu. A chtěl jsem se
naplno věnovat tomu, co mě baví nejvíc. Nikdy jsem neměl
ambici být moderátorem.

Přitom to jsou tak lukrativní nabídky…

Já se za penězi nikdy moc nehnal.

Přitom se jmenujete Brzobohatý…

Možná právě proto. Ale není to tak, že bych si doma topil
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bankovkama. To, co si vydělám, si vydělám tím, za čím si
stojím a co mě baví, když vím, že můžu v klidu spát, když
dělám to, co miluju. Proč bych tedy ze sebe dělal něco, co
nejsem.

Pomohlo vám to, že jste si vyzkoušel několik interpretačních profesí?

Strašně moc. Už se pomalu blížím ke třicítce, a když zesumarizuju, co všechno jsem dělal, tak je to docela zkušenost.
Když se pak člověk setká s tou profesí z jiný strany, tak se
do toho dokáže vžít a přemýšlet jinak. A mně to všechno
hodně dalo.

To jsou ty geny...

No, snad je to i tím, že jsem se i trošku snažil.

V Praze budou šumař. Šumař!

Být nositelem slavného jména víc pomáhá,

Rozhovor
nebo škodí?
Asi spíš pomáhá. Já jsem rád, že jsem potomkem takových
rodičů, které mám, a to, že jsou známí, beru tak, jak to je.
Nemůžu s tím nic udělat a ani nechci. Je to život, který si
zvolil můj otec a já ho nemůžu vůbec ovlivnit a ani nechci.
Čím jsem starší, tím to míň řeším. Jsem rád, že jsem nikdy
neměl žádnou protekci. Když jsem například dělal zkoušky
na konzervatoř, táta mě jen pomohl dostat se k člověku,
který mě na ně připravil, ale připravovat jsem se musel
sám. Umožnil mi, že jsem si své skladby ke zkouškám mohl
nahrát ve studiu, ale nikdy mě nikam necpal, ani nikoho
nepřesvědčoval o mých kvalitách. Musel bych si, kdyby to
tak bylo, připadat jako idiot. Je mi líto dětí, který tohle
podstupujou. Dřív nebo později se stejně ukáže pravda. Nakonec se musíte popasovat s realitou a vždycky půjdete do
toho boje sama za sebe.

Zmínil jste F. L. Věka. Díval jste se jako malý
na tento seriál?

Jasně, já ten seriál miloval.

Chlubil jste se spolužákům, že hlavní hrdina
je vaším tátou?

Proč bych se tím měl chlubit? Ale věděli to. Na konzervatoři
si ze mě spíš dělali srandu, když mi říkali: “Poslouchaj, pane
Věk, v Dobrušce jsou možná dobrý muzikus, ale v Praze
budou šumař. Šumař! To tedy byla spíš zábava. Byl to ale
překrásný seriál, v dnešní době už klenot.

Takové klenoty už dnes nevznikají…

U nás bohužel moc ne. Asi by to stálo moc peněz. Možná,
že ne tolik lidí dnes vládne slovem jako tenkrát. Dneska je
každý druhý scénárista, a navíc je konkurence všeho možnýho.

Sledujete ty současné?

Ani ne, rád se ale dívám na americké seriály na Coolu,
třeba na sitcom Den, kdy jsem potkal vaši matku. Úžasný je
ale i Dr. House.

Popularitu neřeším
mý?

Oslovují vás lidé na ulici? Připadáte si zná-

To já neřeším. Občas mě sice někdo pozná, ale v přestrojení
na ulici vycházet opravdu nemusím. Já hlavně ale nejsem
v poslední době moc na očích. Přestal jsem točit Ulici a sešel
z obecné známosti. Pro mě to je ale opravdu zcela nepodstatný.

Na jednom z chatů s vámi jsem se dočetla,
že vám vadí, když někdo vyzdvihuje jakoukoliv
uměleckou profesi nad ostatní jen proto, že toho
dotyčného lidé znají třeba z televize. Je často
velmi smutné sledovat, když to někomu v našich
zeměpisných šířkách vleze na mozek. Vám to
evidentně na mozek nevlezlo…

bulované problémy druhých než ty svoje skutečné.

Třeba si říkají, že s těmi svými problémy
nejsou sami …

Třeba. Já bych ale bulvár, v takovéhle formě jakou má
dnes, nejraději zakázal nebo mu alespoň určil formu jinou.
Odlehčenou, humornou, pozitivní. To, za jakou hranici
slušnosti některé plátky chodí, považuju skoro za morální
zločin.

I o vás už vyšly nějaké nepravdy?

Pár jich vyšlo. Celý je to ale postavený na hlavu. Nesnáším
tohle veřejný pranýřování. Nemá to vůbec žádný přínos, je
to jen nemoc.

A přitom do demokratické společnosti bulvár patří. Dokonce jsem slyšela názor, že bulvár
je zrcadlem demokracie…

Problém je v tom, kam se bulvár dostal. On je ale totiž
bulvár a bulvár. I bulvár se, myslím, dá dělat na úrovni. Já
nejsem zarytým odpůrcem bulváru, a když je vtipný, sarkastický tak proč ne, ale když překračují rámec slušnosti, tak je
to na mě příliš.

Bulvár tedy nemáte moc v lásce, co zmíněné
chaty? Děláte je rád?

Moc ne, spíš se jim vyhýbám.

Na jednom takovém chatu vás kdosi nazval
protekčním spratkem. Vychutnáváte si tyto ne
příliš slušné dotazy?

Ty si po pravdě docela vychutnávám. Na tohle si vzpomínám. Dotyčnému pánovi jsem tehdy odepsal, že doufám,
že i on se o své děti postará tak, jak se mí rodiče postarali
o mě. Jsou to většinou výkřiky zamindrákovaných lidí, kteří
místo toho, aby se sebou něco udělali, křičí do světa. Takovéto křiklouny jsem nikdy neměl rád.

Když chirurg hraje na piano, je to
nářez
Několik let jste byl lídrem kapely Bůhví.
Nová kapela není na obzoru?
Zatím není. Jen občas si zahrajeme s kamarádama ve zkušebně něco, co jsem třeba napsal nebo předěláváme jinou
píseň, ale spíš se tím jen tak bavíme. To je těžký. Já nemám
interpretační ambice, mě baví věci psát, písničky produkovat. Jen těžko mě něco dožene k tomu, abych se s kapelou
postavil na podium a zpíval. Ale to se třeba změní. Všechno
má svůj čas. Do kapely Bůhví jsem byl přizván a nakonec
jsem odešel.

Jste také vášnivým hráčem pokeru. V Poker
Star vás od vítězství dělil krůček. Nemrzelo vás
to?

No, uznejte sama. Není to směšný, když se tady někdo považuje za hvězdu, když veškerá sláva u nás končí za Rozvadovem?

Do dneška mě to trochu štve, protože jsem udělal strašnou
chybu, která by se zkušenýmu hráči stávat neměla. Ale i tak
mám poker pořád moc rád. Je to karetní hra jako každá
jiná, hodně se zde hraje na náhodu, na taktiku, ale i na
psychologii. Můžete se tvářit, že máte nejlepší karty, i když
je nemáte. Nedej Bůh, aby je někdo měl. To je to riziko,
který mě na tom ale baví.

To je součástí jeho písně Tabloid Junkie, což je mimochodem skvělá písnička a text velká pravda. Kolikrát nejde o ty
lidi, o kterých se v daném časopisu píše, ale spíš o čtenáře,
co si z něho odnese. To mi přijde zábavný. Lidé často věří,
že vše co tam stojí, je pravda. Rádi zkrátka řeší často vyfa-

Děkuju, že to říkáte. Mě ta renesančnost baví. Já vždycky
chtěl hodně věcí umět. Samozřejmě to ale má svý mantinely, který si svědomitě uvědomuju. Na medicínu, chemii
nebo fyziku bych si netroufnul. Když ale takový chirurg
hraje na piano, to je nářez, panečku...

Také jste citoval Michaela Jacksona : „Just
because you read it in a magazine or see it on
the TV screen don´t make it actual...“

Jste vskutku renesanční umělec…
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Text: Šárka Volemanová, foto: Josef Voleman

Celý vesmír se spojil…
V knize P. Coelho jsem si přečetla, že pokud má člověk nějaké přání, sen, po kterém
touží, celý vesmír se spojí, aby mu pomohl jeho přání uskutečnit. A letošní rok mě
přivedl k přesvědčení, že na tom něco bude. Měla jsem jedinečnou možnost potkat se
s geniálním českým výtvarníkem Zdeňkem Milerem, autorem legendárního kresleného krtečka. A on mi svěřil svůj jediný sen. Setkat se s astronautem Andrew Feustelem, který vzal jeho Krtka do vesmíru. Od mojí návštěvy Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši, kde Zdeněk Miler rehabilituje, uplynul měsíc. A jeho sen se splnil.

Kdo je Zdeněk Miler?

Český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti se
narodil 21. února 1921 v Kladně. Jeho první profesní kroky
jsou spjaty se zlínskými filmovými ateliery. Zlomovým se
stal rok 1945. Tehdy začal pracovat v barrandovském studiu
Bratři v triku a tam se setkal s legendárním Jiřím Trnkou,
který jeho práce vedl.
V České republice i v zahraničí se proslavil seriálem o Krtkovi, kterého milují generace dětí. Zajímavostí určitě je, že
Krteček není mluvený, ve svém vyjadřování používá citoslovce. Ta jsou autentickou nahrávkou dvou dcer výtvarníka,
Kateřiny a Barbory.
Zdeněk Miler získává v roce 1956 ocenění Benátského lva
na filmovém festivalu pro děti, o rok později cenu festivalu
Montevideo a v roce 2006 medaili Za zásluhy v kinematografii. Mimo jiné vyhrál i soutěž na firemní logo studia
Bratři v triku. Tehdy namaloval dnes už legendární tři kudrnaté kluky v námořnických tričkách.
Výtvarník a režisér nedávno oslavil svoje 90. narozeniny.
V současné době rehabilituje a návštěvy přijímá velmi spo-
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radicky.
Sám se vyjádřil ve smyslu, že k životnímu
štěstí už mu schází jen setkání s astronautem
Andrew
Feustelem,
který
vzal
jeho
Krtka do
vesmíru.
V červnu
roku 2011 je
přesvědčen,
že je splnění
jeho snu nemožné…

Art
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Kdo je Andrew Feustel?

Americký geofyzik Andrew Jay „Drew“
Feustel se narodil 25. srpna 1965
v Pensylvánii. V roce 2000 se stal astronautem NASA. Jeho první misí byla
STS-125, spuštěná 11. května 2009.
Cílem mise byla oprava Hubbleova vesmírného teleskopu, která byla úspěšně
dokončena. Během mise Feustel provedl tři výstupy do vesmírného prostoru.
Feustel vzal na svoji první výpravu
do vesmíru Nerudovy písně kosmické
a českou vlajku. Druhou výpravu STS134 podniká v roce 2011 a na cestu
s sebou bere i českého Krtečka.
Důvodem vztahu k České republice
je jeho manželka Indira Devi Bhatnagarová. Její kořeny sahají do Indie
a České republiky.
V pátek 29. července přilétá za velkého
zájmu médií Andrew Feustel do České
republiky. V jeho oficiálním programu
nefiguruje návštěva výtvarníka Zdeňka
Milera, přesto se za ním tak trochu tajně i s manželkou a dvěma syny vypravuje. Výtvarník Miler nezastírá dojetí.

O měsíc zpátky…

Začátkem června 2011 se snažím
kontaktovat výtvarníka Zdeňka Milera. Zjišťuji, že v současné době užívá
odpočinku a rehabilitace kousek za Prahou, v Institutu
onkologie a rehabilitace na Pleši. Dozvídám se, že i přes
svůj vysoký věk 90 let je pořád velmi aktivní. Občas maluje
obrázky svých hrdinů, rád tráví čas venku v přírodě, povídá
si, vypráví a vzpomíná. Jsem potěšená, že je mu dobře, jen
mě trochu překvapí odpověď, že návštěvy téměř nepřijímá, chce si užívat odpočinku a klidu. Nechci se s tím smířit,
jelikož jeho Krteček byl mým dětským hrdinou, který zvládl
všechno, co chtěl. Měl hodně kamarádů, uměl řešit komplikované situace a měl přece ty legendární
kalhotky, s kapsami a velkými…vzpomínám si,
že mě vždycky dojímala ta radost, se kterou
na konci svého příběhu stál… toužila jsem
ho poznat – člověka, který byl autorem
Krtečka, chtěla jsem vědět, jak vůbec
na nápad tohoto dětského hrdiny
přišel, kde bral inspiraci k jeho zážitkům a jestli ho někdy napadlo, že když
v jednom z dílů posílá Krtka do vesmíru, o hodně let se právě jeho mise
opravdu splní.
Měla jsem štěstí, nakonec se mi
poštěstilo díky vedení Institutu,
právničce pana Milera a jeho rodině dostat se na krátkou návštěvu.
Otevřela jsem dveře a viděla jsem
muže s veselýma a dobrosrdečnýma
očima. Chtěla jsem ho obejmout,
ale přišlo mi to hloupé. Sedla jsem si
a řekla jsem, že jsem si přála ho poznat a že bych byla ráda,
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kdyby si se mnou chvíli povídal. Souhlasil. A tak přesně
29. června vznikl na Pleši
následující rozhovor:

Jak jste přijal zprávu, že se Váš kreslený
český krteček dostane
skutečně do vesmíru?

Moc mě to potěšilo, nedá
se to popsat. Krtek se mnou
žije obrovský kus života,
dokázal udělat radost několika generacím dětí, což je
pro mě obrovská energie do
dalších let. A teď mi, skoro
k mým 90. narozeninám dal
dárek největší, vypravil se do
kosmu. Takže teď už ho zná
celý svět.

Sledoval jste celé
jeho putování s americkou posádkou?

Ano, byl jsem tím fascinovaný. Svůj čas momentálně
trávím na rehabilitačním
programu v Institutu onkologie a rehabilitace na
Pleši. Krásně jsem si své dny
rozložil mezi denní lékařský
program a aktivity, které
jsou s krtkem spojené. Na
pokoji ho mám jako plyšáka,
okolo sebe obrázky s ním a jeho kamarády, které jsem mu
namaloval a co je největší legrace, většina sestřiček a lékařů
tady na Pleši na krtkovi lidově řečeno „vyrostla“. Takže se
mě tady často na krtečka ptají, spojuje nás všechny dohromady. Jsem tady velmi spokojený, a to s profesionalitou
i lidským přístupem. Krtečka jsem sledoval
na všech možných záběrech vesmírné lodi
a evokoval mi spoustu vzpomínek.

O krtka jsem zakopl

Jak se vlastně krteček
„narodil“?

Nebylo to totiž vůbec jednoduché.
Chtěl jsem hrdinu, který
bude dětem blízký,
bude mít podobné
vlastnosti jako oni,
bude jejich průvodcem,
kamarádem, bude zvídavý a taky je tak trochu
něco naučí. Velmi dlouho jsem
nad tím přemýšlel a nevěděl
jsem, které zvířátko by to mělo
být. Prakticky několik týdnů jsem
nemyslel na nic jiného a nápad
ne a ne přijít. Pak už jsem se,
celkem zoufalý vypravil do
lesa. Chtěl jsem si vyčistit
hlavu a dát průchod myš-

Art

lenkám. A zase nic. Vzdal jsem to a vracel jsem se domů.
Najednou s hlavou v oblacích, jsem zakopl a upadl. Podíval
jsem se pod nohy a tam krtina. Najednou jsem to věděl.
Mým hrdinou bude krtek.

Nápad tedy byl, ale jak jste volil krtkovu
podobu?

To taky nebylo jednoduché. Krtek nevidí, a to můj hrdina nemohl. Vždyť přece oči jsou těmi, které promlouvají k ostatním, pomáhají vyjádřit emoce, názory, pocity,
pohnutky. Věděl jsem, že krteček musí mít krásné, výrazné,
zvídavé oči. Tak jsem mu je nakreslil. Na začátku, v prvních

nákresech měl i tři fousky, ty jsem ale postupně vypustil,
nevypadalo to příliš dobře třeba z profilu. Nakreslil jsem
mu i červený čumáček a říkal jsem si, že se mi zoologové
budou smát, protože tak krtek vůbec nevypadá. Nedalo mi
to, vzal jsem si encyklopedii a hledal jsem jeho skutečnou
podobiznu. A víte, že jsem tam jednoho s červeným nosem
našel? Tak to zase tak daleko od reality není.

Ví se, že hlas krtečka, tedy respektive citoslovce, kterými se krtek projevuje, jsou vlastně
hlasy Vašich, tehdy malých dcer. Jak jste na to
přišel?
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Mělo to vlastně pragmatické důvody. Vědělo se, že krteček bude cestovat, prostřednictvím svých příběhů, i do
jiných zemí. Umíte si představit tu námahu, pokud by se
měl namlouvat do několika jazyků? Tak jsem vlastně zvolil
nejjednodušší variantu. Mým dcerám tehdy byly asi 3 roky
a 5 let. Tak jsem je vzal do studia a trávili jsme tam společně hodiny a hodiny. Říkal jsem jim, ať se smějí, ať se diví, ať
křičí, ať se radují a všechno jsem si nahrával.

Zní to všechno nesmírně hladce, žádný problém nebyl?

To víte, že ano. Nemohl jsem z nich dostat pláč. Žádný z pokusů nebyl tak autentický. Nevěděl jsem si rady a potřeboval jsem krtka, který bude občas nešťastný. Dodnes mám
trochu výčitky svědomí, protože jsem nechal jet záznam
a hrozně jsem svým holčičkám nadával. Ony na to vůbec
nebyly zvyklé, my jsme vždycky měli a máme krásný vztah.
A jak z toho byly překvapené, začaly plakat. Usedavě,
nešťastně, opravdově. A já jsem měl, co jsem potřeboval.
Takže, až uslyšíte usedavý pláč malého kresleného krtka,
jsou to opravdově nešťastné moje dvě dcery.

Popisoval jste, jaký krtek je. Máte Vy dva
něco společného?

Snažil jsem se ve svém počínání vždycky o pravdu. Přemýšlel jsem, jak by krtek radosti i starosti prožíval, chtěl jsem,
aby to bylo uvěřitelné, co nejautentičtější, nejskutečnější.
A najednou jsem zjistil, že ten krtek jsem vlastně já. Takže musím přiznat, že máme společné asi úplně všechno.
Zvědavost, zvídavost, touhu pustit se občas do mírných
nebezpečí a taky potřebu být s lidmi, které máme rádi. Proto jsem taky nechtěl, aby byl krtek sám. Nakreslil jsem mu
kamarády, ať už je to myška, ježek nebo třeba čáp.

Toužím potkat muže, který vzal krtečka ke hvězdám
Říká se, že děti jsou velmi pravdivé publikum. Že se zkrátka dozvíte, jestli se jim dílo líbí
anebo ne. Byla pro Vás tvorba pro děti nějak
specifická?
Byla krásná. S nimi nemůžete lhát, ony by to poznaly.
A proto si myslím, že krtka milují generace dětí. Jsou totiž
všechny stejné, nedokážou balamutit. A dávají spoustu
radosti. Mně třeba dodnes chodí sem na Pleš dopisy a obrázky od dětí z mateřských školek, které krtka znají a hltají
jeho příběhy. Moc rád je čtu, dívám se na jejich obrázky
a někdy si říkám, že je třeba mezi nimi někdo, kdo jednou
bude taky výtvarník a přinese k nám nového hrdinu a inspiraci pro další generace těch nejmenších.

Vy jste neměl chuť vychovat si svého nástupce, který by třeba v příbězích krtka pokračoval?

Přemýšlel jsem nad tím mnohokrát, taky jsem si to přál, ale
vlastně jsem si říkal, že nikdo takový není. A nechci, aby to
znělo jako vysoké sebevědomí. To zkrátka nejde, aby krtka
kreslil dál někdo jiný. Každý z nás má svůj rukopis, svůj
pohled na svět, věci kolem sebe a třeba i kreslené hrdiny.
A tak ten můj krtek zůstane tím, kým je, v příbězích, které
jsou na světě a tak to zkrátka má být. Krásným důkazem
toho, že to zkrátka nezlomíte je třeba i Josef Lada, který
chtěl, aby v jeho díle pokračovala jeho dcera, což se taky
stalo, ale lidově řečeno, nestálo to za nic. Ladovská poetika

52 | Ice Zima 2011

byla rázem ta tam. A to bych nechtěl.

Krtek se vrátil zpátky na zem. Stane se součástí vzdělávacího programu pro děti. Bude jim
vyprávět o tajích, novinkách a zásadách vesmíru.
Co byste popřál jemu a co sám sobě?

Jemu určitě, aby dobře pracoval, má před sebou ještě
hodně úkolů. A taky, aby ho děti měly stejně tak rády i po
další desetiletí jako doposud a to ve všech koutech světa.
A sobě? Aby se nic nezměnilo. Tady v Institutu bych rád měl
kolem sebe sestřičky a lékaře, které mám. A jim přeji, aby
se jim dařilo a to především ve výzkumných studiích, kde
hledají možnosti pro pacienty, kteří už jinde nemají příliš
šancí. A sobě? Určitě zdraví, všechno ostatní mám. Ale kdybych měl být neskromný, jednu touhu přece jen mám. Chtěl
bych se setkat s Andrew Feustelem, kosmonautem, který
vzal mého krtka do kosmu. Rád bych se ho na spoustu věcí
zeptal, přál bych si s ním mluvit, vidět ho na vlastní oči. To
by se i mně splnil velký sen.

O měsíc později…

Přesně 29. července letošního roku krátce před 14tou hodinou přijíždí do Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši
červené auto. V něm Andrew Feustel s manželkou a dvěma
syny. S sebou vezou Krtka, který se vrátil z cesty do vesmíru.
Je cítit napětí a vzrušení. Už za chvíli se potkají dva muži,
kteří k sobě mají svojí profesí velmi daleko, ale zážitkem
velmi blízko. I na astronautovi je vidět, že se velmi těší. Má
dobrou náladu, usmívá se na všechny strany. Přítomni jsou
i novináři, ke kterým doputovala informace, že k setkání
dojde. Čekají venku, chtějí mít jedinečné záběry nebo fotografie z této vzácné návštěvy. Výtvarník Zdeněk Miler přijímá „své hrdiny“ v apartmánu rezidence na Pleši. Setkání
je ryze soukromé, přítomny jsou pouze rodiny obou pánů.
A já s mým mužem, který fotí, můžeme být při tom. Vidíme šťastné oči, úsměvy, máme možnost pořídit exklusivní
fotografie ze setkání.
Oba muži a jejich rodiny spolu sedí skoro dvě hodiny a mají
si o čem vyprávět. Andrew se vyptává na to, jak a kde se
Krtek narodil. Jeho žena přiznává výtvarníkovi, že Krteček byl jejím oblíbencem celé dětství. Přidávají se i synové
astronauta. I oni znají zpaměti snad všechna dobrodružství
malého hrdiny.
Naopak Zdeněk Miler chce vědět, jak Krtečka přepravovali,
co všechno ve vesmíru zažil, kam ho vzali, jak celá vesmírná
cesta vypadala a prozrazuje, že jeho velkým přáním bylo se
s Andrewem setkat.
Jsme svědky okamžiku, který by se dal nazvat zvláštním
přátelstvím a blízkostí dvou mužů rozdílných světů. A já
tam stojím, poslouchám, nasávám atmosféru tohoto setkání a ani nedýchám. Jako by mě příjemně svazoval pocit, že
nesmím svojí přítomností narušit energii, která v místnosti
panuje.
A najednou si vzpomínám na slova z knížky Alchymista P.
Coelho a vím, že to prostě funguje. Celý vesmír se totiž 29.
července roku 2011 spojil, aby pomohl přání Zdeňka Milera
uskutečnit.
Dne 30.11.2011 v době uzávěrky tohoto čísla jsme se
dozvěděli smutnou zprávu, že otec krtečka Zdeněk Miler
zemřel. Jsme rádi, že jsme mohli být posledními s kým
udělal rozhovor.

Prodejnu MAYO CHIX najdete v centru Prahy v ulici 28.
října 5. Nabízíme Vám více než 50 modelů dámských bot,
trendové dámské oblečení s originálním designem. Jsme
profesionální tým, který se bude snažit, aby jste se zde cítili
spokojeni a našli co hledáte a odcházeli s pocitem, že jste
nakoupili za příznivou cenu. Pro ty nejnáročnější obměňujeme sortiment každých 14 dní a nabízíme pouze limitované množství, tak abyste si právě Vy zachovali svojí originalitu. Navštivte nás a my Vás rádi budeme hýčkat! Stejně
tak jako hýčkáme naší STAR Marcelku Skřivanovou, která je
moderátorkou TV Óčka.

Značka Mayo Chix vznikla v roce 1989 v Maďarsku. Původní
společnost se postupně rozrostla na více než 400 obchodů
po celé Evropě, prodejní síť se nadále dynamicky rozšiřuje a
značka Mayo Chix získává stále lepší jméno ve světě módy.
Náš tým již od založení profesionálně pracuje na tom, aby
maximálně splnil očekávání zákazníků z hlediska kvality a
pestrosti výrobků. Mladistvý vzhled, hravý, osobitý a kreativní design s respektováním módních trendů, to vše činí
oblečení Mayo Chix opravdu unikátní. Neustále sledujeme
vývoj módních trendů a každý týden překvapujeme zákazníky novými modely. Materiály na výrobu našeho oblečení
jsou vybírány především s ohledem na příjemné nošení a
kvalitu. Mayo Chix přináší krásu a pohodlí a plní tím vysoké
nároky nejen současné mladé generace.
Staňte se našimi fanoušky na stránkách FACEBOOKU, kde
nás najdete pod názvem MAYO CHIX - PRAGUE
Budeme Vás informovat o novém zboží, o akcích a slevách!

http://www.facebook.com/MAYOCHIX.PRAGUE

Na slovíčko...

Luxusní
Viktor&Rolf oblékli Flowerbomb do ikonické mašle a
vytvořili vánoční dárek
snů, dům pro panenky!
Výbušná květinová vůně přichází v říjnu
v limitované edici. Flowerbomb oblékla
úchvatnou mašli, symbol jedné z nejvíce ikonických módních přehlídek Viktor&Rolf, a stěhuje se do domečku pro
panenky.
Radost, překvapení a fantazie - nechte se unést! Tentokrát
můžete obdarovat své blízké speciálním dárkovým balením vůně
Flowerbomb spolu s tělovým mlékem a sprchovým gelem, které
Viktor&Rolf převedli do domečku pro panenky!
Peter Pan za okny, zasněžená alej a podvečer plný dobrodružství.
Najděte opět uklizené panenky a vraťte se ve vzpomínkách do
dětství užít si nerušenou vánoční atmosféru. Otevřete domeček
a prozkoumejte pokojíčky s kouzelnými schody stvořené pro
úchvatné dárky.
Letošní Vánoce budou s Viktor&Rolf surrealistické a plné
kouzel.

dárky

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

Na slovíčko
Buďte trendy s „Chilli“
Rychlovarná konvice v červené metalické barvě je jedním z výrobků designové
řady drobných domácích elektrospotřebičů „Chilli“. Tyto výrobky jsou nejenom
vysoce funkční, ale stanou se i ozdobou Vaší domácnosti.
Více na www. obhnordica.cz

Lash gel LASHEM ™

Poznejte rozdíl s našim patentovaným gelem, který podporuje růst
těch nejkrásnějších řas! Také funguje skvěle na obočí. POZOR: Jediná formule na světě s duálními patenty bez škodlivých složek.
- Bez chemie
- Bez lepidel
- Pouze přirozené vlastní řasy
FUNKCE:
Posílení a růst řas.
Chrání vaše řasy a je navržen tak, aby pomohl zlepšit celkový stav
a vzhled řas.
Speciálně vyvinut pro zajištění základních bílkovin, vitamínů a regenerační složky, které mohou vyživovat strukturu řas, a dodat lesk.
Je ideální pro ženy a muže s křehkými, slabými a krátkými řasy.
Lze použít i na obočí.
Měřitelné výsledky růstu řas.
Bez parabenu - bez parfemace – produkty nejsou testovány na
zvířatech - 97% přírodní produkt - nedráždí oči - hypoalergení - ophtalmologicky testováno
- JEDINÁ FORMULE NA
SVĚTĚ!
Kdo by nechtěl mít krásné
dlouhé řasy. Prodlužování řas
stimulátorem růstu je žhavou
novinkou a tajemstvím hollywoodských hvězd.
US Patent č.: 6.610.322,
6.958.160, 7.150.883,
6.495.596, 6.998.421

www.lashem.cz

Sang Real Classique – výjimečné sekty pro výjimečné chvíle
potěší zákazníky, kteří vyhledávají vysoce kvalitní sekty
vyráběné klasickou metodou zráním na láhvi.
Tak jako u tichých vín vyšších kategorií je i v segmentu
sektů použita u vyšší řady Sang Real Classique etiketa ze
speciálního ručně vytrhávaného papíru s originální pečetí
templářského řádu. Každý ze sektů také nese erb jednoho z templářských velmistrů, kteří vedli řád ve 13. století.
Tyto sekty zrají po dobu 24 měsíců v temných templářských
sklepích, které jsou vzhledem ke stálé teplotě a vlhkosti
ideálním místem pro uložení a zrání.

Templářské sklepy Čejkovice
www.templarske-sklepy.cz

Skvělý dárek pod stromeček	
Pokud vám nedá spát dárek pro sestru, maminku či jinou ženu
ve vašem okolí, můžete zvolit některý z praktických doplňků pro
každodenní kancelářskou práci – funkční, užitečné a designové
hračky k počítači. Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000 je
perlou mezi myškami. Vejde se do každé kabelky, pohodlně se
používá a k dispozici je ve velkém množství osobitých designů.

Dárková poukázka na 2000Kč

slevový kupón v hodnotě 2000Kč na jakoukoliv plastickou
operaci dle vašeho výběru

pro objednání zašlete sms na tel. č. 605988676
Není nic, s čím bychom Vaší kráse neuměli pomoc
Eleganz clinic
MUDr.Ludmila Šulcová Hejnalová
Londýnská 39 Praha 2
mobil: +420 605 988 676
e-mail: info@sulcova.cz

www.sulcova.cz

Eleganz
clinic

Sport
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Agentura Sport Invest

„Jsem klasickej nomád.“
Teprve šestnáctiletá ESTER LEDECKÁ je sportovní multitalent. Zvládá v zimě snowboarding i lyžování, v létě windsurfing i beachvolejbal. Dcera zpěváka Janka Ledeckého to zatím nechává volně plynout, ale jednou se bude muset rozhodnout, čemu dá
přednost...

Bojíte se chvíle, kdy se přece jen budete
muset rozhodnout?
Nebojím se ničeho. Rozhodování k životu patří. A po pravdě řečeno, není to žádná Sofiina volba.

Jak snowboarding, tak lyžování zvládáte s bravurou. Co vás na jednotlivých sportech
láká?

Na lyžích mě baví rychlost, při slalomu kontakt s brankami,
na snowboardu mě baví položení do oblouku a volnost.

Je vám nějaký z těchto sportů přece jen
bližší?

Zatím ne, mám ráda oboje.

Výjimkou mezi sportovci jste v tom, že
všechny tyto sporty ovládáte na vrcholové úrovni…

Zvládám. To víte, trénuju, závodím, jím, spím a tak pořád
dokola. Tak to mají všichni vrcholoví sportovci a je úplně
jedno kolika sportům se věnují. Mě to baví, sport si užívám.
Ale je pravda, že na to nejsem sama, a to je hodně důležitý.
Mám kolem sebe tým trenérů a servisáků, kteří mi pomáhají v přípravě a na závodech, dál profesionály, kteří mi
během celého roku zabezpečují zázemí, pomáhají s médii a shánějí peníze na sezónu (Dukla Liberec, agentura
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Sport Invest Group, SCM, Olympijský výbor, Svaz lyžařů ČR)
a partnery, kteří mi poskytují materiál (Salomon, Vagus).
Nicméně na startu pak stojím už jen a jen sama.

Proč jste se vlastně začala věnovat lyžování
i snowboardingu?

Protože jsem odmala trávila zimu na horách. A co se dá na
horách všechno dělat, když je člověk malej špunt? Stavěla jsem sněhuláky, sáňkovala, chodila bruslit na plácek
a pak jsem objevila lyžování, protože přece všichni lyžovali. A když už i to mi bylo málo, tak jsem začala blbnout
na snowboardu. Nejdřív freestyle, pak boardercross a teď
jezdím rychlostní disciplíny. To ovšem neznamená, že už ze
sněhu nestavím sochy. A podobně to bylo i u vody – začala jsem plavat, pak jezdit na surfu, a když nefouká nebo
nejsou vlny, tak hraju beachvolejbal nebo třeba chodím po
gibbone line… Takže to bylo jednoduchý.

V kolika letech to bylo?

Na lyžích jsem začínala, když mi byly asi dva a na snowboardu v pěti letech.

“Prozávodila jsem se až na vrchol.”
Jste spíš z umělecké rodiny, co vás inspirovalo k tomu věnovat se sportu na vrcholové

Art

úrovni?
Ale já jsem i ze sportovní rodiny. Děda je mistrem světa
v ledním hokeji, má dvě medaile ze zimních olympijských
her a řadu dalších úspěchů - kdybych pokračovala, tak je
ten rozhovor jenom o něm. Nicméně i Janek, brácha Jonáš,
maminka - všichni sportujeme. A já jsem se tak nějak protrénovala a prozávodila až k té vrcholové úrovni.

Máte nějaké sportovní vzory?

V podstatě obdivuju každého sportovce, ale konkrétní vzor
v pravém slova smyslu jsem nikdy neměla, ovšem kromě
Richarda Skandery.

To je ještě hrozně daleko…

„Učení mi problémy nedělá.“
lou?

Jak se vám daří kloubit sportování se ško-

Mám kliku, protože studuju dálkové gymnázium (BAG8 všem vrcholovým sportovcům ho vřele doporučuju!), kde
jsou profesoři, kteří mají velkou úctu ke sportu a vzdělání.
Vycházejí mi maximálně vstříc. Trochu problém je dostat se
do Prahy na zkoušky, ale učení mi problémy nedělá.

Spolužáci vám fandí?

Jak vzpomínáte na Zimní olympijský festival
mládeže EYOWF 2011?

To doufám!

No tak to bylo krásný. Možnost závodit ve čtyřech disciplínách (slalom, obří slalom, boardercross, paralelní obří
slalom) ve dvou sportech (alpské disciplíny, snowboarding)
na juniorské olympiádě, vyhrát malé finále v boardercrossu
a velké v paralelním slalomu, to je splněný sen!

No jasně!

Co pro vás znamená medaile, kterou jste
vybojovala?

Ohromné povzbuzení do dalšího tréninku!

Je ve vašich silách jet na “dospělé” olympijské hry v Soči 2014?

A rodina?
Kdo tvoří váš poradní tým?

Děda Honza (bývalý hokejista Jan Klapáč) – to je můj
kondiční trenér a sportovní psycholog v jednom. Pak Bany
(lyžař a olympionik Ondra Bank) - ten jednou v nějakém
rozhovoru řekl, že jestli to chci někam dotáhnout, tak mám
poslouchat svoji maminku, protože má jako jedna z mála
lyžařskejch rodičů rozum. A jelikož já dám na rady Banyho,
tak jí holt poslouchám a taky se s ní o všem radím. Ahoj
Bany!
Ice Zima 2011 |
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Spojují vás často s otcem?
Ne. Když jsem ve svým prostředí, tak Jankovi říkají
Ester´s daddy.

Tatínek je také dobrým lyžařem? Dokáže
vás na lyžích ještě prohnat?

Janek je dobrej ve všem, co dělá. Lyžuje, snowboarduje,
lítá na surfu… My spolu ale nesoupeříme, to by skončilo
brekem.

Posloucháte jeho hudbu?

Poslouchám jeho i hudbu. I jeho hudbu. Baví mě všechny ty
nový věci, co dělá. Je senzační skladatel, to se musí nechat.

Co vy a hudba? Prý jste jednu dobu hrála na
bassovou kytaru...

To jo, Jonáš dva dny před koncertem vyhodil z jejich kapely
basáka, tak jsem musela zaskočit. Jinak ale hraju spíš na
kytaru a klavír.

Napůl na horách, napůl v Praze

občas ošálit?

Vždycky jsem ráda tam, kde zrovna jsem, ale nerada opouštím hory, když sleze sníh, to je smutný. Ať žijou ledovce!

Baletu.

V 7.30.

Já se snažím vyhýbat jim.

Žijete napůl na horách, napůl v Praze. Kde
je vám líp?
V kolik ráno musíte být na svahu?

Už jste si na časné ranní vstávání zvykla?

Mě to, co dělám, hodně baví, takže mám spíš tendenci být
disciplinovaná, abych to mohla dělat co nejdýl.

Musela jste se kvůli sportu něčeho vzdát?
Co zranění, vyhýbají se vám?

Na to si nezvyknu nikdy!

Hodně času trávíte na cestách. Baví vás ještě cestovat?

V devět, nejpozději ve 21.30.

Cestování mě baví, i když ta cesta samotná na tom zdaleka
není to nejlepší.

V kolik hodin chodíte spát?
Jak vypadá váš trénink?

Krásně. Někdy si ho pouštím na videu pořád dokola.

Jste disciplinovaná nebo máte tendenci to
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V jaké zemi se vyskytujete nejvíc?

Překvapím vás - v Řecku. Tam jsem vždycky nejdelší dobu
na stejném místě. Jinak jsem klasickej nomád.

Připravte své tělo na zimní
sporty a ovládněte bílé svahy
Zima je tu a s ní také období zimních sportů, bez kterých si mnoho lidí toto období nedokáže představit. Zasněžené svahy nás lákají a my se již od prvních sněhových vloček těšíme, až vyrazíme s rodinou či partou kamarádů za svěžím horským vzduchem
a opustíme zablácené ulice města vstříc dobrodružství…

Vzhledem k tomu, že lyžování či snowboarding představují sezónní sporty, je
potřeba tělo dostatečně připravit. Díky
posílení kondice a těla před zátěží, kterou
celodenní zdolávání sjezdovky představuje, můžeme snížit riziko bolesti z námahy,
na kterou tělo není zvyklé. Hlavně nám
však příprava pomůže předejít případným
zraněním či alespoň zmírnit jejich možné
následky.

•

Jak se tedy na zimní sporty pořádně
připravit? Základem je kondiční trénink.
Profesionální přípravu na lyžařskou sezónu můžete vyzkoušet například v klubech
Holmes Place. Podle osobního trenéra
a fitness manažera v jedné osobě Jakuba Wurzela by takový trénink měl trvat
přibližně 3-6 týdnů se zaměřením na tři
hlavní oblasti:

Strečink na sjezdovce

•
•

Základní rozvoj svalové síly –
schopnost odporu proti vnějším silám
působícím na organismus během
zátěže
Rozvoj svalové vytrvalosti – schopnost čelit odporu a únavě po delší
požadovaný úsek
Explozivní síla – schopnost vykonávat pohyby rychleji v co nejkratším
časovém úseku

Stejně jako před každou fyzickou zátěží,
i před lyžováním je důležité tělo rozcvičit
a dát mu tak informaci, že od něj budeme
požadovat výkon. Neměli bychom tedy
rozcvičku podceňovat. Pro inspiraci, jak na
to, vám může posloužit strečinkový plán
vytvořený trenéry health klubů Holmes
Place.

„Lyžování zatěžuje především
svaly dolních končetin, jejichž
síla ovlivňuje výkon. Ve sjezdovém postoji však hrají důležitou
roli nejen kyčelní a kolenní
klouby, ale i svaly paží. Zatíženy
jsou také svaly bérce, o aerodynamický postoj se zase starají
záda. Na místě je proto komplexní příprava a posílení všech
částí těla, což koneckonců uplatníte i jinde než na sjezdovkách,“
říká Jakub Wurzel.

1. cvik pro mobilizaci páteře a svalů trupu

3. cvik - úklony do stran pro mobilizaci horní poloviny těla

2. cvik pro přípravu dolní poloviny těla
na nadchazející zátěž

V případě zájmu o kvalitní kondiční trénink zaměřený na zimní sporty můžete navštívit kluby Holmes Place
a využít služeb profesionálních trenérů. Pro více informací o klubech navštivte www.holmesplace.cz

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv automobilových značek

Vůz pod stromeček?

Proč ne.

Vánoce jsou za dveřmi
a vy už si možná lámete hlavu, co své drahé
polovičce nadělíte pod
stromeček. Co takhle
luxusní vůz? Stačí si vybrat.

Mercedes-Benz SLS AMG

Art

Jaguar XKR-S

Pokud jste si dosud kladli
otázku, jaké luxusní vozy
patří mezi ty nejkvalitnější, nyní si ji můžete
zodpovědět. Přesně to
bylo zadání průzkumu,
který zveřejnil časopis Forbes. V kategorii
luxusních vozů podle něj
vedou německá auta,
v těsném závěsu za nimi
jsou japonské automobily. Jaké modely jsou to
konkrétně?
Průzkumu, který pro Forbes udělala společnost J.D. Power,
se zúčastnilo 81.500 majitelů luxusních aut. Podmínkou
bylo, aby vozy vlastnili přibližně tři měsíce, tedy aby se
jednalo o úplně nová auta. Každý z vozů muselo zároveň
hodnotit nejméně sto majitelů. Nejlépe si v průzkumu
vedly tradičně německé automobily, ale stále znatelněji se
na jejich pozici tlačí japonští výrobci. Nejlépe se umístila
značka Porsche, na druhém místě skončilo Infiniti, tedy
odnož automobilky Nissan. Velmi dobře si vedla i automobilka Mercedes-Benz, bodovalo i severské Volvo. A jaké
byly nejčastější problémy? Většina nových aut, a těch luxusních obzvlášť, je nabita elektronikou. Proto nepřekvapí,
že právě s novými technologiemi, jako je hlasové ovládání,
satelitní navigace či bezdrátová komunikace s jinými zařízeními měli majitelé největší problémy. Zároveň nešlo jen
o funkční závady, jako problém bylo hodnoceno i složité
a neintuitivní ovládání.
Vraťme se ale k blížícím se Vánocům a modelům, nad kterými nejedno srdce zaplesá.

možné charakterizovat
nový Mercedes-Benz
SLS AMG, který slaví na
letošním frankfurtském
Audi A8
autosalonu (IAA) svoji
světovou premiéru.
Tento supersportovní
vůz nabízí puristický
design, důslednou
lehkou konstrukci,
vynikající dynamiku
jízdy a samozřejmě nejvyšší míru bezpečnosti. V premiéře představený automobil
s vyklápěcími křídlovými dveřmi je tak ideální syntézou silných stránek Mercedesu-Benz a AMG. Nový supersportovní
vůz fascinuje svým jedinečným technologickým zázemím,
ke kterému patří lehká hliníková karoserie s prostorovým
rámem a křídlovými dveřmi s horizontálními úchyty, 6,3
litrový motor AMG v uspořádání V8 se suchou klikovou
skříní o výkonu 420 kW/571 k a s točivým momentem 650
Nm umístěný za přední nápravou, dále sedmistupňová
dvojspojková převodovka v uspořádání transaxle, sportovní
podvozek s dvojicí hliníkových příčníků na každé nápravě
a hmotnost 1620 kg podle normy DIN. Tato kombinace
garantuje dynamiku jízdy na té nejvyšší úrovni. Nekompromisní koncepci sportovního vozu dále podtrhuje ideální
rozdělení hmotnosti v poměru 47:53 procent mezi přední
a zadní nápravou a jeho nízko uložené těžiště. Z nuly na
100 km/h zrychluje tento vůz během 3,8 s a jeho rychlostní
maximum je elektronicky omezené na 317 km/h. Spotřebou
paliva v kombinovaném provozu 13,2 l/100 km se tento
supersportovní vůz řadí na špičku vozů tohoto zaměření
(předběžné údaje).

Nový Mercedes-Benz s vertikálně
výklopnými křídlovými dveřmi

Nové Audi A8

Automobilové okouzlení a hightech nejvyšší úrovně – tak je
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Audi přináší novou generaci luxusních limuzín A8, které se
vyznačují fascinujícími sportovními vlastnostmi, inovativní
technikou a suverénním komfortem. Nová vlajková loď je
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Porsche Panamera

názornou ukázkou náskoku díky technice. Její karoserie je
vyrobena z lehkého hliníku, motory kombinují vysoký výkon s mimořádnou hospodárností a v elegantním interiéru,
jehož pečlivé zpracování je na úrovni manufakturní výroby,
má řidič k dispozici zdokonalený ovládací systém MMI. Další součástí výbavy jsou nové asistenční systémy a inovativní
světlomety s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce.
Nové Audi A8 se začne prodávat se dvěma osmiválcovými
motory. Zážehová jednotka 4.2 FSI poskytuje největší výkon
273 kW (372 k), turbodiesel 4.2 TDI nabízí 258 kW (350 k).
Nabídku následně doplní vznětový šestiválec 3.0 TDI s největším výkonem 184 kW (250 k). Přestože u všech agregátů
došlo ke zvýšení výkonu a točivého momentu, snížila se
jejich spotřeba o 13 až 22 procent díky inteligentním technologiím pro zvyšování účinnosti. Mezi něž patří například
rekuperační systém a inovativní tepelný management.
Později bude následovat druhá varianta motoru 3.0 TDI
s největším výkonem 150 kW (204 k), která bude pohánět
přední kola a v kombinovaném režimu EU spotřebuje pouhých 6,0 l/100 km. To odpovídá emisím CO2 ve výši 159 g/
km, což je absolutně nejnižší hodnota v luxusním segmentu. Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném režimu 4.2 FSI:
9,5 l/100 km a 219 g/km 4.2 TDI: 7,6 l/100 km a 199 g/km

Jaguar XKR-S

XKR-S představuje vrchol konstrukce sportovních vozů Jaguar. Jeho výkon vzbuzuje respekt a jeho dynamické jízdní
vlastnosti jsou výjimečné. Model disponuje výkonným motorem AJ-V8 GEN III R 5,0 litru. Velmi účinný kompresorem
přeplňovaný motor V8 5,0 litru, používaný v modelové řadě
XK, byl pro nový model XKR-S zcela nově vyladěn, takže
se jedná o dosud nejvýkonnější motor pro sériově vyráběné vozy Jaguar. Výkon vzrostl na 404 kW (550 k) a křivka
točivého momentu nyní vrcholí maximální hodnotou 680
N.m. XKR-S díky tomu dosahuje nejvyšší rychlosti 300 km/h
a zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,4 sekundy. Kombinace
lehké hliníkové karoserie a nového vyladění podvozku je
zdrojem precizních jízdních vlastností a vynikající ovladatelnosti. Přepracovaná přední náprava dostala mechanicky

opracovanou hliníkovou vzpěru, která výrazně zmenšuje
změny odklonu a závleku kola, aby bylo zaručeno precizní
řízení s intenzivnější zpětnou vazbou pro řidiče s rychlejšími reakcemi. Také geometrie zadní nápravy byla upravena
s cílem zmenšit změny odklonu kola. U obou náprav byly
pozměněny charakteristiky pružin a tlumičů. Nový program
elektronicky řízeného aktivního diferenciálu ADC (Active Differential Control) zmenšuje citlivost řízení ve velmi
vysokých rychlostech s cílem zvýšit jízdní stabilitu a zlepšit
ovladatelnost vozu. Také dynamický stabilizační systém DSC
(Dynamic Stability Control) byl přepracován v reakci na zvýšenou úroveň jízdní dynamiky vozu. Na zkušeného řidiče
čekají nevšední zážitky z řízení a ovládání vysoce výkonného stroje na hraně jeho fyzikálních limitů díky upravenému
nastavení DSC, které pracuje s novými prahovými hodnotami prokluzu a rozdělováním točivého momentu v diferenciálu. Těm je přizpůsobena úroveň výkonu brzd i motoru.
Vysokovýkonná brzdová soustava - Jaguar High-Performance Braking System má lehké hliníkové dvoupístkové
plovoucí třmeny vpředu a jednopístkové plovoucí třmeny
vzadu, které zaručují mimořádný brzdný výkon i ve vysokých rychlostech. Kovaná a lehká 20“ kola Vulcan z lehké
slitiny zlepšují preciznost a přilnavost větší šířkou ráfku (9“
u předních kol a 10,5“ u zadních kol). Jedinečné sportovní
vyladění aktivní výfukové soustavy vytváří osobitý a velice
uspokojivý akustický podpis modelu XKR-S.

Porsche Panamera

Modelovou řadu Panamera rozšíří v červnu 2011 nový
model Panamera S Hybrid. Zahájí tak novou kapitolu přístupu Porsche Inteligent Performance společnosti Porsche
AG a současně dále rozvine úspěšné působení tohoto
čtyřdveřového Gran Turisma. Stále mimořádně sportovní
a elegantní, nově ale zároveň nejúspornější plně hybridní
automobil dané kategorie uvede na český trh společnost
Porsche Inter Auto CZ. Nové provedení Panamery neztrácí
nic ze sportovnosti a elegance, při nejvyšším výkonu 380
k (279 kW) však v kombinovaném cyklu NEDC spotřebuje
pouhých 6,8 l/100 km, což odpovídá emisím CO2 ve výši
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pouhých 159 g/km. Tyto parametry neposunují nový model
Panamera S Hybrid pouze do pozice nejúspornějšího vozu
Porsche všech dob, ale současně také na post nejúspornějšího a nejčistšího hybridního automobilu dané kategorie.
„A právě kombinace sportovnosti a přívětivosti k životnímu
prostředí je tím, co dnes zákazníci vyžadují,“ komentuje
novou Panameru S Hybrid Anna Gruberová, PR managerka Porsche Inter Auto CZ. Těchto parametrů Panamera
S Hybrid dosahuje i díky speciálním pneumatikám Michelin
se sníženým valivým odporem, které byly vyvinuty přímo
pro model Panamera a jsou dodávány na přání. Nicméně
i v kombinaci se standardními pneumatikami jde Panamera
S Hybrid v otázkách spotřeby paliva příkladem, v kombinovaném režimu NEDC totiž spotřebuje pouhých 7,1 l/100 km,
což odpovídá produkci 167 g CO2 na každý ujetý kilometr.
Panamera S Hybrid stanovuje nová měřítka dynamiky, a to
jak v klasické podobě, tak i ve srovnání s jinými hybridními
vozy na trhu. Panamera S Hybrid je schopna z klidu na 100
km/h zrychlit během 6,0 s a dosáhnout nejvyšší rychlosti
270 km/h. Na čistě elektrický pohon nový hybridní model
ujede přibližně dva kilometry a lze dosáhnout rychlosti
až 85 km/h. Hybridní hnací systém modelu Panamera jako
jediný svého druhu dále snižuje spotřebu paliva schopností
takzvaného „plachtění“. Při ustálené a vyrovnané jízdě,
kdy není potřeba výkon spalovacího motoru, dochází k odpojení spalovacího motoru a jeho vypnutí. „Plachtit“ může
Panamera S Hybrid až do rychlosti 165 km/h (Cayenne
S Hybrid: do 156 km/h).
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Jedinečný crossover od Infiniti
“Vettel”
Špičkový, vysoce výkonný crossover Infiniti navržený pro mistra světa v závodech Formule 1 Sebastiana Vettela, který
se osobně podílel na jeho vývoji, byl představen veřejnosti
v podobě koncepčního vozu na 64. mezinárodním autosalonu ve Frankfurtu. Jezdec týmu Red Bull a globální vyslanec značky Infiniti odhalil „svůj“ vůz v čase 14:15 hodin.
Model FX určený pro Sebastiana Vettela, vůbec první silniční vůz, který nese jeho jméno, je dosud nejlehčím, nejrychlejším a nejaerodynamičtějším vozem z této řady. Světový
šampion v něm získal vytoužený crossover s maximální
rychlostí 300 km/h pro německé dálnice bez rychlostního
omezení. Verze FX pro Sebastiana Vettela vychází z rychlého sportovního modelu FX50S Premium s motorem V8,
který byl spolu s odpružením a karoserií dále zdokonalen.
Vůz je doplněn o aerodynamické prvky implementované ve
spolupráci se závodním týmem Red Bull Racing. Speciálně
vyrobený model se dále vyznačuje interiérem přizpůsobeným vkusu Sebastiana Vettela, který přivádí exkluzivitu
a individualitu značky Infiniti na novou úroveň.

Maserati GranCabrio Sport

Pokud chcete mít pod kapotou o něco víc koní, vsaďte na
italskou značku Maserati. Rok a půl po premiéře čtyřmístného kabrioletu Maserati GranCabrio byla na ženevském
autosalonu představena jeho silnější verze. GranCabrio

Art

o Sport

nCabri

ti Gra
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Infiniti FX určený pro Sebastiana Vettela
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Sport má vedle osmiválce s vyšším výkonem i upravený
vzhled. O pohon Maserati GranCabrio Sport se i nadále stará 4,7litrový vidlicový osmiválec. Výkon však proti základnímu modelu vzrostl z 324 kW na 331 kW, vrchol točivého
momentu je 510 Nm. Maximální rychlost povyskočila z 280
km/h na 285 km/h. Upravený motor má díky nižšímu tření
i menší spotřebu paliva, podle automobilky až o 6 %. Vedle
toho pohonná jednotka také citlivěji reaguje na sešlápnutí
plynu. Automobil stále používá automatickou převodovku
od firmy ZF, byla ale přeprogramována pro sportovnější
jízdu po vzoru Quattroporte Sport GT S. Takzvané nastavení MC Auto Shift poskytuje rychlejší řazení. Název Sport
zdůrazňuje i sportovnější nastavení aktivního odpružení
Skyhook. Lepší brzdnou reakci zařídí brzdová soustava
s novými drážkovanými a odvrtávanými kotouči. Dynamický
vzhled Maserati GranCabrio Sport má umocnit černá maska
chladiče s trojzubcem s rudým orámováním. Přední nárazník byl lehce upraven, přední světlomety jsou zvýrazněny
černým pozadím. Maserati GranCabrio Sport představuje
nový rudý lak Rosso Trionfale, který byl inspirován italskými
národními barvami používanými na závodních Maserati
v padesátých letech. Jedním z těchto aut bylo Maserati
250F, se kterým vyhrál Juan Manuel Fangio svůj pátý mistrovský titul ve formuli 1. Prodej silnějšího GranCabria začal
na všech 62 trzích italské automobilky během letošního
léta. Maserati GranCabrio Sport tak už doplňuje ostatní silnější modely v současné nabídce této italské značky – Gran
Turismo S a Quattroporte Sport Gt S.

Bugatti Veyron

A teď máme něco pro skutečné „fajnšmekry“. Bugatti Veyron 16,4 je nejvýkonnější sériově vyráběný automobil na
světě. Za velkými koly se ukrývají unikátní keramické brzdy.
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Při sešlápnutí brzdového pedálu pomáhá ABS a při rychlosti
vyšší než 200 km/h se vysouvá přítlačné křídlo na zádi, díky
čemuž dokáže Veyron zabrzdit z 400 km/h za necelých 10 s.
Motor je vidlicový šestnáctiválec do W, má zdvihový objem
7 993 cm3 dosahuje 736 kW (tj. 1 001 koní ) při 6 000 ot./
min a nejvyšší točivý moment 1 250 Nm je k dispozici mezi
2 200 a 5 500 ot./min. Převodovka DSG byla vyvíjena společně s firmou Ricardo a má sedm rychlostních stupňů. Pohon
všech kol je zajišťován pomocí mezinápravové spojky Haldex umístěné u přední nápravy.
Rekordní hodnoty se týkají také spotřeby a ceny. Ve městě
má Bugatti Veyron spotřebovat 40,4 l/100 km, mimo město
14,7 l/100 km, kombinovaná spotřeba činí 24,1 l/100 km.
Těmto hodnotám odpovídají také gigantické emise CO2
960 g/km ve městě, 350 g/km mimo město a 574 g/km
v kombinovaném provozu. Teoretický dojezd se stolitrovou
palivovou nádrží činí jen o málo více než 400 km, v praxi to
však bude asi ještě méně. Přesto, že cena vozu je více než
jeden milion eur, je o automobil velký zájem. Těchto vozů
se vyrábí pouze 75 ročně, proto je čekací doba velmi dlouhá. Jeden z vozů už si koupil i Čech. Z důvodů exkluzivity
vozu bude vyrobeno pouze 300 ks, což znamená, že kvůli
velkým problémům a průtahům při vývoji vozu (problémy
s přítlakem přední nápravy, vůz se při vyšších rychlostech
nedokázal udržet na silnici) na jeho výrobě Bugatti nevydělá ani euro, jeden vůz totiž stojí cca 1 000 000 Liber, výroba
ale stojí pětkrát tolik. Jedná se o jeden z nejztrátovějších
projektů supersportovních vozů. V pořadu Top Gear byl
Veyron nejprve prohlášen za Auto roku 2005 a Auto snů
roku 2005a na konci roku 2009 byl vyhlášen automobilem
desetiletí (2000–2009). Od roku 2010 se vyrábí i verze Super
Sport, s maximální rychlostí 415 km/h (elektronicky omezena), která bude vyrobena ve 30 kusech.

www.fggroup.cz
Týn 2- Ungelt , Praha 1
OC Arkády Pankrác, Praha 4
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: zdroj: Horydoly.cz, ceskehory.cz, nasehory.cz, cestovani.idnes.cz, lyze-lyze.cz, snow.cz, heliasport.cz

Vyrážíme
na hory
A opět si tak jako každoročně pokládáme jednu otázku: Do Čech, nebo do zahraničí?

Ohnivá diskuze, jestli je výhodnější lyžování v Alpách, nebo
v české kotlině, se mezi lyžaři vede už od roku 1989. Pro
Česko vždy horlili provozovatelé tuzemských skiareálů
a skalní příznivci místních sjezdovek. Zbytek básnil o Alpách. Přesto jsou české hory plné „prkýnkářů“ a „prknařů“.
Čím to je?

Do Čech, nebo za hranice?

Jedna skupina lyžařů tvrdí, že lyžování v alpských centrech je jednoznačně lepší. Tamní sjezdovky jsou s kopečky
v našich pohraničních hvozdech nesrovnatelné, ubytování
kulturnější, služby solidnější. Kdo si chce užít sportovního
lyžování, jede do Francie, slunečnou pohodu vychutná
v Itálii, sjezdovkovou i běžkařskou klasiku v Rakousku nebo
Švýcarsku a případně dobrodružství při zimní turistice na
Slovensku.
Jenže i tuzemské skireály mají své plusy. Mnohé se přibližují
svými službami západnímu standardu. Někde se už rolbaři naučili starat o sjezdovky lépe než Italové, vlekaři jsou
přívětiví jako Rakušané, dostatek sněhu je zaručen díky
sněžným dělům a číšníci nedělají ostudu svému řemeslu. Za
to všechno se ovšem platí neustále se zvyšujícími cenami.
Svého času doporučovalo Sdružení provozovatelů lanovek
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a vleků svým členům, aby zvýšili až dvojnásobně ceny permanentek, ale jim se tehdy do toho nechtělo. Ceny ovšem
každým rokem zvedají a nezdá se, že by chtěli přestat.
Udržují rovnováhu mezi cenami a kvalitou lyžování a návazných služeb. Vždy, když se tuzemské lyžařské středisko
o krůček přiblíží evropskému standardu, hned také zdraží.
A návštěvníci jsou ochotni to akceptovat.

Doma vs. Alpy

Sečteno a podtrženo, existují dva tipy lyžování - tuzemské a zahraniční. Doma má smysl jezdit na víkendy nebo
dokonce jen na jeden den. Výhodné je také, pokud máte
superlevné ubytování, nebo jste lyžař, kterému nevadí stát
fronty a vozit se na stále stejné sjezdovce. Plus pro vás je,
že se všude dorozumíte, autem dojedete do střediska ze
svého bydliště během dvou hodin a nemusíte se příliš finančně omezovat v jídle, pití ani zábavě. Do zahraničí jsou
výhodnější týdenní pobyty s dopravou, ubytováním a permanentkou. V Alpách si užijí především milovníci velkých
areálů, kteří nechtějí stát fronty na lanovky. Tady najedou
každý den padesát až sto kilometrů, zatímco v Česku jsou
rádi za každý kilometr. Velká centra obvykle nabízejí dražší
týden, než je obvyklé v Česku. Menší alpské skiareály ve
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Francii a Itálii ovšem vrážejí doslova nůž do zad velkým
tuzemským centrům. Srovnání padesáti až sto kilometrů
sjezdovek (= malý alpský areál) s necelou dvacítkou (= velké
české středisko) je do očí bijící.

Lyžování v Čechách

Lyžovat se v Česku dá téměř všude. Když napadne sníh,
ihned se objeví vyjetá běžecká kolečka na brněnské přehradě i v pražské Hvězdě. Ožijí malé sjezdovky v Českém ráji
i na Českomoravské vysočině. Turisté na lyžích vyrážejí do
Brd, Bílých Karpat, Slavkovského i Českého lesa. Z Čech se
ale nenápadně stala světová velmoc pro běžkaře. Nemáme
sice na běžeckých trasách výhledy jako v Rakousku nebo
stálé počasí jako v Dolomitech, ale hustá síť upravovaných
tras pokrývá Šumavu, Jizerské hory a Krkonoše tak dokonale, že není nic těžkého za den ujet třeba padesát kilometrů
a vrátit se úplně jinou trasou zpět. Většina cest navíc vede
lesem, a tak jsou běžkaři chránění proti nepřízni počasí.

Za kvalitou do Špindlu

V Česku je několik desítek areálů s výbornou kvalitou služeb. Nejvyšší kategorie dosahuje Špindlerův Mlýn. Vysokou
úroveň má ještě dalších 29 areálů v českých horách. Pokud
jste nadšení lyžaři, pak právě pro vás máme dobrou zprávu. Můžete si porovnat, kde se vám bude jezdit na svazích
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nejlépe. Žebříček vzniká ve spolupráci společnosti Sitour
a Svazu provozovatelů lanovek a vleků v České republice. Pro určení kvality lyžařského střediska se používá 30
různých kritérií.“Hodnotí se kvalita lanovek a vleků, délky
sjezdovek, kvalita informačních zařízení a například i kvalita vyžití pro běžkaře,“ vysvětluje ředitel společnosti Sitour
Milan Jurdík. Na základě vyhodnocení jednotlivých služeb
se areály zařadí do skupin, kde nejlepší je označený šesti
hvězdičkami a nejhorší jednou hvězdičkou. Podle seznamu
je nejlepším střediskem v Česku Špindlerův Mlýn v Krkonoších, je nejoblíbenější destinací pro zimní dovolenou.
Naopak nejhorší je areál tělovýchovné jednoty Baník v Meziboří. Systém kategorizace lyžařských sjezdovek funguje
v Česku od roku 2002 a metodika je převzatá z alpských
evropských středisek. Přestože kategorie, které se u lyžařských areálů hodnotí, jsou stejné v Česku jako v ostatní
Evropě, není dobré srovnávat počet hvězdiček u středisek
v tuzemsku a v cizině. „To, co může být u nás hodnoceno
jako šestihvězdičkové středisko, může být třeba v Rakousku
sotva na úrovni tří hvězdiček,“ upozorňuje mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. „České hory jsou evidentně nižší, než třeba ve Francii
nebo Itálii. Proto sjezdovky nesnesou srovnání například
v kategorii délky,“ vysvětluje.

Príloha
ˇ
Šumava je v Česku synonymem pro běžecké lyžování.
Místní samospráva vyřešila dopravu skibusy, které ráno
rozvážejí běžkaře do celého pohoří a večer je zase svážejí.
Tak dobře fungující systém v žádných jiných českých horách
nenajdete.
Krušné hory mívají dost často špatné počasí. Užijí si v nich
však sjezdaři i běžkaři a jsou českou Mekkou snowboardingu. V minulosti byly neprávem opomíjené a těžce zkoušené
( hlavně díky exhalacím), ale v posledních letech si konečně
získávají své zasloužené místo mezi ostatními horskými masivy. Svým návštěvníkům totiž mají rozhodně co nabídnout
a oproti dalším českým a moravským obrům mají jednu
velkou výhodu - potkáte tu nesrovnatelně méně turistů.

Co je české, to je hezké

Krkonoše jsou nejlepší tuzemské hory pro sjezdaře a jsou
i rájem běžkařů. Na své si mohou přijít také příznivci snowboardingu a dokonce i v tuzemsku nelegálního skialpinismu. Nejznámějšími středisky jsou Špindlerův mlýn, Harrachov, Pec pod Sněžkou a další.
Jizerské hory jsou jako stvořené hlavně pro běžkaře, užijí
si zde ale i pěší turisté a lidé na sněžnicích. Náhorní plošina
je totiž pohodlná a spousta cest na ní je projetá rolbou.
Za zmínku stojí útulné lyžařské středisko Severák s deseti
sjezdovkami různých obtížností. Je ideální pro rodiny s dětmi, rekreační lyžaře a začátečníky. Působí tu tři lyžařské
školy včetně profesionální školy snowboardingu i škola pro
děti, která využívá snowpark s řadou skokánků a překážek. Vzrůstající sklon svahu je pro výuku ideální. Vaše děti
mohou začít na kratších sjezdovkách, postupně přejít na
prudší a delší svahy a za čas skončit na nejdelší sjezdovce
s terénními zlomy a skokánkem na můstku. Tréninkové
sjezdovky dokonce obsluhují i pomalejší vleky. V areálu můžete díky umělému osvětlení lyžovat i po soumraku, místní
permanentky jsou platné i ve střediscích na tanvaldském
Špičáku a v Bedřichově. Když se vám nebude chtít vyrazit
na svahy, můžete navštívit třeba kozí farmu v Pěnčíně.

Orlické hory sice nemohou konkurovat Krkonoším na jedné
straně a Jeseníkům na druhé, ale pro milovníky klidné
turistiky nebo sjezdaře-začátečníky jsou ideálním terénem.
Navíc se zde rodí mistři světa na skibobech.
Jeseníky mají v tuzemsku první a poslední sníh. V okolí Pradědu je druhá možnost skialpinistických túr v Česku...
Beskydy poskytují nejlepší poměr ceny a kvality lyžování
v celém Česku.
Novým a v Česku nejmodernějším střediskem, které de
facto vyrostlo přímo pro rodiny s dětmi, je Skiareál Lipno.
Na kopcích s mírnými profily se vyřádí hlavně začátečníci
a nenároční lyžaři, ti zkušenější mohou využít společného Skipasu s nedalekými rakouskými středisky Hochfit
a Sternstein. Klenotem lipenského areálu je nejmodernější
výukové hřiště v ČR - Foxpark kapitána Lipánka, využívající
trendy lyžařské výuky z alpských středisek. Pro pohodlí těch
nejmenších tu pro dopravu do svahu zřídili tři pohyblivé
koberce, slalomová dráha je složená ze zvířecích figurek,
obsahuje tunely a podjezdy, je tu kolotoč, skákací hrad,
vyhřívaná herna. Kromě lyžování tu najdete mnoho jiných
atraktivních možností zábavy: nejdelší bruslařskou dráhu
v České republice -11 km přes zamrzlé jezero, projížďku na
psích spřeženích, bobovou dráhu, lanový park, aquapark,
dětský koutek s hlídáním a víceúčelovou sportovní halu.

Lyžujeme v zahraničí

Přednost lyžování v zahraničí dává stále více a více českých
lyžařů. Na zimní dovolenou vyjelo loni téměř milion a půl
Čechů. Z alpských destinací vede Rakousko, následuje
Itálie, třetí je Švýcarsko a dále Francie. Důvodem jsou lepší
sněhové podmínky v Alpách, lepší a delší sjezdovky a také
kvalitnější služby. Mnoho lidí stále víc preferuje ubytovací
zařízení s dobrým relaxačním zázemím, jako jsou sauny,
vířivky, bazén, či fitness.

Nejoblíbenější místa českých lyžařů

Podle statistik Asociace českých cestovních kanceláří
a agentur

Rakousko
Kaprun - výborná dostupnost z ČR, 484 km z Prahy, 531
z Brna - ledovec Kitzsteinhorn (možnost celoročního lyžování)
Dachstein West - výborný poměr cena skipasu/počet sjezdovek - výborný freeride – Freeride Arena Krippenstein
Kitzbühel - jedno z nejexkluzivnějších a nejznámějších středisek v Rakousku - možnost „skisafari“ – 168 km s lyžemi
na nohou – propojenost areálů
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Schladming Dachstein - rozsáhlý výběr různých obtížností
sjezdovek (110 km) – uspokojí i náročné lyžaře – freeride blízký ledovec Dachstein
Zillertal -165 km sjezdovek v propojené Zillertal Areně - 51
lanovek a vleků do nadmořské výšky 2 500 m
Nassfeld - jedno z nejlepších středisek podle Rakušanů 110 km sjezdovek - 7,6 km dlouhá sjezdovka Carnia
Bad Gastein - 201 km sjezdovek - termální lázně
Bad Kleinkirchheim - 95 km sjezdovek - termální lázně St.
Kathrein a Römerbad

Itálie
Passo Tonale - celoroční lyžování - lyžařsky vzájemně propojené 3 areály
Paganella - jedno z nejprogresivněji se rozvíjejících středisek italských Dolomit - dokonalá provázanost všech sjezdovek, obepínajících masiv Paganelly ze 3 stran
Monte Bondone - jeden z největších trháků zimní nabídky,
naplňující motto „za málo peněz hodně muziky“- menší
středisko, ale výborné lyžařské terény - dobře dostupné
středisko z ČR - vhodné pro rodiny s malými dětmi
Valle Isarco - výborná dostupnost z brennerské dálnice široká škála náročnosti sjezdovek - dobré ceny
Oblast Arabba/Marmolada -blízkost ledovce Marmolada
a napojení na Sella Rondu - Malga Ciapela, která oproti
cenám v centrální Arabbě nabízí ekonomicky výhodnější
ubytování při zachování vysokého standardu lyžování
Val di Fiemme - výborná dostupnost z ČR (až 90 % po
dálnici) - skvělý poměr cena skipasu/velikost oblasti (počet
sjezdovek) - dobře se prodává, i když není velká propojenost mezi areály
Val di Fassa - rozsáhlá nabídka lyžařských terénů - perfektně upravené sjezdovky - běžecké areály
Bormio - vyhlášené středisko, závody Světového poháru
v alpském lyžování - hezké městečko s historickým jádrem,
termální bazén

Francie
Tignes - označováno za jedno z nejkrásnějších lyžování na
světě - rozšířeno umělé zasněžování - obrovská škála sjezdovek – pro lyžařské fajnšmekry - kvalitní freeride
Val Thorens - nejvýše položené lyžařské středisko Evropy –
ubytování ve 2 300 m n. m. - příznivé klima – okolí ledovce
- obrovská škála sjezdovek – 140 km - možnost sportovního
vyžití po lyžování
Les Orres - kvalitně upravované sjezdovky, málo zalidněné
- široká nabídka svahů s velkým převýšením pro náročné
lyžaře
Risoul - 180 km sjezdovek - jeden z největších snowboardových areálů ve Francii, největší osvětlená U-rampa - dráha
pro rychlostní sjezdové lyžování
Les Menuires - součást proslulých Tří údolí, 600 km sjezdovek - výborné středisko pro rodinnou dovolenou

Kupujeme lyžařské vybavení
S čím na běžky?
Běžecké lyžování je ze zdravotního resp. fyziologického
hlediska jeden z nejzdravějších sportů vůbec. Zátěž má
především aerobní charakter, neboť rovnoměrně zatěžuje
trup, horní a dolní končetiny. Běžci na lyžích mají z ostat-
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ních sportovců nejtrénovanější dýchací systém a krevní
oběh. Proto je tato činnost ideální jako doplněk k rozvoji
aerobní vytrvalosti pro jiná sportovní odvětví. Abychom si
požitek z jízdy v přírodě do sytosti užili a zároveň si chránili
svoje zdraví, měli bychom zodpovědně přistupovat k výběru sportovní výstroje. Přestože nám odborník v dobré lyžařské prodejně ochotně poradí, měli bychom si před nákupem zodpovědět tyto otázky: Moje výška, hmotnost, věk,
pohlaví? Jsem lyžař začátečník, pokročilý nebo závodní?
Budu se účastnit závodů? Budu běžecké lyžování využívat
jako tréninkový prostředek nebo fitness? Kolik hodin resp.
kilometrů chci strávit na běžkách? Jakou budu volit techniku - klasika, nebo volná? Kde budu lyžovat?

Oblečení
Možná se bude zdát, že začínáme od konce, ale opak je
pravdou. Oblečení je nejdůležitější součástí naší výstroje.
Kvalitní oblečení na běžecké lyžování má mít tyto vlastnosti: • ochrana před chladem a vedrem • ochrana před
sněžením či deštěm • neomezuje volnost pohybu • je lehké
• odvádí pot a udržuje tělo v suchu • dýchá • pěkně a dobře v něm vypadáme
První vrstvou oblečení je kvalitní sportovní spodní prádlo.
Sami se rozhodneme, jaké vlastnosti požadujeme - zda
teplé, elastické apod. Vhodné materiály jsou PP, PES a PA,
případně jejich kombinace. Čím jemnější je mikrovlákno
a tkaní, tím lépe. Špičkové prádlo vyvolává na pokožce příjemný pocit bavlny či hedvábí. V žádném případě ne pocit
umělohmotné síťky. Nezapomeňte na kvalitní ponožky
střední tloušťky.
Druhou vrstvu může tvořit jedno - či dvojdílná běžecká
kombinéza z elastických materiálů. Zvolit si můžeme od
tenkého obtáhnutého běžeckého oblečení až po hrubší
s volnějším střihem. Takto jsme ideálně vybaveni, pokud je
slunečno při mírných teplotách a nebudeme příliš postávat
na trati.
V ostatním případě potřebujeme ještě třetí vrstvu oblečení.
Tou je bunda nebo vesta a nohavice. Třetí vrstva oblečení
je ze zadní strany tvořena elastickým materiálem. Toto
oblečení by mělo mírně přiléhat tak, aby ve větru nevlálo.
Samozřejmě pokud hledáme příznivější cenu, volíme lacinější membránové nebo impregnované oblečení. Pokud už
máme kvalitní zimní cyklo oblečení, můžeme ho s klidným
svědomím použít na běžky, s výjimkou nohavic s vložkou.
Nesmíme rovněž zapomenout na doplňky. Na ochranu
hlavy použijeme čepici či čelenku. Též je vhodné použít lyžařské brýle. Běžecké rukavice jsou relativně tenké prstové
z membránového materiálu. Je dobré vyzkoušet, jak sedí
v poutkách hůlek.

Běžecké boty

Máme na výběr dva systémy vázání SNS a NNN. Oba dva
poskytují srovnatelnou kvalitu. SNS je rozšířenější, jinak
je to otázka osobního pocitu nebo vkusu. Ostatní systémy
pokrývají jen malý, cenově citlivý segment trhu.
Turisticko rekreační - slouží pro pohyb v přírodě klasickou
technikou, resp. jsou vhodné pro chůzi na lyžích. Jsou vysoké, mírně nad kotník, jsou teplé a pohodlné.
Sportovní - bývají tzv. kombi, které umožňují obě techniky
běhu. Jsou vysoké mírně nad kotník se zpevněnou patou
a kotníkem. Mohou být vybaveny i kloubem.
Klasické - jsou nízké pod kotník, nad kotník sahá jen malá
část., která ho chrání. Podrážka jako celá bota je výrazně
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ohebná, aby umožnila značně atletický pohyb nohy při
klasické technice.
Bruslařské - jsou vysoké s kloubem, vyznačují se vysokou
tuhostí v natáčení. Charakterem se podobají in-line bruslařským. SNS používá na bruslařský systém Pilot, který spojuje
botu s vázáním prostřednictvím dvou kovových tyček, od
něhož se očekává vyšší kontrola pohybu a lepší přenos síly.
Obuv nám nesmí být těsná ani příliš volná. Běžecké boty
můžeme dále přizpůsobovat termoplastickými vložkami,
které zlepšují biomechaniku nohy a zlepší některé další
vlastnosti bot. Nejrenomovanějšími značkami jsou Sportful,
Salomon, Rossignol, Alpina a další.

Vázání
Vázání musí být stejného systému jako naše boty. Je vhodné použít vázání odpovídající nejen našim botám, ale
i našemu způsobu lyžování. Odlišují se automatickým či manuálním ovládáním nebo tvrdostí gumiček, které ovládají
úhel boty a lyže.

Lyže
Analogicky k botám probíhá výběr lyží. Jednu výjimku
bych však uvedla. Tak jako je možné mít celkem dobrou
tzv. kombi botu, je téměř nemožné mít kombi lyže, je to
silný kompromis orientovaný na klasickou techniku hlavně
z pohledu tvrdosti. Proto dále o kombi lyžích nebudeme
uvažovat.
Turistické a rekreační - umožní chůzi a běh klasickou technikou, jsou zpravidla dřevěné konstrukce s jednoduchou
extrudovanou PE skluznicí. Nezřídka se využívají šupiny
namísto stoupacího vosku. Mají šířku 46 mm a více. Trochu
modifikované jsou lyže na nordic cruising, které jsou širší
a kratší než klasické lyže, jsou vhodné i do neupraveného
terénu.
Sportovní - jsou široké cca 44 mm, vyrobené ze dřeva se
vzduchovými kanály, mohou být v kombinaci se skleněnými
vlákny a CAPem. SAP znamená skořápkovou konstrukci,
která ale v poslední době nemá nosnou ale esteticko-ochranou funkci. Špičkou mezi sportovními lyžemi je sendvičová
konstrukce běžek Peltonen Acadia se vzduchovým nomexovým jádrem, dřevěnými boky a laminátovým vrchem
a spodkem pod plastovým CAPem. Sportovní lyže mají
sinterovanou grafitovou skluznici s kvalitní strukturou od
výrobce. Jsou určené pro jízdu na upravených běžeckých
tratích. Rozlišujeme lyže na klasickou techniku a bruslení.
Klasické - jsou delší a měkčí, dosedají na podložku postupně. Mají vyšší a užší špičku, která má za úkol vést lyži ve
stopě za každých okolností.
Bruslící - jsou kratší, výrazně tvrdší, tužší v natočení, dosedají více naráz, mají kratší oblejší špičku, mohou mít mírné
vykrojení, podobné carvingovému, ale jen v rámci 1 až 1,5
mm. Renomované firmy se vracejí k paralelním hranám,
které poskytují asi největší dynamiku a ekonomiku běhu.
Závodní - jsou to běžně dva nejvyšší modely výrobce.
Oproti sportovním lyžím se vyznačují většinou sendvičovou
konstrukcí, nomexovým jádrem, plastovým CAPem, kvalitnější skluznicí, použitím více uhlíkových vláken na úkor
skleněných. Jsou lehčí a rychlejší. Někteří tradiční výrobci
(Peltonen, Kneissl) se vrátili k tradičnímu boku (sidewall),
ale ne s ABS, ale z polyetylénu, což je defacto skluznice i na
bocích lyže. Specialitou jsou italské lyže Slegar s kompozitním monokokem lichoběžníkového průřezu a skluznicí,
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která ovlivňuje tvorbu a odvod vodního filmu pod lyžemi.
Jsou to nejlehčí lyže na trhu.

Voskování

Voskování je nevyhnutelné pro všechny druhy lyží. I šupinaté lyže se voskují alespoň silikonovým sprejem. Voskování slouží na zlepšení vašeho zážitku ze sportování a na
ochranu, konzervaci a regeneraci skluznic. Rozlišujeme dva
druhy voskování: na skluz (rychlost) a na stoupání.
Na skluz voskujeme celou skluznici s výjimkou střední třetiny na klasických lyžích, kterou potom voskujeme na stoupání (odraz). Skluznicové vosky mohou být tekuté nebo
pastové. Nanášejí se za studena a leští. Také existují parafinové, které zažehlujeme. Zažehlování přináší lepší výsledky.
Stoupací vosky mohou být tekuté (kliter), tvrdé plastické,
pastové nebo nejmodernější stoupací pásky.

Hole
Pro méně náročného lyžaře či začátečníka jsou vhodné
hliníkové hole s kovovým hrotem a plastovým držadlem.
O něco lepší jsou hole z hliníku 7075. Na sportovní použití
bychom měli volit kompozitní hole s určitým obsahem uhlíkových vláken, což tvoří hole lehčími a tvrdšími.

Potřeby na sjezdové lyžování

Pokud dáváte přednost lyžování sjezdovému, v první řadě
vsaďte na správné lyže. Jiné než carvingové lyže už se
neprodávají. Na první pohled jsou stejné, ve skutečnosti se

však liší cenou i tím, pro jaké oblouky a do jakého terénu
jsou určeny. Pokud se v nabídce nevyznáte, přečtěte si osm
rad, jak nakupovat.
1. Nechte si poradit
Navštivte raději víc prodejen se sportovními potřebami,
ptejte se prodavačů a teprve potom nakupujte. Lyže se
dají vybrat i na internetu.
2. Řiďte se tím, jak lyžujete
Vezměte v úvahu své lyžařské schopnosti, délku oblouků a terén, v němž se budete převážně pohybovat.
Pro začátečníky, děti a drobné ženy se hodí lyže měkčí
konstrukce, pro milovníky rychlé jízdy a zkušené lyžaře
naopak lyže tvrdé.
3. Vybírejte podle délky lyží
Lyže by měly být v každém případě kratší než výška
lyžaře - podle stylu a zkušeností o 10 až 20 centimetrů.
Výjimku tvoří jen sportovní tvrdé lyže určené na rychlou jízdu nebo lyže široké pro jízdu ve volném terénu.
4. Podle oblouku zvolte vykrojení lyže
Ten, kdo dělá převážně malé oblouky, by měl volit lyže
hodně vykrojené s malým rádiem, tedy číslem, které
udává poloměr oblouku, který opisuje strana lyže. Jsou
lehce točivé. Pro rychlou jízdu a velké oblouky se hodí
zase vykrojení menší, rádius větší.
5. Než si lyže koupíte, vyzkoušejte je
Nemůžete-li se rozhodnout pro jeden pár lyží, navštivte
některé testcentrum a lyže si půjčte. Vyzkoušejte co

nejvíce párů a ty, které vám budou nejvíce vyhovovat, si
kupte.
6. Nákupem v bazaru ušetříte
Zkuste navštívit bazar. Mívají tam i špičkové modely za
poloviční cenu. Pro děti, které rychle rostou, bývá bazar
výborným řešením.
7. Lyžujete-li jen občas, navštivte půjčovnu
Pro příležitostné návštěvníky hor je nejlepším řešením
si lyže půjčit. Půjčovny jsou ve všech horských střediscích i větších městech. Většina z nich má ceny uvedené
na internetových stránkách, je možné je tedy předem
porovnat. V mnohých si lze také lyže rezervovat.
8. Dbejte na bezpečnost
Dnes už by se nemělo stát, že dostanete lyže s neseřízeným vázáním. Přesto si dejte pozor, aby nastavené číslo
(DIN) odpovídalo vaší váze a lyžařské zdatnosti. Začátečníkům je doporučeno číslo nižší, tedy menší vypínací
sílu vázání.

Vybíráme lyžařské boty
Důležité jsou samozřejmě i kvalitní lyžařské boty. Pokud
vás budou celý den tlačit, lyžování se pro vás stane spíš
utrpením než potěšením. Na trhu jsou k dostání boty od
nejméně 15 renomovaných firem s různými „vychytávkami“
- tvarovatelné vnitřní botky, nastavení bočního a předozadního náklonu komínu, vyhřívání či přepínání pro chůzi...
Jak si vybrat pro vás ty pravé? Jedním z nejdůležitějších
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ukazatelů je tvrdost skeletu a s ní související pohyb – flexe.
V současnosti výrobci upouštějí od bot se zadním nástupem
s jednou či dvěma přezkami, kvůli ne zcela optimální funkčnosti tohoto systému.
Na co byste si měli dávat pozor při výběru: V první řadě
byste si měli uvědomit, do které kategorie lyžaře se zařazujete. Lyžařské boty označované jako SOFT modely jsou
určené pro rekreační lyžaře, kteří očekávají od boty pohodlí po dobu celého dne. Mají měkčí skelet, proto při náklonu
nevyžadují tak velké vynaložení tlaku. Výjimkou by měli
být lyžaři s větší hmotností, kterým se tento typ může dostat až do přehnaného předklonu a tím pádem špatnému
rozložení tlaku na lyže. Univerzální bota je tvrdší, vhodná
pro lyžaře, kteří dokáží na svahu pořádně zabrat. Race
modely patří vždy k nejtvrdším modelům u každé značky.
Výhodou je, že čím tvrdší skelet, tím lepší přenos tlaku na
lyže. Nevýhodou je velmi tenká vystýlka a malé pohodlí. V současnosti jsou snad všechny modely bot vybaveny
vnitřní botičkou, která se vytvaruje podle nohy, proto
nedoporučujeme tyto boty půjčovat. Výjimku tvoří takzvané rentalové boty, určené pro půjčovny, u kterých je použit
speciální materiál. Další rada patří lyžařkám. Doporučujeme
jim vybírat pouze z dámských modelů. Důvod je jednoduchý. Ženy mají jinou stavbu nohy (jiná stavba lýtka, užší
chodidla...), a samozřejmě podle těchto kritérií jsou lyžáky
pro dámy navrhované. Pro zákazníky mající s koupí všech
druhů bot problémy (vysoký nárt, široké chodilo či plochá
noha) doporučujeme vybírat z modelů, které se dají tzv.
vypěnit až po nazutí přímo v obchodě.

Děti to nemají lehké!
Noha jim totiž stále roste, proto většina rodičů volí takovou
variantu, aby lyžařské boty vydržely alespoň dvě sezóny.
Je to pochopitelné, avšak ne vždy nejrozumnější. Možná
stojí za zmínku připomenout fakt, že přibližně do sedmého
roku děti lyžují automaticky v záklonu. Je to fyziologicky dané, proto ať jim koupíte boty s jakýmkoliv indexem
ohybnosti (flexe), vždy je to bude přirozeně tlačit dozadu.
Největší důraz byste měli u nich dát na pohodlí. Při zkoušení u těch nejmenších lyžařů by měla být mezi zadní částí
boty a patou nohy dítěte mezera cca. na dva prsty. Důvod
je prostý, v těsných botách může dítěti promrzat noha,
a tím mu znepříjemnit pobyt na horách.

Pár rad na závěr při koupi lyžařských bot:
•
•
•
•
•

•

vyzkoušejte si maximální počet bot
vždy v nich zůstaňte pár minut a projděte se v obou
botách
neřiďte se striktně velikostmi, každá firma má totiž
vlastní číslování
nekupujte si příliš velké boty
pokud se vám boty těžko obouvají, nesnažte se přesvědčit, že se to potom spraví. V chladu skelety tuhnou
a obouvání pro vás bude utrpením.
při nákupu bot je nutné konzultovat výběr s odborníkem

Vázání a podložky
V současnosti se už málokteré lyže prodávají bez vázání.
Kromě lyží od firem Stökli, Sporten a Lusti má už každý
výrobce lyží „svoji“ značku vázání, které prodává v setu
(např. Rossignol – Look, Völkl – Marker, Head - Tyrolia…).
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K setům patří i podložka, která umožňuje plynulý ohyb
lyže. Možná jste se setkali s pojmem fusion (Elan) motion
(Völkl) Fisher, Head, Tyrolia railflex2. Jde o integrované
systémy, kdy je podložka součástí lyže či vázání. Další otázkou je vypínací síla vázání a tu nám udává jednotka zvaná
DIN (din = 0,11 násobek váhy) Pro lepší orientaci uvádíme
tabulku. DIN do 4 – děti DIN do 7 – děti, mládež, případně
lehké lyžařky DIN do 9 – rekreační lyžaři, ženy, mládež DIN
do 10 – univerzální DIN do 12 – sportovní, pro většinu dobrých lyžařů, závodění žactva DIN do 15 – tzv. závodně pro
juniory, starších žáků, expertů DIN nad 15 – závodní mimo
distribuci, pro volnou jízdu.

Hole
Že nevíte, jaké potřebujete? Poradíme vám vzorec, podle
kterého tu správnou délku vždy odhalíte. Výška postavy
x 0.7 = správná délka holí. Vyrábějí se snad ve všech barvách, vždy po 5 cm (115, 120 cm …). Možná jste se setkali
s hůlkami kopírujícími tvar těla. Jedná se o hole určené
závodníkům. Pro běžného lyžaře jsou tyto úpravy zbytečné.
Za zmínku stojí hole z bezpečnostním systémem, který při
pádu oddělí poutko navléknuté na ruce, od hůlky. Další
zajímavostí jsou teleskopické hole používané hlavně skialpinisty.

Vybíráme snowboard

Výběr vhodného snowboardu ovlivňuje několik hlavních
aspektů, a to zejména: typ snowboardu, stupeň pokročilosti jezdce, výška, šířka, vykrojení a tvrdost snowboardu,
postavení nohou na snowboardu a velikost boty.

Kritérií je více než u lyží

Základní kritéria pro výběr snowboardu jsou podobná
jako u lyží, je jich ale více, tedy nejvíce záleží na vaší výšce
a pokročilosti. Kromě toho je ale důležitá také velikost vaší
nohy, a též styl, jakým se chystáte jezdit.
1. Snowboardy je možné třídit například podle stylu jízdy:
a) Snowboardy „měkké“: do této kategorie se řadí
snowboardy označované jako Allround snowboardy
(FS/FR), Freestyle snowboardy a Freeride snowboardy.
Na těchto snowboardech se jezdí v měkkých snowboardových botách a používá se měkké (soft) vázání.
Allround snowboardy – také se označuje Allterrain
nebo FS/FR. Jde o univerzální snowboard, vhodný pro
začátečníky a rekreační jezdce. Je možné jej používat
na sjezdovce i ve volném terénu. Špička těchto snowboardů bývá o cca 4 cm delší než pata.
Freeride snowboardy – snowboard určený zejména pro
jízdu v hlubokém sněhu ve volném terénu, lze jej však
používat i na sjezdovce. Je vhodné volit jej trochu delší,
cca mezi bradou a nosem. Z důvodu lepších jízdních
vlastností v hlubokém sněhu má vázání posunuto více
k patě a šířka špice bývá širší než šířka paty. Snowboard určený pro jízdu v hlubokém prašanu je širší a má
menší vykrojení.
Freestyle snowboardy – snowboard určený k jízdě ve
snowparcích a na u-rampách. Na tomto snowboardu
se jezdí střídavě špičkou i patou dopředu, takže mívají
„twin tip shape“ – špička i pata snowboardu je stejná.
Tento typ snowboardu není vhodný pro začátečníky,
klasická jízda po sjezdovce nebo i ve volném terénu
není tak pohodlná, jako na allround snowboardu. Ten-
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Obvod hlavy
53 - 54 cm
55 - 56 cm
57 - 58 cm
59 - 60 cm

to typ snowboardu se volí spíše kratší, cca v oblasti krku
jezdce.
b) Snowboardy „tvrdé“: jde o snowboardy označované
jako Race, Alpin nebo Freecarver. Jezdí se na nich ve
skeletových botách, podobných lyžařským přezkáčům
a používá se tvrdé deskové vázání. Tyto snowboardy
jsou určeny pro závodní disciplíny, jako je slalom či
obří slalom, nebo pro carvingovou jízdu na upravené
sjezdovce.
2. Stupeň pokročilosti jezdce
Začátečník bude potřebovat jiný snowboard, než jezdec pokročilý či expert. Stejně jako existuje více druhů
lyží, je i více variant snowboardů. Začátečníkům a mírně pokročilým jezdcům bude nejlépe vyhovovat snowboard s menší tvrdostí. Čím je jezdec pokročilejší, tím
vyšší jsou jeho nároky na jízdní vlastnosti snowboardu,
jeho tvrdost a konstrukci. Univerzální, které se hodí
na všechny terény a pro začátečníky, jsou značeny jako
allround a allmountain. Do první kategorie pak spadá
asi 70 % všech snowboardů. Pro ty, kteří to na prkně už
umí a ve skákání a neupraveném terénu, jsou potom
určeny typy freestyle a freeride. Závodní snowboardy
jsou potom značeny jako race, anebo alpin.
3. Výška snowboardu
Vhodná výška snowboardu se u jednotlivých typů
snowboardů poněkud liší. Obecně však platí, že vhodná
výška snowboardu je v úrovni brady jezdce +/- 5 cm.
Těžším jezdcům doporučujeme zvolit spíše delší snowboard, lehčím jezdcům kratší.
4. Šířka snowboardu
U snowboardu je na rozdíl od lyží důležité znát velikost
vaší nohy. Neměla by totiž prkno přesahovat o více
než o 1 až 3 cm z každé strany. Pokud máte výrazně
větší nohu (platí to především pro muže, ale i některé
ženy mají větší chodidla), volte prkna značená jako W
(Wide), tedy širší.
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Velikost helmy
S
M
L
XL

Další vybavení
Helma

Pokud se chystáte jezdit na snowboardu, neměla by helma
ve vaší výbavě chybět. Abyste se v ní cítili pohodlně, je potřeba dobře vybírat – helma by totiž měla především dobře
sedět. Nesmí vás tlačit, ani na hlavě lítat. I bez zapnutého
pásku pod bradou by se při zatřepání hlavy neměla hýbat.
Máte-li možnost, je ideální ji před nákupem vyzkoušet
– pokud možno s brýlemi, které by vám do ní měly také
skvěle padnout. Objednáte-li ji přes internet, vždy si dobře
změřte obvod hlavy a určete správnou velikost. Je dobré
volit helmu určenou přímo na snowboard, která bývá pohodlná a uši v ní nejsou kryté plastem, ale měkkým materiálem.

Jakou máte velikost helmy?
Chrániče

Snowboarding nepatří mezi nejbezpečnější sporty, a tak
pokud se bojíte zranění, pořiďte si kromě helmy ještě speciální chrániče. Můžete volit jak chrániče páteře, tak ochranné šortky na stehna a hýždě, avšak mezi ty nejobvyklejší
patří chrániče zápěstí. Zakoupit je můžete buď samostatně
a oblékat je pod rukavice, anebo jako součást rukavic, ze
kterých se dají odepnout. Velikost chráničů byste měla volit
podle oblečení, které běžně nosíte.

Oblečení

Abyste se na svahu cítili pohodlně a v teple, a to i přes pády
do mokrého sněhu, sněžení či mrholení, neměla byste zapomenout ani na vhodné oblečení, ideálně takové určené
přímo pro zimní sporty. Odborníci doporučují oblékat se
zásadně ve třech vrstvách, z nichž spodní tvoří termoprádlo, střední například fleecové oblečení a poslední bunda
a kalhoty vhodné do zimních podmínek. Neměli byste se
však řídit jen střihem a barvou, ale především se zaměřit
na voděodolnost, paropropustnost a zateplení jednotlivých
kousků. Bunda by měla mít také větrací otvory a dobrou
součástí je i pás proti sněhu, který může, anebo nemusí,
jít odepnout. Zapomenout byste neměla ani na vhodné
ponožky.

Odpočinek
Radost
Energie
Aktivita

OREA Vital Hotel Sklář****
Harrachov 520
Harrachov 512 46
Tel.: +420 481 560 111
Fax: +420 481 560 560
E-mail: hotel@sklar.oreahotels.cz
www.sklar.cz

OREA Hotel Bílý Hořec***
Harrachov 178
Harrachov 512 46
Tel.: +420 481 548 111
Fax: +420 481 548 222
E-mail: hotel.bilyhorec@sky.cz
www.bilyhorec.cz

Art
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Shaun Pettigrew

Fotograf filmařem
Novozélandský fotograf SHAUN PETTIGREW se nedávno zařadil mezi dvoustovku nejlepších reklamních fotografů světa. Na svém kontě má úspěšné reklamní kampaně
pro takové značky jako jsou Canon, Nokia, Lewis, Adidas či Mercedes a řadu prestižních ocenění ve světových fotografických soutěžích a filmových festivalech. Věřím,
že od okamžiku, kdy stane na samotném vrcholu fotografického Olympu, ho dělí jen
pár krůčků – vlastně snímků.

Dvaačtyřicetiletý Shaun je skutečný profesionál. Vždy pracuje s plným nasazením, jeden záběr připravuje třeba celý
den. „Nedávno jsem dělal kampaň pro Canon. Měl jsem
na to málo času a nic se mi nedařilo. Bylo špatné počasí,
fotit jsem mohl jen několik minut denně. I v takovýchto
situacích je zapotřebí nepropadat skepsi a fotit a fotit
a fotit,“ říká Shaun, který nikdy neopouští rozdělanou
práci, naopak ji pokaždé odvádí na sto procent. Při focení
je maximálně sžitý se svým fotoaparátem, bleskově dokáže
ohodnotit situaci a využít každou jeho funkci. Je to špičkový fotograf, maximalista a perfekcionista. Snímek dokáže
nejen nafotit, ale i prodat. A zná svou cenu.

Základem je hra se světlem.

Jeho klíčem k úspěchu ve světě reklamní fotografie je podle něj především navázání dobrého vztahu s agenturami.
„Vždycky se snažím do reklamní kampaně vnést něco navíc,
něco, co klient přímo nevyžaduje, ale výsledek ho v pozitivním slova smyslu překvapí. Snažím se zjistit, jaké jsou
jeho oblíbené barvy, jakému filmu dává přednost, jakou má
představu o fotografii obecně a celkově se pokouším strefit
do jeho vkusu,“ pokračuje Shaun na téma jeho vztahu s klientem. „Důležitá je ale samozřejmě i možnost výběru – pro
singapoorské aerolinie jsem třeba nafotil 121 G snímků,
což bylo 25 DVD, a pak jsem z nich vybíral ty nejlepší.“ Za
důležité pak ještě považuje dobrého agenta, dobré renomé
a v neposlední řadě neotřelé nápady.

Fotografickou kariéru si Shaun budoval 25 let.
Za tu dobu se naučil především pracovat se světlem – velmi
dobře si uvědomuje, jakou roli ve fotografii hrají různé
druhy osvětlení. Rád si hraje se světlem a stíny, které dokáží
navodit mystickou atmosféru. Začínajícím fotografům proto doporučuje především experimentovat s různými zdroji
světla od obyčejné lampy po baterku. „Nikdy se nedržím
žádných příručkových pravidel, jak má být snímek nasvícen,
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často naopak dělám věci, za které by mě z fotografické
školy vyhodili. A taky se snažím podvádět fotoaparát. Třeba
mačkám spoušť a zároveň mírně hýbu fotoaparátem nebo
i při studiovém nasvícení používám blesk. To jsou věci,
které v žádných učebnicích nenajdete a za které by mě asi
žádný profesor fotografie nepochválil. Ale o tom fotografie také je – o bezmezném experimentování, které může
vyplodit geniální snímek.“

Fotograf filmařem.

„Před rokem jsem fotil ze šedesáti procent digitálně a ze
čtyřiceti na film. Teď to je z osmdesáti procent digitálně, z patnácti na film,“ pokračuje Shaun na téma, jakou
techniku při své práci používá. „Zákazníci dnes zakázku
většinou chtějí rychle. Současné digitální fotoaparáty už
jsou naštěstí velmi dobré. Jinak používám Hazzelblad s digitálním pozadím a Canon Mark II. Má to skvělý software,
zkonvertované snímky z Raw formátu podle mého názoru
nemají chybu a Canon má bohatý výběr špičkových objektivů.“ Začínajícím fotografům doporučuje pořídit si 100
mm makroobjektiv a širokoúhlý 16 – 35mm. Shaun říká,
že neupřednostňuje barevnou ani černobílou fotografii:
„Krajiny výlučně fotím barevně, budovy a portréty někdy
černobíle, ale není to pravidlo.“ Pettigrew je také filmař.
Říká, že k filmu se uchýlil poté, co ho přepadla jakási
skepse ze světa reklamní fotografie. Natočil několik dokumentů o hudební skupině The Doors, houslovém virtuosovi
Nigelu Kennedym či Stingovi. Jeho poslední filmový projekt
s názvem The Death and Ressurection show je devadesátiminutový dokument o anglické postpunkové kapele z 80.
let s názvem Killing joke, zpěvákovi kapely Jazu Colemanovi a zaznamenává vliv kapely na jiné skupiny jako například Metallica, Nirvana nebo Nine Inch Nails. Tyto filmové
projekty značně ovlivňují i Shaunovo fotografické vnímání.
Své zkušenosti s filmem se snaží přenést i do fotografie. Za
svou fotografickou i filmovou práci byl Shaun několikrát
oceněn na prestižních fotografických a filmových festivalech v Londýně, Cannes a New Yorku.
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Jaký byl Shaun před pětadvaceti lety?
Nezkušený, naivní, hladový. Jako každý mladý člověk, jako
každý mladý fotograf. Jinak z čistě profesionálního hlediska jsem dva roky před tím, než jsem vůbec vzal do ruky
fotoaparát, strávil v temné komoře, kde jsem vyvolával
snímky ostatních fotografů. Jedním z nich byl například
Christopher Moore – jeden z nejznámějších světových módních fotografů. Ten mě toho naučil moc, a to nejenom jak
fotit s dlouhými a rychlými objektivy. S ním jsem se dostal
na ty nejprestižnější světové módní přehlídky. A tomuto „Panu“ fotografovi jsem navrhl a postavil přenosnou
vyvolávací komoru a vyvolával mu fotky. On tenkrát fotil
spousty filmů a já je celé dny a noci vyvolával, dělal z nich
kompakty a fotografie, které se hned prodávaly časopisům
a novinám. Po dvou letech jsem pak začal fotit pod jeho
jménem a fotil jsem tak dalších šest let. Pak jsem s módou
přestal a rok a půl jsem fotil pro londýnské noviny a časopisy. V té době mě už lákala reklama, ale v Londýně bylo

a stále je velmi obtížné vymanit se ze škatulky, do které jste
zasazeni. A já byl ve škatulce fotografů módních přehlídek.
Na tom samozřejmě není nic špatného, protože fotograf se
musí specializovat, ale já nechtěl celý život fotit jen módní
přehlídky. Zajímala mě reklama. Ne kvůli penězům, ale pro
invenci a nápady, které je v ní možno uplatnit. V Londýně
v té době běžely velmi zajímavé reklamní kampaně a já
chtěl být jejich součástí. A zjistil jsem, že to je velmi těžké.
Ptal jsem se tedy, co mám dělat, jak tu bariéru prorazit,
a napadlo mě zkusit štěstí na opačném konci světa. Za dva
dny jsem se rozhodl, sbalil se a odjel.

Takže tu bariéru se ti nikdy prorazit nepodařilo?

To se nedá říct. Další tři roky jsem do Anglie často létal
a stále se tam vracím. Zkrátka jsem se chtěl posunout někam jinam a zkusit něco jiného.

A proč jsi zvolil právě Nový Zéland?

Protože je od Anglie nejdál. Nový Zéland má specifický
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reklamní průmysl, ne sice moc velký, ale i tak poměrně
významný. Když jsem sem přijel, měl jsem poměrně jasno
v tom, co chci fotit. Začal jsem obcházet jednotlivé reklamní agentury a hned druhý týden jsem dostal dost velkou
zakázku. Líbilo se jim mé portfolio, jak jsem fotil módní
přehlídky, které jsem fotil stylem, který tenkrát dost „letěl“.

A od té doby tvá kariéra stoupala vzhůru?

To nebylo hned. Léta jsem na tom pracoval. Krátce nato
jsem se rozhodl zkusit to v Asii, a to v Singapuru a Hong
Kongu. Opět jsem dělal to samé, osobně jsem obcházel
jednotlivé agentury a nabízel jsem se. Vždy jsem se představil, ukázal jsem své portfolio a začal jsem navazovat
kontakty s lidmi, pro které jsem měl potenciálně pracovat.
A tu a tam jsem pro ně udělal něco zadarmo – to je také
způsob, jak sehnat práci.

Jak bys popsal reklamní průmysl, pro který
pracuješ?

Reklamní průmysl se za dobu, co se v něm pohybuji, dost
změnil. Rozpočty na jednotlivé kampaně se výrazně zmenšily. Velké firmy se dnes dost rozmýšlejí, jak a kde utratí své
peníze. Na výběr mají internet, televizní kampaně, tištěné
kampaně, sponzorování velkých událostí a fotografie bohužel začíná být poněkud v pozadí. A ty největší kampaně
se stejně fotí v Londýně nebo ve Spojených státech a v jiných částech světa práce ubývá.

Zkusil jsi někdy jiný styl než reklamu?

Spoustu. Vedle fotografie mě také zajímá film a vlastně se
neprezentuji jako fotograf, ale jako „zachycovač pixelů“,
takže stejně jako s fotoaparátem pracuji i s filmovou kame-
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rou. A mým cílem je tyto dva obory, tedy fotografii a film,
propojovat. Takže nejsem fotograf, ale image maker. Ale
vlastně nemám na výběr. Kdo se chce v této branži udržet,
musí dělat všechno a musí se umět rychle přizpůsobit. Každé dva roky je zapotřebí obměnit styl, něčím novým upoutat. A pořád fotit, fotit a fotit, to je také jedno z tajemství.
Fotograf, který přestane fotografovat, vyschne. Ale to platí
na všechna odvětví.

Patříš mezi dvoustovku nejlepších fotografů současnosti a máš problémy s udržením se
v branži?

Každý rok dostanu několik prestižních ocenění, za což jsem
samozřejmě vděčný, ale mnohem důležitější je například
stále se seznamovat s novými a novými lidmi, kteří vám dají
práci, a to už mě upřímně řečeno unavuje. Někdy si tady
na Zélandu, který miluji, připadám jako v kleci. A obtížné
bývá i skloubit rodinný a profesní život. Pořád třeba musíte
cestovat, což pro mě už není tak snadné jako dřív. Mám
malého syna a chci se věnovat i jemu a rodině. Můj život
zkrátka už není jen fotografie.

Máš ještě něco, čeho chceš ve fotografii
dosáhnout?

Určitě. Dneska už vím, že fotografie může lidi na spoustu
věcí upozornit a já bych chtěl dělat víc takových fotek. Reklamní fotografie mi umožnila cestovat, ale nemůžu říct, že
jsem vždycky fotografoval to, co jsem fotografovat chtěl.
Někdy to pro mě bylo nechtěné zlo.

Když dostaneš zakázku, máš absolutně
volnou ruku, nebo ti zákazník diktuje, co má na
snímku být a jak má vypadat?

Art

To je jeden důvod, proč se věnuji reklamní fotografii a proč
mě klienti oslovují – alespoň si to tedy myslím. Doufám, že
to je proto, že mám jasně vyhraněný názor na to, jak má
výsledný snímek vypadat. Zákazník má většinou nějakou
mlhavou představu, kterou já jen vylepším. To ale neznamená, že si za každou cenu stojím na svém. Například snímek pro Burger King – při prvním pohledu máte dojem, že
na snímku je zápalka, přitom to ale je hranolek s kečupem.
Za tento snímek jsem dostal sedmdesát ocenění! A přitom
to je tak jednoduchý nápad. A o tom reklamní fotografie
je. Na první pohled musí upoutat. Když upoutá, lidé si ji
zapamatují a o to jde.

Jak focení tohoto snímku probíhalo?

Art director měl jakousi představu, ale neměl jasno v tom,
jak ji zrealizovat. Udělali jsme jakýsi model, který byl asi
dvacet centimetrů dlouhý, použili jsme skutečný kečup
a fotili jsme na velmi jednoduchém šedivém pozadí. Výrobní náklady na tento snímek byly asi 500 singapurských
dolarů, což je dost málo. Dodnes si mě v agentuře, pro
kterou jsem ten snímek zhotovoval, pamatují. Říkají mi
Burger King man. A díky tomuto snímku jsem dostal další
dvě podobné zakázky. A v tom je také tajemství reklamní
fotografie – pokud se vaše práce líbí, dostanete další.

Jaké vybavení jsi při focení tohoto snímku
použil?

Kulatý stůl, středoformátový fotoaparát a jednoduchý objektiv. Ale o tom to není. Je to skutečně o nápadu.

Jaká reklamní kampaň ti připadala z fotografického hlediska nejzajímavější?

To byla antidrogová kampaň sponzorovaná singapurskou

vládou. To byly velmi silné snímky, které jsem fotil v betonovém srubu, který jsem posprejoval na červeno, rozházel
po něm špinavé ubrousky a podobně. A pak jsem zvlášť
fotil mrtvé pavouky, a to z několika úhlů. Tento snímek
byla má snad vůbec největší kompoziční záležitost. Všechno
to ale bylo naplánované a přesně spočítané.

Pro takovouto práci je zapotřebí technických znalostí...

Po pravdě řečeno jsem vděčný za ty dva roky strávené
v temné komoře. Je pravda, že tento snímek byl vyvolávaný
několikrát za sebou. A výsledek byl skvělý. Tato kampaň
měla dost příznivou odezvu.

Na které kampani tě práce bavila nejvíc?

To byla asi kampaň pro Canon, kterou jsem dělal na jižním
ostrově Nového Zélandu. Tady jsem měl absolutně volnou
ruku. Muž na snímku je můj bratr a ta žena má partnerka.
Nápad byl zase jednoduchý – viktoriánská etymoložka cestuje se svými dvěma asistenty a v tmavém novozélandském
pralese pátrá po vzácných molech. Nejdřív jsem na film
nafotil pozadí, což vzhledem k tomu, že se vše odehrávalo
v jeskyni, nebylo úplně jednoduché. Všechny lidi jsem pak
fotil ve studiu na digitál. Tento snímek jsem měl předem
velmi pečlivě promyšlený. Přesně jsem věděl, co chci.
Samozřejmě že jsem používal měkké filtry, abych docílil
představy, že ti lidé jsou skutečně v lese, což u komponovaných snímků bývá problém. Pak jsem si pohrál i s takovými
detaily jako je jemný vítr ve vlasech, kterého jsem docílil
jemným větrákem ve studiu. Tato kampaň doslova zahltila
singapurský trh. Nedostal jsem za ni velký honorář, ale měl
jsem absolutně volnou ruku, čehož si cením víc.
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O proměnách,
stylu a image

Pro dokonalý vzhled je důležitý zejména styl oblékání. Jak máme ale vybrat ten
správný, když třeba vůbec nesledujeme módu? Styl není ani tak o nejnovějších módních trendech. Je to umění vystihnout a zvýraznit svou osobnost, docílit poskládáním jednotlivých kousků oblečení a doplňků celkového vzhledu tak, abychom se
cítili dobře. Styl je o harmonii a aby korespondoval s člověkem, je třeba aby byl vytvořený v souladu s jeho podstatou, energií, duší, typologií a jeho životním stylem.
Každý člověk je jiný, takže každý styl by měl být individuální a pro danou osobnost originální. Výsledkem dobře
vytvořeného stylu je to, že vás na první pohled zaujme
osobnost člověka a ne jeho šaty. Coco Chanel říkala: „Pokud je žena špatně oblečena, všimnete si jejích šatů, pokud
je oblečení v pořádku, všimnete si jí“.

Ženy, které by chtěly vědět, jaký styl je pro
ně nejvhodnější, mohou využít tvé poradenství
a objednat se na individuální konzultaci stylu, co
všechno se dozví?

Na základě osobních informací, které od ženy získám,
doporučím s ohledem na její typologii, tvar postavy a proporce nejvhodnější prvky oblečení a doplňků, ze kterých by
se měl její šatník skládat. Podle osobnosti ženy doporučím
i konkrétní styly oblékání a poradím ženě, jak postupovat
při sestavování a optimalizaci šatníku. Konzultace probíhá
v příjemném prostředí ve studiu a ve zvýhodněných programech ji klientky mohou absolvovat spolu s celkovou proměnou vzhledu. Programy zaměřené na proměny, které naše
Image studio 3003 nabízí, najdete na www.hbmoda.cz Pro
ženy, které mají málo času je k dispozici novinka našeho
Image studia a to E-poradna. Prostřednictvím e-mailové komunikace mají možnost získat osobní poradenství týkající
se stylu a rady a tipy pro skvělý vzhled. Službu e-poradny
najdou v programu NEW IMAGE 07 na www.hbmoda.cz.

Pokud se rozhodnu změnit svou image, co
mohu očekávat?

Image je pro každého člověka jeho nejdůležitější komunikační nástroj, protože o nás mnohé už na první pohled
říká. Jinými slovy řečeno, vaše image za vás komunikuje,
ještě než vy sami promluvíte. Pokud se s někým setkáte, dojem, který si o vás druhá osoba vytvoří během první schůzky se pouze ze 7% skládá z obsahu toho říkáte, naproti
tomu nejvíce působí váš vzhled, oblečení, hlas a to, jak se
tváříte, pohybujete, jak se cítíte a tedy to, co vyzařujete.
Image určuje nejen to, jak vidíte sami sebe ale i to jak se na
vás dívá vaše okolí. Image člověka je jeho velkým spojencem a má obrovskou moc a vliv. Proto když začnete měnit
svou image, začnete měnit i svůj život.

Svým klientkám nabízíš nejen šaty ale nově
i různé typy seminářů…

Pro ženy, které by chtěly změnit svou image, vytvořit si svůj
osobní styl, rády by se naučily správně kombinovat oblečení
a doplňky a chtěly by si vytvořit funkční a stylový šatník,
pro ty nabízíme seminář IMAGE A STYL. Dalším seminářem,
který je momentálně v nabídce, je RESTART. Ten zahrnuje
skvělé rady, když se rozhodnete k zásadním změnám v ži-

votě. Anebo seminář MAGIE ODĚVU zaměřený na správný
výběr a kombinování oděvních součástí s ohledem na různé
typy postav. V tomto semináři se kromě jiného dozvíte, jak
své nedostatky můžete skvěle kamuflovat nebo dokonce
proměnit v přednosti, nebo třeba, jak zvolit správný oděv
pro různé příležitosti.

Momentálně se můžete přihlásit na seminář IMAGE A STYL, který je pro čtenářky magazínu ICE nyní za zvýhodněnou cenu 1199,-- Kč.
Seminář se koná v Praze a objednat se můžete
mailem: hb@helenabedrnova.cz. Pro poskytnutí
slevy uveďte do poznámky mailu: ICE.

AKCE

AKCE

599,-

599,-

pulovr City23
- původní cena
1199,-

pulovr City14
- původní cena
1499,-

AKCE

AKCE

599,-

399,-

pulovr Dream09
- původní cena
1499,-

šála Terazzo
- původní cena
990,-

Nakupujte výhodně v našem e-shopu!
Nabídka platí jen do vyčerpání skladu!
Příjemné nákupy přeje

www.hbmoda.cz

Text: Daniela Gaudlová, foto archiv hřišť

Golfisté už v zimě nespí
Garáž, automat, simulátor, kukaň. Tyto slangové výrazy znamenají jedno jediné.
Český golfista už nemusí v zimě odkládat golfové hole do kouta a jen apaticky čekat,
až zase bude hezky. Počasí, ve kterém by ani psa nevyhnal, jak říkávaly naše babičky,
může přežít pěkně v teple. Hrát golf v krátkém rukávu se dá totiž v golfových indoorech, kde mají FSG simulátory tedy Full Swing Golf simulátory.

Golfové hřiště do kapsy

Simulátory jsou vlastně počítače s jakousi kukaní, kde září
místo obrazovky plátno, do kterého se golfisté trefují. Počítač ránu zpracuje a pošle míček tam, kam si hráč zaslouží.
Dobrou ránu na fairway, špatnou třeba do vody nebo do
lesa. A vy jen bezmocně sledujete, stejně jako reálu, kde že
to ten balónek vlastně skončí.
Golfistům se nabízí jedinečná možnost projít si světově
proslulé resorty, které dosud vídali jen v televizi. Nebo si
mohou zahrát i naše česká hřiště.
Aby se nepohybovali jen ve virtuální realitě, hraje se z různě vysokých a různě barevných rohožek, které imitují nejrůznější povrchy na hřišti - například bunker (písek), rough
(vysokou trávu), fairway (nízko stříhané plochy) nebo green
(plocha kolem jamky).
V současnosti je v Česku na osmdesát čtyři indoorů. Najdete je v golfových klubech, sportovních centrech, ale třeba
i v hotelech. Tam mají většinou jeden nebo jen pár simulátorů. Já vás zavedu do větších prostor. Ve třech pražských
indoorových halách si s trochou fantazie můžete připadat skoro jako na hřišti. Kromě garáží tady mají vzrostlé
stromy, které jsou sice umělé, ale v potůčcích s oblázky
zurčí nefalšovaná voda, chodíte po dřevěných lávkách,
v jezírkách plavou rybičky a kachny, pokud to není kachna,
v bunkerech je opravdu písek. Račte vstoupit do golfové
iluze. Fantazii se meze nekladou.

najednou doma. Najednou golf s podzimem nekončil. Hráči
začali Erpet doslova obléhat. Byla to bomba! Samozřejmě,
vyskytli se škarohlídi, kteří tvrdili, že taková hala nemá
budoucnost a dál si libovali ve čvachtání v tlejícím listí za
kvílení meluzíny s rudě promrzlými konečky prstů.
Nikdo v té době neřekl, jdu do haly, jdu do indooru. Všichni
říkali, jdu do Erpetu. Erpet se stal synonymem pro golfovou
hru uvnitř. Začali se sem sjíždět golfisté z celé republiky.
Driving range ve dvou podlažích se šestnácti odpališti,
putting green, šestijamkové hřiště pro nácvik krátké hry,
to hned golfisté přejmenovali na Dvoreček neboli Voliéru,
čtyři FSG simulátory.
Už osmnáctou sezónu tady pořádají Ligu Erpet Golf Centra,
které se letos účastní dvacet čtyři týmů. Stejně jako každý podzim na začátku indoorové sezóny probíhají dětské
nábory s mottem Golfem proti drogám, kde si děti od pěti
do čtrnácti let mohou pod vedením golfových trenérů zcela
zdarma vyzkoušet golf.
„Samozřejmě, zimní turnaje, které jsou otevřeny pro děti
z celé republiky, běží i v letošní sezóně. Turnaje se hrají
zhruba každý víkend,“ říká Ing. Karel Vopička, prezidenta
GCERP a předseda STK České golfové federace.
„Sobotní turnaje pořádáme pro děti a mládež do osmnácti
let, které už golf hrají, nedělní jsou určeny pro všechny děti
od tří do čtrnácti let. Těchto turnajů se mohou zúčastnit
úplní začátečníci včetně dětí z náborů.“

První si hráli pod střechou

Když dva dělají totéž...

V Erpet Golf Centru Praha to všechno začalo. V říjnu 1994
otevřeli na pražském Smíchově první golfovou halu. Na co
dosud golfisté lačně koukali v zahraničních časopisech, bylo

Druhé pražské golfové centrum bylo otevřené na podzim
roku 1998 v hotelu Čechie. Do té doby tady fungovala jediná garáž, na kterou se, hlavně o víkendech, doslova stály

Erpet Golf Centrum Praha

fronty.
Najednou tu vyrostlo dvanáct odpališť, čtyři
simulátory a putting green. To byl sen. Ale
Čechie dál zdokonalovala a rozšiřovala své
prostory. Nejdříve tady vyměnili čtyři původní
simulátory za pět nových, v prosinci roku 2003
otevřeli nejmodernější venkovní osvětlený
driving range v Česku s třiceti šesti odpališti
a o dva roky později i venkovní cvičné plochy.
Také v Čechii pořádali od začátku turnaje pro
dospělé i pro dětí nazvané Čechie Tour. I tady
nabízí sporty, jaké vás jen napadnou.
Když jsem se těsně po otevření Čechie, a to už
je nějaký pátek, ptala prezidenta klubu a otce
zakladatele ing. Luďka Vinše, zda vnímají
Erpet jako konkurenci, odpověděl velmi šalamounsky: „Podstatné pro nás je, že si mnozí
golfisté na náš indoor už zvykli a chodí sem
rádi. A navíc, s Erpetem máme společný zájem. Chceme pro golf získat co nejvíce dětí.“

Do třetice všeho dobrého

V roce 2007 přibyla v Praze třetí indoorová
hala Sportcentrum Step. S devíti golfovými simulátory AboutGolf s 3D grafikou, která ještě
o trochu přibližuje golfovou realitu. Už třetí
sezónu patří mezi velmi oblíbené. Zajímavostí je, že finále
prvního mistrovství České republiky ve hře na simulátorech
AboutGolf se bude hrát v březnu právě zde.
Kromě automatů na vás čeká dvoupatrový driving range se
šestnácti odpališti a délkou třicet pět metrů, putting green
o rozloze dvě stě padesát metrů čtverečních s osmnácti

Golf centrum Čechie
jamkami, občerstvit se můžete v baru nebo restauraci, osvěžit v bazénu nebo navštívit saunový svět, zahrát si tenis,
squash, badminton.
A až se vám opravdu zasteskne po venkovních greenech,
ale hřiště budou ještě pod sněhem, zkuste si ve Stepu vytvarovaný putting green s novým povrchem. Když zavřete

Sportcentrum Step

oči, prý neuvěříte, že nejste na turnajovém greenu. Věřte,
nevěřte...

Bavte se na golfu!

Sympaticky zve k návštěvě Golfcentrum Liberec:
Golfcentrum je komplexně vybaveno pro výuku golfu začátečníků, pro trénink pokročilých golfistů i pro zábavu všech
příchozích.
V Golfcentru je k dispozici pět simulátorů, dlouhou hru můžete trénovat na sedmi odpalištích, vzdálenost od odpališť
k síti je dvacet osm metrů, což řadí tento indoor na přední
místo v České republice v délce halového driving range.
Krátkou hru si můžete vyzkoušet nebo trénovat na devíti
jamkách putting greenu, který má rozlohu okolo sto šedesáti metrů čtverečních.
A jak ve zdejším indooru tajuplně dodávají: Nezapomněli
jsme ani na občerstvení.

Golfové opojení

Indoor Golf Fomei v Hradci Králové nabízí sedm různých
golfových simulátorů, z toho jeden multifunkční. Můžete
si tady prohlédnout a vyzkoušet nejen profesionální, ale
i domácí golfové simulátory a programy k analýze hry. Mít

doma takový miniindoorek, nezní to lákavě?
Tradičně tady trénují děti z Tréninkového centra mládeže
Golf Clubu Hradec Králové. A spolupráci si velmi pochvalují. Vedení indooru Fomei přichází každý rok s různými
technickými vylepšeními a připravuje opravdu kvalitní zázemí, takže děti mají pestré tréninky. Teenagery nejvíc baví
simulátory, děti do deseti let mají raději patování a různé
zábavné hry na umělém greenu. A všichni odpalují míče
z rohožek do rozvěšených sítí. Kromě tréninků samozřejmě
nechybí velké lákadlo nejen pro děti – turnaje, bez kterých
by to nebylo ono. Díky tomu, že mají k dispozici simulátory,
si mohou pořádat turnaje sami. Doba, kdy rodiče s dětmi
jezdili v zimě za golfem do pražského Erpetu, protože
nebyla jiná možnost, už patří minulosti. Nostalgické vzpomínání ale není na místě. Dnes se ke golfu dostane daleko
víc dětí. A samozřejmě i dospělých.
Simulátory nenechávají nikoho v klidu. Mají buď své nadšené přívržence, nebo zaryté odpůrce. Také nemusím to
množství lidí na relativně malém prostoru, hluk haly, cvrlikání virtuálního ptactva, ani nesvobodu mezi stěnami.
Ale mám snad kvůli tomu zazimovat golfové hole a trápit
se nekonečným čekáním na jaro?
To ani omylem!

Golfcentrum Liberec

Indoor Golf Fomei

„Therme Laa – Hotel & Spa“ Wellness a spa dovolená na vysoké úrovni
Chcete udělat něco pro své zdraví a zároveň si užít krásný den, víkend, či týden?
Pojďte se vypravit do hotelu s termálními lázněmi, který je vzdálený jenom 3 hodiny
od Prahy a jedná se o spojení 4-hvězdičkového Superior hotelu s termálními lázněmi
pro veřejnost se zdravotním a vitalním centrem Vitality MED.
Čtyřhvězdičkový Superior hotel má 122 moderně zařízených pokojů s exkluzivní separátní spa částí. Je k dispozici výlučně
jenom pro hotelové hosty na dvou patrech o ploše 2 600 m² s vlastním bazénem s termální vodou, venkovním whirlpoolem, jakož i saunovým světem s párou, fínskou saunou a sanariem. Toto hotelové spa oddělení je lehce přístupné přes
skleněnou panoramatickou chodbu - Most smyslů - ve kterém jsou všechny smysly doslova osloveny a aktivovány.

Therme Laa – Hotel & Spa****S
Thermenplatz 3
Tel.: +43/2522/84 700 733

A-2136 Laa an der Thaya
Fax: +43/2522/84 700 755

www.therme-laa.at

Vitality MED Laa

Nové zdravotní a vitální centrum Vitality MED Laa obohacuje termální resort o medicínské a terapeutické služby
vztahující se k pohybové soustavě v souvislosti s medicínským konceptem výživy na bázi moderní F.X. Mayr medicíny. Vitality Med Laa nabízí klientům koncepci léčby s
medicínskou diagnostikou v příjemné dovolenkové atmosféře. Vitality MED balíčky jsou přizpůsobené na konkrétní
problémy a jsou řešenyindividuálně v osobním pohovoru
s lékaři. Jsou vždy kombinované s výživou, cvičením a terapeutickými léčbami. Detoxikace a očistěním je ve spojení s
GourMed® kuchyni zážitkem. Základem úspěchu je úprava
acidobazické rovnováhy na základě moderní F.X.Mayr medicíny. Tělo je bez hladovění jemným spůsobem očistěno.
Podle diagnózy jsou zde používány moderní tréninkové
metody a fyzikální terapie. Vitality MED Laa přichází i s
mimořádně užitečnou inovací, což je Myoreflexní terapie.
Vyzkoušet můžete ale i „KID“ trénink (síla v proťahovaní),
stejně jako Kinesis™ trénink a trénink rovnováhy. Mezi
další možnosti léčby fyzioterapie, protistresová léčba, nebo
třeba akupunktura.
Dr.med. Manuela Angerer, vedoucí lékařka ve Vitality MED
Laa říká na závěr: „Naši hosté mají při odjezdu příjemný
pocit lehkosti, stabilizovaný a fungující metabolismus,
který má pozitivní vliv i na svalstvo. Díky kombinaci léčby a
tréninku najdou naši hosté cestu zpět ke svým silám, ale i
sami k sobě.“

Therme Laa – Hotel & Spa****S
Thermenplatz 3
Tel.: +43/2522/84 700 733

A-2136 Laa an der Thaya
Fax: +43/2522/84 700 755

www.therme-laa.at

Vitality spa

V hotelové spa části se nachází také oddělení Vitality spa,
kde je možné si dopřát prvotřídní omlazující a vitální procedury. Kromě klasických masáží, koupelí, zábalů a beauty
vám umožní i vyzkoušet originální a zde vytvořenou konopnou masáž. Jedná se o osvěžující masáž, která se postará o
hluboké uvolnění s pečujícím účinkem o pokožku a zároveň
odstraňuje zablokovanou energii.

Veřejné wellnes

Z hotelového spa je jenom pár kroků do veřejných wellness
a spa prostorů „Therme Laa“, které se rozkládají na celkové ploše 60 000 m² - venkovní a vnitřní termální a masážní
bazény, solný bazén se speciálními optickými a zvukovými
efekty, asijská místnost, zimní zahrada a jeden z největších
a nejluxusnějších saunových světů v Rakousku o rozloze
1 500 m² zvou k příjemně strávenému času a relaxování.
Novinkou je Laarská džungle což je první rodinná textilní
sauna v Rakousku.
Therme Laa – Hotel & Spa****S
Thermenplatz 3
Tel.: +43/2522/84 700 733

A-2136 Laa an der Thaya
Fax: +43/2522/84 700 755

www.therme-laa.at

Svět kolem Laa
Aktivní dovolená pro každého
Zřícenina hradu Falkenstein

Drezínová dráha Weinviertel
Jízda na kole v Laa

Golfové hříště v Poysdorfu

Sklepní uličky

Elektronika
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv firem

Vánoční novinky 2011
Nový LED televizor, domácí kino, smartphone nebo chytrý telefon, který vás pomocí
vlastní navigace nenechá zabloudit. Možná právě takový dárek najdete pod stromečkem.

Černá elektronika v bílém provedení

Samsung zahalí váš obývací pokoj do sněhově bílé prostřednictvím televize SMART TV D6510 a domácího kina
HT-D7200. Bílá je trendy, je stále oblíbenější a její čistota
v interiéru ladí ke každému barevnému provedení sedací soupravy i obývací stěny. Bílá dokáže pokoj rozzářit
a vdechnout mu rafinovanou eleganci. Bílá je barva nadčasová a nestárne tak rychle jako ostatní barvy. Samsung chce
vyjít vstříc milovníkům designu a neotřelých věcí, a proto
uvedl na trh elektroniku, tradičně označovanou jako černou, v naprosto opačném barevném provedení. Kombinace televize Samsung 3D LED SMART TV s tenkým bílým
rámečkem a domácího kina Samsung HT-D7200 se zvukem
Premium Sound perfektně doplní vaše současné designové kousky v bytě, či doslova prozáří, dosud možná trochu
nudný, obývací pokoj.

SMART 3D BLU-RAY domácí kino HT-D7200
Tento 2.1 kanálový zvukový systém se satelitními reproduktory dosahuje výkonu 400 wattů, nabízí vysokou kvalitu
zvuku a podporuje mnoho vynikajících audioformátů
včetně Dolby Digital Plus nebo Dolby True HD. Speciální
funkcí domácího kina je Crystal Amplifier, který eliminuje
rušení a poskytuje plný, realistický zvuk, takže se při sledování filmu budete cítit jako v kině, nebo jako uprostřed
dokonale vyladěného koncertního pódia. Samozřejmostí
domácího kina je, že dokáže přehrávat 3D disky, blu-ray
disky, DVD i CD a disponuje i funkcí AllShare, která uživatelům umožňuje bezdrátovou synchronizaci digitálních přístrojů tak, aby si na televizní obrazovce mohli vychutnat
hudbu, filmy
a fotografie přímo ze svého
počítače, fotoaparátu
či mobilního přístroje
s certifikací DLNA.

Samsung LED D6510
Tento model představuje ideální řešení pro ty, kteří chtějí 3D
zábavu, a přitom za ni nehodlají utratit veškeré úspory.
Uživatele nadchne čistým 3D
obrazem a elegantním designem s úzkým rámečkem.
Ten obsahuje malé množství
červeného pigmentu, který je
zepředu sotva postřehnutelný.
Slouží k tomu, aby omezoval
rozptylování při sledování 3D,
2D nebo HD televize či video
přenosu z internetu.

Na trh se dostává nový dotykový televizor
nejen pro domácnosti
A protože trocha konkurence nikdy neuškodí, i společnost
LG udělala další významný krok v oblasti domácí zábavy.
Představila televizor s technologií Pentouch TV. Jedná se
o plazmový televizor, který v sobě zahrnuje všechny výhody multimediálních televizorů. Televizor využívá plazmový
zobrazovací panel (PDP) a pro kreslení přímo na obrazovku
se používá speciální pero. Výhodou oproti jiným řešením je
velmi štíhlý design a nízká cena televizoru.
Pomocí dodávaných aplikací je možné na televizor přes
notebook přímo kreslit, obrazy lze ukládat jako soubory,
pokud se v domácnosti nachází tiskárna, nakreslené obrázky si přímo vytisknete. Aplikace Gallery vytvoří
překrásnou prezentaci fotografií - jen pomocí pár kliknutí vytvoříte z fotografií efektní
kalendář nebo přidáte fotografii ozdobný rámeček. Možnosti televizoru jsou prakticky
neomezené, protože se umí
připojit k internetu a odtud lze
stahovat nové aplikace, které
přidají televizoru další funkce.

Elektronika
Telefony, které vás budou navigovat

Stylová televize Philips DesignLine
Jste-li milovníkem krásného designu, jistě pro vás
bude potěšením pořídit si televizi DesignLine.
LED televize DesignLine jsou navržené zvláště
pro nízké skříňky v obývacích pokojích, mají totiž
mírný sklon šesti stupňů a poskytují maximální
komfort při sledování ze všech úhlů. Elegantní
ultratenké bílé provedení v kombinaci s broušeným kovem a sklem uspokojí všechny vaše smysly,
jelikož je příjemné na dotek i na pohled. Technologie Ambilight, která zvětšuje obraz do dvou stran, spolu se skleněnou obrazovkou vytváří dojem, že se obraz spolu s celou
televizí lehce vznáší ve vašem pokoji. Televize je dostupná
ve standardních velikostech, ale i v menších rozměrech
56 cm (22”) na 66 cm (26”), a tak se perfektně hodí
i do menších bytů, dětských pokojů, nebo ložnic.
Spolu s ojedinělým designem jdou ruku v ruce nejmodernější technologie Philips jako pasivní Easy 3D
či Smart TV. 42“ televizor DesignLine (42PDL7906H)

Smartphony válcují
jednoúčelové navigace
„Solitérní GPS navigace jsou stále více nahrazovány
aplikacemi chytrých telefonů,“ takto shrnuje Michael Horejsek ze společnosti Sunnysoft aktuální trend.
„Masivně nastupující smartphony elegantně zajistí funkce navigací a přidají nepřeberné množství
dalších praktických aplikací,“ doplňuje Horejsek ze
Sunnysoftu.
GPS navigace nejčastěji používáme při cestách autem, při orientaci v cizích městech nebo třeba při adrenalinovém geocachingu. Při všech těchto činnostech solitérní
navigaci plnohodnotně nahradí aplikace chytrého telefonu,
kterou disponují i ty nejlevnější modely za pár tisíc korun.
Smartphony navíc nabízejí funkce telefonu, mp3 přehrávače, internetového prohlížeče a mnohé další. Klíčovou
výhodou je samozřejmě šetření místem v kapse nebo příručním zavazadle a také finančními prostředky na pořízení.
„Je jednoznačné, že chytré telefony urazily za poslední dva
roky dlouhou cestu do srdcí spotřebitelů a je také jasné, že
je to částečně na úkor solitérních navigací,“ shrnuje Michael Horejsek ze Sunnysoftu.

Ideálním telefonem pro navigaci je Samsung Galaxy SII,
rychlý dvoujádrový smartphone nejvyšší třídy. Má nejvyšší
možnou výbavu, nejrychlejší dvoujádrový procesor, obrovský kapacitní 4,3“ SUPER AMOLED+ displej s rozlišením
480×800 WVGA, podporuje FullHD video, 8Mpx fotoaparát,
GPS a třeba i digitální kompas.
Vyšší střední třídu současnosti zastupuje velmi povedený
model HTC Desire S. Jedná se o telefon, který při svých
kompaktních rozměrech disponuje velmi pěkným a přehledným displejem. V jeho datové a multimediální výbavě
naleznete vše, co byste mohli
potřebovat, včetně 5Mpx fotoaparátu, Wi-Fi, GPS či FM rádia.
Unikátní u tohoto modelu je
jeho tělo, které je vyrobeno
z jednoho kusu hliníku. Proto
je telefon pevnější i při tenkém profilu. V současnosti jej
seženete ve třech barevných
variantách: černá, stříbrná,
modrá.

Samsung Galaxy
Mini
Smartphone za opravdu lidovou cenu je
Samsung Galaxy Mini. Je to ideální model pro mladé nebo
pro ty, kteří se chtějí seznámit s chytrým telefonem s nejrozšířenějším a nejoblíbenějším systémem Android a nechtějí investovat přes 4000 Kč. Při své nízké pořizovací ceně
nebudete omezeni v používání z hlediska
možnosti instalace dalších her či aplikací,
posílání e-mailů, či synchronizaci firemní
či jiné pošty, kontaktů a kalendáře. I tento
prcek si poradí s instalací i plnohodnotným provozem navigace a dokáže tak
nahradit jednoúčelovou navigaci v autě.

Sony Ericsson Mini
Sony Ericsson Xperia Mini je nejmenší
telefon na světě s operačním systémem
Android. V jeho výbavě přesto naleznete
vše, co potřebujete k práci i zábavě. Potěší
vás 3″ Reality displej s HVGA rozlišením
(320×480 px) a technologií Sony BRAVIA
a přístup k aplikacím a hrám na Android
Marketu. Pro zaznamenání jedinečných
okamžiků vašeho života jistě využijete
vestavený fotoaparát s rozlišením 5Mpx,
automatickým ostřením a LED bleskem.

Hi-Fi sestava pro iPhone/iPad Philips Fidelio
SoundSphere
A pokud si potrpíte na nějaké pěkné vybavení k telefonu, máme tu Philips Fidelio SoundSphere s označením
DS9800W, což je nejmodernější dokovací stanice, která
zcela mění trh. Charakterizují ji dva ručně vyrobené dřevěné reproduktory s vnějším leštěným lakovaným provedením
a výkonem 100W, které jsou nejen luxusním mistrovským
dílem, ale zároveň skvělým Hi-Fi zařízením, které přivádí
zvuk z přenosného zařízení Apple do zcela nové dimenze.
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Elektronika
Do DS9800W můžete vložit iPhone/iPod/iPad/iPad 2, pokud
však potřebujete své zařízení používat, dokovat ho nemusíte. Díky technologii AirPlay ho můžete držet v ruce a užívat
si svobodu. Svoji oblíbenou hudbu můžete přehrávat i přímo z počítače nebo notebooku, bez ohledu na to, zda jde
o PC nebo Mac. Zařízení DS9800W není třeba připojovat
k žádnému ethernetovému kabelu, protože je již vybaveno
Wi-Fi modulem, který vám umožní umístit reproduktory
kamkoli budete chtít.

Módní ultrapřenosný notebook
Společnost Lenovo přináší do módního světa nový luxusní
model – Ultrabook™ IdeaPad U300s. Díky spojení haute
couture a špičkové technologie je tento notebook určen
pro všechny milovníky módy a stylu, kteří chtějí mít výkonnou a zároveň stylovou techniku – tedy pro ty, kteří berou
techniku a módu vážně.
Nápadně štíhlý Ultrabook™ IdeaPad U300s vás na první
pohled zaujme ladnými tvary. Tělo tohoto elegantního
a lehkého notebooku s váhou pod kilogram a půl a tloušťkou necelých 15 milimetrů je vyrobeno z jednodílného hliníkového pláště. K dispozici je v provedení Graphite Grey,
přičemž tato moderní barva byla aplikována elektrolytickým procesem na pískovaný povrch pro vytvoření dokonalého nátěru odolného proti poškrábání.
Lenovo IdeaPad U300 s 13,3 palcovým displejem nejen že
dobře vypadá, ale je nabitý nejnovějšími technologiemi
a je připraven vám pomoci s jakýmkoli
úkolem. Díky technologii Enhanced
Experience 2.0 startuje již za neuvěřitelných deset sekund a standardně je
vybaven Wi-Fi, Bluetooth, konektory USB a HDMI nebo 1,3megapixelovou (720p HD) webovou
kamerou.
K dalším inteligentním technologiím patří prodyšná klávesnice
(Breathable Keyboard), jediná
svého druhu, a technologie
Intel Advanced Cooling umožňující proudění vzduchu
dovnitř klávesnicí a ven po
stranách a zadními panty.
Tato konstrukce odstraňuje potřebu větracích

otvorů na spodní straně notebooku a je tak ideální pro
dlouhodobé používání na klíně nebo dokonce na polštáři.
Navzdory svému ultratenkému designu umožňuje Ultrabook™ IdeaPad U300s s Lenovo baterií s dlouhou životností (Long Life Battery) až 8 hodin tvůrčího využití nebo
neuvěřitelných 30 dní v pohotovostním režimu. S funkcí
Lenovo RapidCharge lze jeho baterii nabít na 50 % kapacity za pouhých 30 minut.

Pravé italské espresso
Philips Saeco v pohodlí domova
Pravá italská káva již nemusí být
doménou jen vyhlášených kaváren
v Římě, Miláně nebo Florencii. Nyní
si můžete dopřát espresso, ristretto,
lungo či cappuccino s bohatou pěnou kdykoli na něj dostanete chuť,
a navíc v pohodlí svého domova.
Philips představuje nový model
Saeco Intelia, se kterým bude příprava lahodného moku snadnější
než kdykoli předtím.
Philips Saeco Intelia vám připraví
lahodný kofeinový nápoj hýřící vytříbenou
chutí, barvou i aroma. Tajemství tkví v patentovaném systému SAS (Saeco Adapting System), který optimalizuje proces mletí tak, aby se pokaždé
uvolnilo maximum aroma bez ohledu na typ kávových zrn.
Unikátní keramický mlýnek mele při nízké teplotě, takže
nehrozí, že by se kávová zrna přehřála a tím utrpěla na
kvalitě. Výsledkem je lahodná káva bez nepříjemné kovové
příchuti. K dokonalosti rovněž napomáhá automatické vymývání míst, jimiž při přípravě nápoje cirkuluje káva. Proto
bude mít vaše espresso vždy prvotřídní chuť a zároveň se
prodlužuje životnost přístroje.
Přestože by se mohlo na první pohled zdát, že ovládání
takto technologií nabitého přístroje musí být velmi složité,
opak je pravdou. Díky velkému displeji se rychle zorientujete a velmi snadno si navolíte sílu či množství kávy nebo
dokonce i její teplotu. Obsluhu usnadňuje systém barev
jako na semaforu. A kapacita? Nádržka pojme 1,5 litru
vody, zásobník 300 gramů zrnkové kávy a „na jeden zátah“
připravíte až 10 porcí kávy.

Káva jako z kavárny
Samozřejmě i v kávovarech máme na výběr. Unikátní
kapslový systém cremesso, je na českém trhu novinkou.
Zákazníci v mnoha zemích jej však s oblibou
používají již několik let. Důvody jsou
jasné: maximální kvalita na minimální
ploše, prvotřídní káva, ale i čaj v praktických kapslích, pověstná švýcarská
preciznost, ekonomický a ekologicky
provoz, ta nejlepší chuť a požitek
z každého šálku.
Standardní sortiment kávy zahrnuje druhy Crema, Espresso, Alba,
Ristretto, Leggero, Per Macchiato
a Decaffeinato. K dispozici jsou
také dva druhy čaje v kapslích
cremesso.

Vítejte v Karibiku

Plavte s delfíny, zkuste si rybaření na širém moři, objevujte exotické destinace
a pohostinnost domorodců. S námi budete mít vše na dosah ruky, ať už je Vaše
přání jakékoli.

Společnost Celebrity Cruises poskytuje
tak velký komfort, jaký jen poskytnout
lze, aby Vám zajistila dovolenou, které
se jiná nevyrovná. Nabízíme nádherné
lodě, prvotřídní kuchyně s talentovanými šéfkuchaři, moderní zábavu, aktivity,
jedinečný servis a ubytování. Pocítíte, že
všichni jsou tu pro Vás. A tak by tomu
mělo být.
Kontaktujte svou cestovní kancelář
nebo více informací na www.iconplavby.cz
icon plavby s.r.o., Rumunská 1, Praha 2, tel: 222 074 104

CELEBRITY CRUISES – CELEBRITY SOLSTICE*****
8 denní plavba
CENA od € 576 za osobu

Destinace
Fort Lauderdale, Florida
Na moři
George Town, Kajmanské ostrovy
Cozumel, Mexiko
Roatán, Honduras
Costa Maya, Mexiko
Na moři
Fort Lauderdale, Florida

Připlutí

Odplutí
16:30

07:00
09:00
08:30
08:00

16:00
18:00
17:00
17:00

07:00

Data vyplutí v roce 2012:
8.1., 22.1.-5.2., 19.2.-4.3., 18.3.-1.4.
(ceny jsou za osobu za předpokladu 2 osob sdílejících specifikovanou kajutu. Ceny zahrnují,
pokud aplikovatelné, kompletní ubytování, zábavu na lodi, tělocvičnu, fitness, saunu a páru,
plavební poplatky a přístavní taxy. Ceny se mění dle kapacity lodi)

Text a foto: Jana Abelson Tržilová

Hledání ráje
Souostroví Fiji v Jižním Pacifiku je mnohými cestovateli i agenty cestovních kanceláří
popisováno jako jeden z posledních rájů na zemi. Pamatuji si, jak jsem se jednou zeptala na osobní názor cestovního agenta na nejexotičtější místo na světě. Chtěla jsem
vědět to jedno jediné, které by si vybral. A on bez váhání jmenoval Fiji. Malebné ostrůvky obklopené azurově modrou vodou a korály, kam až potápěčovo oko dohlédne. Jaká je realita?

Cestopis
Nejenom proto jsem na Fiji odlétala s velkými očekáváními. Opravdu jsem čekala neposkvrněný ráj na zemi. Kochala jsem se katalogy cestovních kanceláří a sama sebe viděla
v houpací síti pod palmou v kokosovém háji s výhledem
na azurově modrou vodu oceánu. Těšila jsem se na 5 dní
slastného povalování se na pláži s jemným bílým písečkem
a na pomalé usrkávání z čerstvě oseknutého kokosového
ořechu. Realita však byla o poznání jiná. Souhra několika
okolností a náhod naši vysněnou dovolenou tak trošku
okořenila špetkou zcela jiných zážitků, než na jaké jsme
byli připraveni. První ne zcela pomíjivý fakt, který má racionálně uvažující mysl vzala v potaz, byl výběr ubytování,
na který měly vliv dva významné faktory. Ano, souostroví
Fiji zaráží turistův dech především svými ostrovy. Malými
i většími. Není nad to večer usínat za zvuků mořských vln
a ráno se probudit ve svém bungalovu v kokosovém háji,
chodidlo zabořit do jemného písku a z postele místo do
koupelny skočit do moře. Ano, to byla i má představa dnů
strávených v tomto ráji. To by ale město Christchurch na
Novém Zélandu (od Fiji vzdáleno tak asi jako Česko od
Kréty), kde jsem v té době byla, nesmělo týden předtím
postihnout masivní zemětřesení, které centrum města
doslova srovnalo se zemí. Varování seizmologů, že tzv.
aftershocky, tedy následné otřesy mohou následovat
kdykoliv, a to v okruhu několika tisíc kilometrů, mi vnuklo
rozhodnutí, že pokud chceme letět v tuto dobu na Fiji,
tak na ostrovy bychom měli zapomenout. Jediným “bezpečným” místem dle mého mínění se ukázala pevnina
v podobě hlavního ostrova Viti Levu, a to pokud možno
hodně vysoko. Vybrala jsem jediný hotel na kopci, Novotel Nadi poblíž hlavního města. A následně se ukázalo, že
mé rozhodnutí bylo správné. Tři dny po našem příletu na
rajské ostrovy postihlo ne zas tak vzdálené Japonsko ničivé
tsunami a v ohrožení masivní vlnou se samozřejmě ocitlo
i Fiji. Lidé, kteří si zaplatili dovolenou v drahých ostrovních bungalovech (i 800 AUD (16 tisíc Kč za noc), ji strávili
venku na kopci. Vlna nakonec nepřišla, ale mohla přijít.
To ale nezmenšilo naši touhu tento tolik propagovaný ráj
vyhledat. I hrozbou tsunami v zádech.

Ráj v nedohlednu

Poměrně trpké bylo naše zjištění, že na hlavním ostrově
Viti Levu z toho ráje moc nezbylo. Mezinárodní letiště
Nadi má navíc drobnou nevýhodu ve vzdálenosti od hlavního města, která je přes 200 kilometrů. Nezbylo tedy nic
jiného, než si pronajmout auto a poznávat krásy ostrova
tímto způsobem (pokud na Viti Levu tedy nějaké vůbec
najdeme). Měníme pár dolarů, ty fidžijské vychází asi na
11 korun (1US$ = 1,46FJD), sedáme do terénního Hilaxu
Surf (první vozidlo, které nám přistavily k hotelu, mělo
propíchnuté gumy a nefunkční tlumiče, takže už na první
pohled bylo jasné, že s tímto modelem ostrov neobjedeme) a vydáváme se vstříc dobrodružství.
Na západě ostrova převládají třtinové plantáže, mezi
kterými se táhne miniaturní třtinová železnice. Podél jižní
části ostrova je Korálové pobřeží, ale zejména první část
má hodně daleko do nějakého pacifického ráje. Na náladě
nepřidává ani hustý monzunový déšť, podobný těm, které
občas zažíváme v Čechách, takže ani matka příroda nás
nepřekvapuje ničím novým. Ani to, co vidíme ze silnice,
nestojí za nic, snad až někde u Pacific Harbouru to vypadá
jako cosi, co by se dalo nazvat pobřežím. Snažíme se do-
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stat na pláž, ale najít tu pravou odbočku se ukazuje jako
téměř nemožné. Vždy skončíme na nějakém neznámém
opuštěném místě a pláž nikde. Jako úspěšný se ukazuje
až asi pátý pokus. Nakonec tedy skutečně zastavujeme na
místě, ze kterého by mohla vést cestička na pláž. A taky že
vede. Hurá! Ráj mám na dosah. Pláž to byla skutečně krásná a bez jediného živáčka. Jen ty vysoké vlny a žádný Surf
Patrol nás poněkud děsí. Na vykoupání se v těchto vodách
si nakonec necháváme zajít chuť.

Hledání rezortu

Nasedáme do našeho klimatizovaného Hilaxu a vydáváme
se dál. Kdybychom tak narazili na nějaký turistický rezort,
ten bude určitě v zálivu s klidným mořem, ve kterém se
budeme moci smočit. A ejhle, spatřuji odbočku k rezortu Hilton. Pokud bude ostraha osvícená, pustí nás i dál.
Přijíždíme k rezortu Hilton a zjišťujeme, že ostraha osvícená není. Přístup je pouze pro ty, kteří jsou zde ubytovaní.
Takže náš Hilux otáčíme a hledáme jiný rezort s poněkud
osvícenější ostrahou. A protože nám štěstí přeje, nacházíme ho za chvilku, a dokonce bez ostrahy. Tu zde nahrazuje
jen závora, kterou drze zvedám a coby místní jedeme dál.
Brzy nás zastavují jakýsi Fijijci na koních, spíše ponících. Takoví maličkatí a roztomilí a ptají se, jestli se nechceme na
pláži projet na koni. Což o to, projížďka na koni, a k tomu
na pláži, to nemusí být k zahození, ale ta mračna, která
se stahují nad námi. Než bychom řekli švec, začalo z nich
ani ne tak pršet jako lít. Průtrž to byla taková, na jakou
nejsme ani z Čech připraveni. Sedíme mlčky v našem voze
a průtrž sledujeme s nevyslovenou touhou, aby přestala
a my se mohli konečně proběhnout v bílém písečku a skočit do oceánu. Průtrž ale ne a ne odejít. „Sedí“ pořád nad
námi jako batole na hrnci. K tomu všemu máme hlad.
Startujeme našeho pronajatého Hiluxe a vydáváme se
na objížďku rezortu s cílem najít restauraci. Našli jsme ji!
Parkujeme a co nám naše síly stačí, brodíme se loužemi
hlubokými až do poloviny našich lýtek. Uf, konečně jsme
pod střechou. V restauraci zjišťujeme, že jsme zde jediní.
Nacházíme se v rezortu bez jediného hosta. Ale oběd nám
uvaří, no oběd – fish and chips. O místní specialitu se tedy
nejedná, ale alespoň nás zasytí. Dojídáme oběd a zároveň
zjišťujeme, že přestává pršet. Hurá! Projedeme se na koni
a možná i skočíme do oceánu! Neskočíme. Vlny jsou ještě
větší, než na našem prvním zastávkovém místě. Oceán
vydává poplašnou zprávu. Pryč ode mne, tsunami se blíží!
Nasedáme do auta a běsnícímu vodnímu živlu se snažíme
ujet. Ujíždíme, ujíždíme, ale nevíme kam. Místní mapy nejsou moc podrobné a malé silnice na nich označené nejsou.

Úprk neznámo kam

Utekli jsme sice běsnícímu vodnímu živlu, ale nevíme, kde
jsme. Po několikahodinovém kroužení neznámou pustinou
se ocitáme, zdá se, na hlavní silnici. Pokračujeme tedy dál,
směrem na hlavní město Suva. Cestou se zastavujeme ve
městě při cestě, už si ale bohužel nevzpomínám na jeho
název. Typické jihopacifické ostrovní městečko. Ani čisté,
ani špinavé, něco mezi. Máme chuť na kafe, zastavujeme
tedy u první civilizovaně vyhlížející kavárny a hle, mají tu
Flat White (populární novozélandská káva). Neodoláme
a lahodný mok si vychutnáváme. Posilněni dvojitou dávkou
kofeinu a energie se znovu dáváme na cestu. Cestou nás
už nic nezaujme a náš Hilux opouštíme až v hlavním městě
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Suva, jehož předměstí mě přímo děsí. Předměstí Suvy totiž
přijíždějící vítá asi dvacetimetrová hora – kopec odpadků.
Nevěřím svým očím. Tohle že má být poslední ráj na zemi?
Dvacetimetrová hora odpadků přímo u mořského pobřeží?
Hrůza a děs. Tyto pocity nás neopouští ani při projíždění centrem hlavního města. Z některých čtvrtí a v nich se
pohybujících individuí jde strach. Rychle opouštíme centrum a hledáme civilizovaný hotel, ve kterém bychom se
mohli ubytovat. V úvahu přichází jediný, byť za 300 dolarů
za noc, a to Holliday Inn. Zde si konečně připadám jako
v ráji, byť jen hotelovém. Konečně se můžeme smočit alespoň v hotelovém bazénu, konečně se můžeme normálně
najíst, i když mají jen pizzu. Ale chutná náramně. Večer si
konečně pořádně užijeme. Popíjíme fijijské pivo a k tomu
nám místní zpěvačka zpívá americké šlágry. Úžasné. Jsme
v sedmém nebi.

Poznáváme Suvu

Druhý den – přes den hlavní město ostrova Viti Levu vyhlíží
přece jen trochu bezpečněji – se vydáme na jeho průzkum.
Zjišťuji, že Suva je hlavním městem od roku 1877, bydlí
v něm čtvrtina zdejší populace a je tak největší aglomerací
celého jižního Pacifiku. Údajně po setmění žádné terno
s bezpečností a v průvodci se říká, že si místní berou taxík
i na 300 metrů. Prý to je kvůli jejich lenosti, já tomu ale,
podle toho, čeho jsem byla svědkem večer, nevěřím. Kousek pod hotelem se v zarostlé botanické zahradě nachází

106 | Ice Zima 2011

Fidžijské muzeum, na němž je hodně znát, že zde chybí
finance. V jedné velké místnosti se dozvídáme něco z historie ostrova, o osidlování a prohlížíme si nástroje, které
se před 140 lety používaly na “kuchání” lidí. Tu špejhýlek
na mozeček, tady pilečka na kostičky. Největší novodobý
jedlík Udreudreho (má hrobku u Rakiraki) spořádal prý
872 mozečků. Ano, před necelými dvěma stoletími bylo Fiji
plné kanibalů. Dobrou chuť. Dál jsou ještě nějaké novější
expozice o umění a místním životě. Nápaditě jsem vzala na
poznání Suvy walking tour dle Lonelyho. Po muzeu je na
řadě opuštěný legendární Grand Pacific Hotel (1914), stará
městská radnice (1904), městská knihovna (1909) a další
koloniální městské domy. Na turisty mají políčeno u moře
v Curio & Handicraft centru, ale jen tam člověk strčí hlavu,
už se všichni můžou ukřičet, tak se raději otáčíme a mizíme
v davu. Jdeme dál a přicházíme na autobusové nádraží,
respektive obrovské parkoviště. Místní jsou někdy hodně
„přítulní „, jednoho chytám na poslední chvíli s rukou v už
otevřeném batohu u mé peněženky. Pořádný kus civilizace
přineslo vybourání jednoho bloku historických budov a vystavění chrámu konzumu, kam si jdeme užít klimatizace.
Kolem je nepřetržitý trh se vším možným. Tak aspoň zvyšujeme obrat fidžijské ekonomiky nákupem originál sandál
vietnamky Batu za 2 dolary. V kopcích města je ještě kostel
St.Andrew a velká kamenná římskokatolická katedrála.
V pouličním bufetu na hlavní třídě si dáváme pro změnu
opět fish&chips.

Cestopis
tentokrát nekonal. Takže jedeme dál. Míříme do vnitrozemí přes vesničky, ve kterých se skutečně zastavil čas. Že by
ten ráj na zemi byl tady? Malé chýše, žádné elektrické vedení, bosí lidé spoře odění do šátků. Na několika místech
vystupuji a fotografuji. Místní se nebrání, ochotně pózují,
anglicky ale téměř nikdo nemluví.

Nacházíme ráj

Je podvečer, zapadá slunce, které vnitrozemí ostrova
maluje do nejsytějších barev. Trošku se děsíme tmy, protože nevíme, kde jsme a kdy dojedeme do nějaké civilizace.
Ani s benzínem to není valné, rafička už ukazuje proklatě nízkou hladinu. Zážitek z projížďky těmito civilizací
nedotknutými místy je ale úchvatný. Nikde nikdo, okolo jen samá džungle. Naprosté ticho. Vzduch čistý jako
šampaňské. Vida, ráj jsme našli. Na ostrov rychle padá tma
a my těch pár kilometrů na druhou stranu ostrova jedeme
neuvěřitelnou hodinu. Asi po třech hodinách se znovu
nacházíme na pobřeží. Ubytování zajištěné nemáme, a tak
to zkoušíme na vlastní pěst. Unaveni usínáme obklopeni
palmami v tropické zahradě s bazénem, tělocvičnou a papoušky. Dostáváme rohový dvoupokoj s vlastní koupelnou
i záchodem. Nevídaný luxus, a to je to skoro nejlevnější
ubytování na cestě (42 FJD za oba). Znovu se vydáváme
na cestu a konečně se dostáváme i na místa, která by se
tomu vysněnému ráji mohla blížit. Míjíme několik zátok se
skutečně křišťálovou vodou a konečně projíždíme okolo
těch skutečných fijijských pláží. A neprší! A dokonce svítí
slunce! Ba přímo pálí! Mažeme se dvojitou vrstvou krému
s vysokým UV faktorem a hurá do moře. Úžasné! Voda je
nádherně teplá. Pokládám se na ni a tvář vystavuji slunečním paprskům. Našla jsem svůj ráj! Děkuji! I chvilky v ráji
však jsou omezeného trvání a my se znovu vydáváme na
cestu tentokrát při pobřeží. Pohled to je místy úchvatný.

To pravé Fiji

Po okružní procházce tímto zvláštním městem se znovu, a rádi vydáváme na cestu. “Hlavně odsud pryč,” tato
věta nás z města přímo vyhání. Máme dvě možnosti – jet
při pobřeží, nebo napříč ostrovem. Volíme druhou variantu s cílem poznat, když ne fijijský ráj, tak alespoň to
pravé Fiji. Obyvatelé centrálního Fiji jsou prý odstřiženi
od civilizace, mnozí nikdy nejeli autem, ani nikdy nebyly
ve městě. Tak hurá tam. Naší první zastávkou je přírodní
rezervace Colo-i-Suva, která je asi 12 kilometrů za městem v kopcích. Jedná se o místo uprostřed džungle, až
nevídaně oddechové místo s potůčky, jezírky a vodopády.
Navíc dost opuštěné, moc lidí sem prý nezajde a jak stojí
v průvodci, dochází zde prý taky občas k přepadením.
Míříme na návštěvnické místo pro vstupenku – ano za
vstup do ráje se i na Fiji platí. Strážce nám ukáže omšelou
mapu a ukáže cestu. Na ní nás ještě zkontrolují. Pak už se
ponořujeme do džungle. Upper Pools jsou krásné bazénky
se světle zelenou vodou, do nichž padá voda z vodopádků. “Vida, trocha ráje,” napadá mě. “Ideální koupání pod
vodopády.” Podél říček se dostáváme k dolním bazénům,
kde v tom nejnižším se koupe dost omladiny, která se
vydává pozorovat nějakou vodní potvoru, která se právě
vynořila z mnohametrové hloubky. Tak sem tedy nevlezu.
Navíc zase začíná pršet. Další průtrž je tu. Obracíme se
a utíkáme k našemu autu. A jak jinak, ujíždíme. Ráj se ani

Tsunami

Už ale moc nezastavujeme a míříme nazpět do našeho hotelu na kopci v Nadi. Jsme unaveni, ale tak nějak příjemně
cestovatelsky. Usínáme hned, co dolehneme. Druhý den
nás v bufetové hale překvapuje nezvykle velký počet lidí.
Dozvídáme se, že Japonsko postihlo tsunami a všichni tito
lidé byli nuceni opustit své ostrovní bungalovy. Ti šťastnější přespali v našem hotelu, ti méně šťastní strávili výše
zmíněnou noc na kopci, protože tsunami mělo dostihnout
i Fiji. My o tom vůbec nevěděli a po pobřeží se vesele projížděli a procházeli, dokonce se v oceánu i koupali. Vlna
naštěstí na Fiji nedorazila, protože to bych tyto řádky už
nepsala. Zbytek našeho putování byl už klidnější. Koupili jsme si dva výlety lodí na ty cestovními kancelářemi
propagované rajské ostrovy, ale moc jsem z nich unesena
nebyla. Což o to, prostředí by rajské asi mohlo být, i když
korálů jsem při šnorchlování moc neviděla. Jednalo se ale
o dva organizované výlety lodí s asi další stovkou turistů.
A dokážete si představit, jak takový opuštěný ostrůvek
po náletu stovky turistů lačných po ráji jako jsme byli my,
může vypadat. Nic rajského mi tam zkrátka nepřišlo. Poslední dva dny, které nám zbývaly do konce našeho týdne
v ráji, jsme tedy strávili u našeho hotelového bazénu. I to
ale stálo za to. Bazén ležel v nádherné tropické zahradě,
ve které zpívali ptáci, a na jeden moment asi do smrti
nezapomenu. Koupání v tropickém dešti, ale za přímého
slunečního svitu. Naprosto jedinečné! Zkrátka jako v ráji.
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Speed
Text: Dalibor Žák pro autoweb.cz, foto: archiv značky Porsche

Porsche Panamera

Diesel

Zkuste se na tohle auto nedívat jako na „to divné Porsche“ s více dveřmi a dieselem
pod kapotou. Pak začne skutečně dávat smysl.

RADOSTI

Zajímavý projev, nízká spotřeba, reálné výkony, relativní
komfort a použitelnost.

STAROSTI

Dáte za ni tolik? Pořád budete mít pocit, že to by to mělo
jet rychleji.
Asi to pro mnoho lidí smysl dává - netradiční čtyřdveřový
supersedan s dieselem a logem Porsche na kapotě. Pořád
mám ale v živé paměti první pořádné svezení s Porsche 911,
které se konečně odehrálo v jiných než nepřátelských podmínkách. Bohužel, zážitky z „toho opravdového Porsche“
v člověku zanechají stopy, které poškodí vnímání zbylé modelové řady. Čekáte pak něco, co nikdy nemůžete dostat.
Proto teď sedím za volantem Porsche Panamera Diesel na
zapadlé okresce, dosahuji neslušně vysokých rychlostí, auto
v každé zatáčce dělá, co může a já mám stejně pocit, že
jedu pomalu a že už to víc nejde. Všechno je relativní, ale
v Porsche byste čekali víc – více charakteru, více sportovního projevu, více dramatičnosti.

Pomalé auto to rozhodně není

Panamera Diesel přitom pomalé auto není. Šestiválec
o objemu tří litrů, který si Porsche vypůjčilo u Audi, a který
náležitě upravilo, má velmi solidní výkon 250 koní a točivý
moment 550 Nm. Zároveň má i na poměry šestiválcových
dieselů slušný akustický projev a neobtěžuje „rachtáním“.
Z reálného hlediska motor autu poskytuje velmi slušnou
dynamiku, ale pokud jste někdy řídili Porsche Panamera
Turbo, máte asi přibližnou představu, jak by se takové
auto mohlo pohybovat. Jenže to je právě ten problém se
znáčkem na kapotě. Zapomeňte na to, že sedíte v Porsche
a představujte si třeba... No, třeba nějaký Volkswagen.
Nebo si vezměte třeba Mercedes-Benz CLS s adekvátním
dieselem. Panamera vás překvapí svým pohotovým řízením
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a téměř precizní ovladatelností. Přitom na dálnici nepůsobí
nervózně a roztěkaně, což některá auta až příliš zaměřená
na ostrou odezvu dělají. Líbí se mi její strojová přesnost,
která je právě velmi příbuzná modelům 911 a skutečně tu
cítíte geny tohoto ikonického sporťáku – rozhodně víc než
v SUV Cayenne. Co se tohoto „Porsche pocitu“ týče, může
za to třeba ideální pozice za volantem. A to vás pak zřejmě
nutí jet rychleji, než by bylo potřeba. Uklidnit se za volantem Panamery moc dobře nejde, a proto možná máte občas pocit, že auto nejede. Přitom Porsche prý nezamýšlelo
Panameru Diesel jako „sportovní dieselový sedan“, kterým
může být třeba BMW 535d s M-Paketem. Naftou poháněné
Porsche cílí zejména na zákazníky, kteří chtějí použitelné
auto s dlouhým dojezdem, ale hledají i styl a výjimečnost.
Věřím, že kdyby Porsche chtělo udělat „sportovní diesel“,
vrazilo by pod kapotu upravený osmiválec 4,2 TDI, který nás tak uchvátil ve Volkswagenu Touareg či Audi A8.
Taková jednotka s výkonem 350 koní a vskutku vulgárním
točivým momentem by z modelů Panamera S a Panamera
Turbo udělala zbytečné položky v ceníku... Dost ale bylo
rozjímání nad smyslem Panamery, protože buď ji chápete
a líbí se vám, nebo se vám hnusí a nesnášíte ji. Vlastně sám
nevím, kam se mám zařadit, ale třeba mi v rozhodování
pomůže okreska, kam právě odbočuji z dálnice. Automatickou osmistupňovou převodovku se stupidním kolébkovým
přepínačem na volantu (proč tu hergot nejsou ta slibovaná
pádla?!) přepínám do manuálního režimu a auto nastavuji
do režimu Sport Plus. Omezí se zásahy stabilizace, ztuhne
podvozek a zlepší se reakce na plyn. Sakra! Co se to stalo?
Panamera najednou vystřelila ze zatáčky, jako by někdo
zapnul dva zapomenuté válce. Celé auto reaguje najednou
úplně jinak, je ochotnější a naléhavější. Řízení přesně vede
předek auta a je cítit, jak zadní náprava pracuje a pomáhá
po přidání plynu v zatočení. Neděje se nic dramatického,
ale je to ten velmi příjemný náznak ve volantu, že je čas
povolit přední kola a auto rovnat. Ne, teď nepíšu o 911,

Art

skutečně jsme pořád v té samé naftové Panameře se šestiválcem, který najdete ve služebních kombicích Audi s tažným zařízením...
Podvozek je sice v tomto režimu hodně tuhý a na rozbité
silnici má auto docela problém udržet stopu, ale vzhledem
k rychlosti, jakou se právě pohybuji, se dá těžko drobné odskakování považovat za chybu auta. Například BMW 530d
bylo na stejné silnici na runflatech ještě horší a rozevlátější.
Schopnost Panamery Diesel udržovat vysokou rychlost je
skutečně překvapivá. Nevím, které naftové čtyřdveřové
auto by se dokázalo tomuto podání rychlosti vyrovnat.
BMW 335d? Možná, ale Panamera je objektivně neutrálnější. Mercedes CLS? Ani náhodou. Audi A7? Ale jděte...
Z pohledu řidiče se na naftovém Porsche Panamera jen těž-

ko dají najít nějaké zásadní nedostatky. Horší bude, když
pak jako uživatel začnete hodnotit věci nazývané „velikost
zavazadlového prostoru“, „cena od“ a „spotřeba paliva“.
Co se toho posledního týče, Panamera umí být úsporná
a věřím, že byste zejména díky osmistupňové převodovce
uměli jezdit za nějakých 7 až 8 litrů na 100 km. Ani praktičností by nemuselo toto naftové Porsche zklamat, protože
do kufru nacpete v základním uspořádání uspokojivých 445
litrů nákladu a po sklopení sedaček (ano, i to je možné) až
1263 litrů.
Největší otázkou ale bude, zda skutečně budete ochotni
zaplatit 2 183 000 korun za auto, které své soupeře papírově nepřevyšuje. To je právě ten problém, že záležitosti
jako ostrou odezvu, přesnost, agilitu nebo ochotu bavit
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Motor
Konstrukce

vidlicový šestiválec, 90°

Palivo

motorová nafta

Rozvod

DOHC

Plnění

přeplňování turbodmychadlem

Uložení

vpředu podélně

Zdvihový objem (cm3)

2967

Kompresní poměr

16,8 : 1

Vrtání x zdvih (mm)

83,0 x 91,4

Převodovka

osmistupňová automatická

Poháněná kola

zadní

Podvozek

řidiče čísly nikdy nevyjádříte. Z pohledu suchých
čísel tak Panamera Diesel nabízí stejně výkonu za
mnohem více peněz. A to si ještě uvědomte, že
za všechny „příjemné zbytečnosti“ budete připlácet velmi vysoké sumy. Cena testovaného auta se
s nějakými těmi doplňky vyšplhala na 2 940 543
korun, a to si sám pro sebe říkám, že Porsche ještě
narychlo upravilo ceník tak, aby cenovka nezačínala trojkou, což už by na šestiválcový diesel
vypadalo asi trochu „blbě“...

Verdikt

Ačkoli může leckomu kombinace naftového motoru a znáčku Porsche „smrdět“, ve výsledku se
dá považovat úsporná Panamera Diesel za skutečně povedené auto – ať už pro uživatele, nebo
i pro Řidiče s velkým Ř. Samozřejmě vyžaduje
určité kompromisy v požadavcích na dynamiku,
ale zase dokáže odměnit pozoruhodně příznivými
provozními náklady, o kterých se jiným značky
Porsche ani nesnilo. Otázkou ale zůstává, jestli
zrovna provozní náklady jako takové jsou položkou, která patří na žebříček priorit zákazníka
vozu za skoro tři miliony korun. Nicméně jako
auto je Porsche Panamera Diesel skutečně skvělé.
Jen se na ni nesmíte z některých úhlů moc dlouho
dívat...
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Brzdy vpředu

Kotoučové s vnitřním chlazením,
360 x 36 mm

Brzdy vzadu

Kotoučové s vnitřním chlazením,
330 x 28 mm

Výkon a spotřeba
Nejvyšší výkon (kW/k v ot./min.) 184 / 250 v 3800 - 4400 ot.min.
Točivý moment (Nm)

550 v 1750 - 2750 ot./min.

Výkon/hmotnost (k/t)

133

Nejvyšší rychlost (km/h)

242

0-100 km/h (s)

68

Spotřeba paliva (l/100 km)

8,1 / 5,6 / 6,5

Objem nádrže (l)

80

Rozměry a hmotnosti
Délka (mm)

4970

Šířka (mm)

1931

Výška (mm)

1418

Rozvor náprav (mm)

2920

Provozní hmotnost (kg)

1880

Celková hmotnost (kg)

2500

Zavazadlový prostor (l)

445 - 1263

Ceny
Základní cena modelu

2 091 000 Kč (3.6 V6)

Základní cena test. Verze

2 183 000 Kč (3.0 V6 Diesel)

Cena testovaného vozu

2 940 543 Kč

Luxusně, stylově, elegantně...
www.luxpovleceni.cz

Text a foto: pokerman.cz

Světové šampionáty
v online a živém pokeru:
senzační úspěchy českých barev
Český poker měl letos obrovskou šanci na zcela jedinečný zápis do historie světových pokerových turnajů – ještě nikdy se totiž v profesionálním pokeru nestalo, aby
měli dva hráči z jedné země a v jedné sezóně, tak velkou příležitost k zisku titulu světového šampióna jak v živém, tak i v online pokeru. I když je sen o tomto unikátním
pokerové double bohužel již minulostí, stále pro letošek platí, že naši hráči udělali
v online i živé hře pořádnou díru do pokerového světa – skončili totiž v obou soutěžích na druhém místě.
Jak známo, nedávno získal třinecký rodák Martin Staszko
senzační druhou příčku v lasvegaské dohrávce světového
šampionátu, který je součástí nejprestižnější pokerové série
WSOP. Dnes 35 letý schopný šachista a pokerový profesionál Staszko se ve třetím největším turnaji světové pokerové
historie, který hrálo cekem 6.865 hráčů z 85 zemí, musel
sklonit pouze před uměním 22 letého Němce Piuse Heinze, jenž se stal prvním německým světovým šampiónem.
Z obou hráčů se stali dolaroví milionáři – světový šampión Pius Heinz získal celkem 8.715.368 dolarů, náš Martin
Staszko si z Las Vegas odvezl 5.433.086 dolarů. Staszko
investoval 10.000 dolarů, aby se pokusil získat některé
z 693. placených míst nejprestižnějšího pokerového turnaje, v němž v minulých 41 letech získalo titul světového
šampióna celkem 35 hráčů. Nakonec se ze Staszkova plánu
získat minimálních 19.359 dolarů vyklubal největší úspěch
české pokerové historie.
Lasvegaský turnaj, v němž exceloval Martin Staszko, se
stal s prize poolem $64.531.000 třetím největším turnajem
světové pokerové historie, přičemž náš hráč získal desátou největší částku, která kdy byla někomu v pokerovém
turnaji vyplacena.
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Velké pokerové double pro Česko

Náš hráč se stal díky druhému místu na mezinárodním poli
pokerovou hvězdou a Česko zaznamenalo světové pokerové double, neboť má nyní dva vicemistry vzešlé ze dvou
největších a nejprestižnějších pokerových akcí roku – z hlavního turnaje živé série WSOP a z hlavního turnaje online
série WCOOP.

Online předchůdce Martina Staszka – Vojtěch Růžička
Druhým českým světovým vicemistrem v pokeru je jak
známo Liberečák Vojtěch „Vojta_R“ Růžička, který se již na
konci září dostal až do Heads Upu na finálovém stole Main
Eventu tentokrát světového šampionátu World Series of
Online Poker. Náš hráč nakonec skončil v poli 1.627 hráčů
druhý za Dánem Thomasem „Kallllle“ Pedersenem a postaral se tak o letošní první opravdu velkou českou pokerovou
senzaci. Protože se česká média úspěchu Růžičky věnovala
nesrovnatelně méně, než tomu bylo nyní v případě Staszka,
podívejme se ještě na tuto poměrně nedávnou událost trochu blíže. Online poker si to jistě zaslouží, neboť bez něho
bychom zcela určitě nyní žádného světového vicemistra
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neměli. Právě této pokerové variantě totiž Martin Stazsko
vděčí za svůj aktuální úspěch, neboť právě v ní získal své
první „pokerové“ peníze, které nyní tak triumfálně rozmnožil.

Online vrchol pokerového roku
Letošní největší a nejprestižnější online pokerový šampionát byl oproti minulým ročníkům výrazně odlišný tím, že
s ohledem na události po americkém Černém pátku postrádal větší množství amerických hráčů. To se samozřejmě projevilo v počtu registrací, kterých bylo o 33 procent méně.
Slabší účast postihla s jednou výjimkou všech 62 vypsaných
Eventů – tou výjimkou se stal $10.300 High Roller Event,
který s počtem 32 registrací překonal loňský rok o jednoho
hráče. V souhrnu všech turnajů zaznamenali letos pořadatelé téměř 120.000 registrací hráčů ze 137 zemí. Nejvíce
přihlášek do turnajů bylo z Ruska – zdejší hráči zaznamenali celkem 13.747 registrací. Český poker měl v rámci WCOOP
výjimečný rok, neboť se naši vyznavači online hry přihlásili
do turnajů celkem 1.639x což byla velmi slušná 21. nejvyšší
účast mezi všemi zúčastněnými zeměmi.

Pozoruhodná online čísla
Pořadatelé rozdali letos na výhrách v 62 turnajích celkem
47.120.800 dolarů, přičemž na turnajové poplatky šla do
pokladny pořadatele PokerStars částka $2.718.738. Naši
hráči ukrojili z uvedeného prizepoolu úctyhodnou sumu
1.225.530,17 dolarů, což Českou Republiku dostalo na
skvělé osmé místo v žebříčku nejúspěšnějších zemí. O největší krajíc se samozřejmě postaral druhý hráč nejprestižnějšího turnaje programu Main Eventu WCOOPP Vojtěch
„Vojta_R“ Růžička, který oficiálně získal $714.942,32, což
ho zařadilo na skvělé třetí místo v pořadí zúčastněných
hráčů. Nejvíce peněz získal právě Růžičkův přemožitel Dán
Thomas „Kallllle“ Pedersenem, který si na své konto připsal
$1.261.622,50.

Další české online úspěchy – generálka Martina Staszka
Vedle Růžičky excelovala letos v rámci WCOOP 2011 také
další naše vycházející hvězda kolínský Ondřej „Vinkyy“
Vinklárek, který si připsal na své konto celkem 186.011,68
dolarů. Z této sumy získal Vinklárek 160.558,13 dolarů ve
svém životním turnaji $530 + R NLHE, který mu vynesl také
zlatý náramek online šampióna. Třetím nejúspěšnějším
českým hráčem letošního ročníku World Series of Online
Poker se stala právě naše současná pokerová superstar
a runner up WSOP Martin „filfedra“ Stazsko, který ukrojil
z celkového prizepoolu WCOOP 78.746,57 dolarů. Martin
mohl získat jako první Čech náramek již v šestém Eventu
série WCOOP 2011, což byl turnaj $215 + R Turbo NKLHE
– nakonec získal v konkurenci 1.586 hráčů „pouze“ čtvrté
místo. I tak ale jeden z hlavních letošních aspirantů na titul
světového šampióna v živém pokeru opět dokázal, že patří
mezi nejlepší světové pokerové obojživelníky.

Rekapitulace - Češi se v největší online pokerové sérii neztratili
Naši hráči získali na letošním WCOOP celkem 195 placených
příček, přičemž se šestkrát umístili na finálových stolech.
Vedle již zmíněných Vojtěcha Růžičky, Ondřeje Vinklárka
a Martina Staszka se v tomto směru dařilo dalším třem
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Ondřej „Vinkyy“ Vinklárek

borcům – Adam „Kecinpulach“ Chalupníček obsadil s výdělkem $15.980 skvělé třetí místo ve $215 Razzu, Dušan
„Nasud11“ Valenta byl pátý ve $265 NL Omaha 6-max
knockoutu (6.850 dolarů) a Jan „maxover“ Měchura získal
skvělou šestou příčku v turnaji s buy inem 109 dolarů.
Zvláště umístění Honzy Měchury zaslouží velké uznání, neboť bylo dosaženo v daleko největším turnaji letošní série –
pořadatelé v něm zaznamenali celkem 11.741 (!) registrací.
Tento turnaj byl vůbec třetím největším v celé historii WCOOP – rekord drží stejný turnaj z roku 2009, který odehrálo
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celkem 15.675 hráčů.
Letošní bezprecedentní masivní neúčast amerických profesionálů vytvořila velký prostor pro větší úspěchy hráčů
i z jiných zemí. Američané v předchozí 9 leté historii WCOOP získali celkem 126 náramků, 22.016 placených míst
a 833 finálových stolů, takže jejich letošní neúčast byla na
výsledcích dost zásadně znát. Nejúspěšnější letošní zemí
se tak stalo Rusko, které přetavilo již uvedených rekordních 13.747 registrací v desítku náramků. Rusové v tomto
směru předčili Británii (8 výher), Nizozemí (7) a Kanadu

(6). Výsledek Kanady je ale trochu zkreslený, neboť jsou
v něm započítány i tři výhry amerických hráčů (Steve Gross,
Shane Schleger a Ankush Mandavia), kteří využili kanadský
„online azyl“. Určitě i kvůli neúčasti mnoha Američanů se
letos na WCOOP prosadili i hráči ze zemí, které v minulosti
mnoho úspěchů nezaznamenali. Týká se to zejména Poláků
(celkem 4 výhry) a samozřejmě i již zmíněných Rusů a Nizozemců. Nejlepší hráči z Česka tuto příležitost využili také
a to je pro další rozvoj pokeru
u nás určitě dobře.

Rozhovor
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: foto: Sony BMG

Natálie Kocábová

„Diktát bytostně
nesnáším.“

Už v patnácti letech vydala první album,
Fly Apple Pie a její projev kritiky zaujal
především svou vyspělostí. U posluchačů si jím ale vysloužila přezdívku “protekční spratek”, která se dost podepsala
na její duši. O dva roky později spatřila
světlo světa její básnická sbírka Slyšíš
mě? a kontroverzní novela Monarcha
Absint. Zdálo by se, že NATÁLIE KOCÁBOVÁ
měla v té době našlápnuto na slušnou
kariéru. Ona však místo toho otěhotněla a v devatenácti se stala matkou. Dnes
má, jistě i vlivem svého mateřství, v hlavě
zcela jiné věci…

Ve svých sedmadvaceti letech toho má Natálie za sebou
dost. Její dosavadní život by se dal charakterizovat jedním
slovem jako pestrý. Velmi silný, řekla bych až filmový příběh
mladé dívky snažící se vymanit z područí svého slavného otce. Ten to s ní myslel dobře, o tom nepochybuji, ale
„zavařil“ jí to mnohem víc, než původně zamýšlel. Jeho
dospívající dcera měla a stále má nepochybný hudební
talent, proč jí tedy nepomoci, vždyť to otcové dělají. Co ale
následovalo, duší mladé dívky velmi, ale velmi zamávalo.
Její rebelii v devatenácti letech ukončilo až mateřství. Na
rozhovor s dnešní Natálií jsem se proto velmi těšila. Chtěla
jsem na vlastní oči vidět, jestli se změnila a pokud ano, jak.
Co jsem zjistila? Natálie je stále velmi silná osobnost s vlastními názory, bez okolků všem do očí říká, co si myslí, což
se jí ne vždy vyplácí. Nepodbízí se a odmítá se podřizovat
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jakémukoliv diktátu. Když s něčím nesouhlasí, dá to tvrdě
najevo a jde od toho. Je to ale i romantická holka, která se
svého času chtěla vdávat v noci v lese za svitu měsíce.

Jeden z vašich životopisů, který jsem našla na internetu, je psán v první osobě. Z toho
usuzuji, že jste ho psala vy sama. Velmi mě tam
překvapila tato věta:“Umřu 19. 3. 2047.“ Jak jste
k tomuto datu přišla?

To bylo z legrace. Už jsem nevěděla, co do těch životopisů
psát, tak jsem si spočítala, že v roce 2047 mi bude něco
málo přes šedesát, nebudu tedy ani mladá ani stará. V první řadě to ale byl vtip.

Co budete dělat, až toto datum nastane?

Pověrčivá nejsem. Koupím si dobrý víno a přežiju se.

Chtěla byste znát datum své smrti?

Art

To nikdy. Jediná rozumnost v tomto světě je, že datum svý
smrti neznáme.

„Na divadle je něco fascinujícího.“

Co je u vás nového, čím v poslední
době žijete?

a básně, ale přesto mě to pořád, ani nevím proč, táhlo
k divadelním hrám. Ale nestává se ze mě dramatik, abych
musela dělat všechno. To opravdu ne. Píšu knihy.

Chodíte ráda do divadla?

Momentálně žiju divadlem, respektive hrou Na rohu světa,
kterou jsem napsala, a která měla premiéru 18. listopadu
v Divadle Na prádle.

Právě že vůbec. V divadle mě to nebaví. Je ale možný,
že - protože tam nechodím zas tak často – prostě mívám
smůlu. Přitom filmy jsem viděla snad všechny, který byly
kdy natočený. Teď mě to ale náramně bavilo. Opustila jsem
tý svý radikální názory a uznávám, že na divadle je něco
fascinujícího.

Hrozně zábavný. Já sice vystudovala filmovou scenáristiku,
ale začínala jsem psaním divadelních her. Ze všech žánrů mi
divadelní hra přijde nejbližší. Vždycky jsem se považovala
za línou popisovat nějaký děj v knížce. Psala jsem novely

To, že tam jsem sama sebou. Je to jenom moje práce
a nikdo mi do ní nemluví, což pro mě bylo přímo afrodiziakální. Já si do tý hry chodila odpočinout. Prý to je dobrý,
ale nevím. To musí posoudit divák. Je ale pravda, že jsem

Jaké to bylo psát divadelní hru?

Co vás na něm tedy nakonec tak pohltilo?
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Rozhovor
z toho dost nervózní. U knih přitom nervózní nebývám, teď
ale jsem.

Chodila jste na zkoušky?

Ne moc, protože jsem to chtěla nechat na režisérovi. Já
taky nemám ráda, když někdo mluví do mé práce. Občas
jsem tam ale nakoukla.

Psaní filmových scénářů vás neláká? Vystudovala jste filmovou scenáristiku...

Filmový scénář mi žádnej nevyšel a pochybuju, že někdy
vyjde. Daň za to, že budete na plátně, je velmi vysoká. To
je absolutní diktát, který já bytostně nesnáším. Já jsem si
myslela, že to profesionálně zvládnu, ale zjistila jsem, že to
tak snadné nebude. Mé názory se od většiny lidí značně liší,
bylo mi i řečeno, že jsem moc intelektuální, tak jsem řekla,
že jestli to je problém, tak to dělat nebudu.

Mrzí vás to?

Už ne, ale trvalo mi půl roku, než jsem do tohoto stádia dospěla. Původně jsem si myslela, že člověk se má přizpůsobit,
udělat pár filmů, získat jméno a pak si může dělat, co chce.
Realita je ale jiná. Mě ten proces prostě nebaví.
Jaký proces? Jak to v českém filmu chodí?
Do scénáře vám konstantně mluví ostatní, producenti,
následně režisér, grantové komise atd. Je to veskrze kolektivní práce a pak, scénář se pořád ještě bere jako podružný
obor. Že režie je něco víc. Že produkce je něco víc. Přitom
kdo kdy psal nebo studoval film, ví, že to není pravda a to
je mi taky protivný. Prostě nejsem ve svý kůži. Nechci být
limitovaná.

Že byste film tedy nadobro vzdala?

To ne, já to nezahazuju, třeba se to jednou povede.
Zmínila jste se mi, že jste začala chodit do práce. Co děláte?
Jsem zaměstnaná v nakladatelství XYZ. Zpočátku jsem pro
toto nakladatelství psala nějaké scénáře a teď dělám „poptávky“. Hledám knížky, které by stály za to přeložit.

To může být zajímavá práce. Na základě
čeho ty knížky vybíráte?

Ještě se to učím a pronikám do toho. Učím se, jak se dopídit ke slibným titulům, což není snadný. Nějaké indicie jsou,
ale těch nabídek jsou statisíce. A je to šílený byznys.

„Chtěla jsem se vdát v noci v lese.“

Nedávno jste se vdala, a to v Thajsku. Proč
zrovna tam?

My jsme nechtěli českou svatbu. Když jsem byla malá, viděla jsem Statečné srdce a chtěla jsem se vdát v noci v lese.
To byla moje romantická představa. Oba jsme se shodli na
tom, že se chceme vzít sami. Kromě dvou kamarádů na té
svatbě nikdo nebyl. Bylo to levnější a krásnější.

Prý vás oddával instruktor potápění...

Oni tam nemají církevní oddávající a co se děje během obřadu, je jen na vás. My si objednali kněze a dorazil instruktor potápění s tím, že má přečíst křesťanský text. Byla to
sranda, bylo to uvolněný.

Nevadilo rodinám, že u toho nebyly?

Vadilo, ale prý je to zas tak nepřekvapilo.

Vdala jste se po jedenáctiletém vztahu.
Proč?

Protože jsme zjistili, že jsme už prožili všechno, co se prožít
dá. Mimo sňatku. A že chceme jít spolu dál.

Změnil ten sňatek něco?

Jsem klidnější. Je mi 27, což je věk, ve kterém určitá sorta
lidí umírá (Klub 27). Věřím, že tento věk je v něčem přelo-
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mový. Člověk dojde buď k blbýmu konci, nebo se posune
dál. A u mě došlo k tomu, že jsem si řekla, že se posuneme
dál.

Několikrát jste se během těch jedenácti let
rozešli, pak zase sešli. Co když se budete chtít
rozejít teď? Budete se rozvádět?

To nepůjde. Rozvodů mám kolem sebe dost a na to nechci
myslet.

Taky jste se někde zmínila, že se ve čtyřiceti
rozvedete, abyste předešla martyriu, které padesátníci působí svým ženám, když si omlazují své
protějšky...

To byla taky nadsázka. Je to sranda, ale platnej úzus. Všichni to udělají. Je to z nouze ctnost. Není možný si myslet, že
to nepřijde. Já se s tím tedy spíš vyrovnávám a přemýšlím,
jak s tím naložím. Každopádně na to budu připravená.

To vlastně udělal váš otec vaší matce. Už
jste se s tím smířila?

Ne, nesmířila.

Co vám na tom nejvíc vadí? Že ublížil vaší
mámě nebo že jste o něj částečně přišla vy?

Vadí mi obojí. Je to klasický model – chlapi, jakmile překročí padesátku, se začnou jinak oblíkat, kupovat si motorky,
psát divadelní hry, najdou si mladší buchty, který lačněj po
penězích a jde jim jen o to toho chlapa ulovit, což se jim
podaří, načež do roka otěhotní, aby to měly pojištěný. Celá
minulá rodina se odsune a tím to hasne. Všude to je stejný.
Můžu vám jmenovat jeden pár za druhým. Všechny rodiny
v mém okolí se oddělily na chlapy a ten zbytek. A chlapi si
volaj, aby konzultovali chování svých zlobivých dětí a těhotných milenek. Všechno to je výsledek zlatokopectví.
Profiluje se tady určitý typ ženský, o který chci psát hry. Je
to částečný výsledek ženské emancipace, ženský si dnes
myslí, že dosáhnou čehokoliv, kdykoliv, jakkoliv. Protože
maj blbej úsměv a hezký prsa. A dosáhnou toho.

Je pravda, že mladým ženám imponují starší
muži...

Za pekařem by ale nešly. Já na všechno používám tento
pekařský vzorec. Někdo řekne: „Ale třeba ho fakt miluje
a chtěla s ním to dítě, i bez toho mercedesu.“ A já řeknu: „
A udělala by to, kdyby byl pekař?“ Ten člověk hned sklapne, protože se na to prostě NEDÁ odpovědět „ano“. Nejde
to přes pusu.

Jak jste přijala zprávu o těhotenství přítelkyně vašeho otce (Lejly Abbasové), fakt, že
Vincent bude mít o 9 let mladšího strejdu?

Naprosto příšerně. Seznámení, vyhození z domova a třetí
stupeň je těhotenství. To už je nevratný. Paní Abbassová je
úspěšná a precizní zlatokopka. Jedna z nejlepších, co znám.
Co já vím, tak má dokonce magisterský titul ze zlatokopectví, to je dneska výnosný obor. Jde jí jen o slávu a bohatství.
To z určitého důvodu vím.

Maminka byla s vaším tátou třicet let, to je
dlouhá doba. Jak to nese?

No, těžce. Velmi těžce.

„Mentálně jsem Evropanka.“

Maminka je Američanka, vy máte dvě občanství. Neuvažovala jste někdy o tom vyzkoušet
si život za oceánem?

To jsem uvažovala. Já mám vždycky takový nárazy. Časem
se to ale může stát. Já ale miluju Čechy, mentálně jsem
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Evropanka. Bez Evropy bych nevydržela.

Jste multitalentovaná mladá žena. Na profesionální úrovni se věnujete muzice i psaní. Co
je vám bližší?

Jednoznačně psaní a vždycky tomu tak bylo. To jsem si
ověřila.

Přitom jste začínala jako zpěvačka. Netlačil
vás do toho otec?

Kdepak, já si zpívala pořád, hudbou jsem byla přímo posedlá.

Co vás tedy od ní tak odradilo?

Asi to, že jsem se jí nevěnovala tolik, abych byla schopná

si ji sama skládat. Je to kolektivní práce a to mi nevyhovuje. Já bych si všechno chtěla dělat sama. Takhle mám ale
hozený i koncertování. Všude narážím na lidský element.
Základem je najít dobrýho člověka, a to se ne vždy podaří.
A než dělat hudbu s někým, s kým se absolutně neshodnu,
tak je lepší ji nedělat. Nestojí to za ty nervy.

Jste solitér?

Asi ano. Jsem ráda, když mohu tvořit sama. Z podstaty
nejsem performer, spíš tvůrce. Každý svý CD jsem vlastně
natočila s jinými lidmi a po jeho natočení jsem se s nimi
rozešla.

To je dobře nebo špatně?
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Problém je, že nemám svou kapelu, vždycky nějakou hostující a nevím, jestli si chci svou založit. Tam hrozí stereotyp.
Když ale pokaždé děláte s jinými lidmi a máte třeba talent,
tak to vždycky bude jiný. Takže to budu dělat takhle.

Je nějaký nový projekt na obzoru?

Myslím si, že udělám něco bluesovýho, návrat ke kořenům.

Vaše první deska by zřejmě nevznikla bez
podpory vašeho otce. Stála jste o ni?

Stála. Mně to nepřišlo tak divný, divný to přišlo těm ostatním.

Na toto album si velmi dobře pamatuji, váš
projev v něm byl,
i přesto, že vám
bylo teprve 15
let, velmi vyspělý.
Připadala jste si
tak?

Já bych to nesnesla. To je hrozná nesvoboda. Ti, co to vydrží, pak ale mají výhodu v tom, že se možná dostanou do
stadia, kdy si to mohou dělat po svým. Justin Timberlake to
prostě odchodil a teď si už diktuje.

„Podvědomě jsem se bála, že z mateřství zblbnu.“
V devatenácti jste se stala maminkou? To
byl také projev jakési vzpoury, nebo jste po dítěti skutečně toužila?
Kdepak, to jsme neplánovali. Když jsem se
to ale dozvěděla, věděla jsem, že nebudu
schopná jít na potrat.
To jsem bytostně
cítila. Dneska zpětně si uvědomuju, že
tehdejší nevědomí mě
zbavilo strachů, který
bych měla dneska. Já
jsem vůbec neřešila,
co se bude dít.

To ano. Vždycky jsem
byla taková, ale mám
v sobě i infantilní
stránku. Působím
vyspěle, přijdu domů
a je ze mě nesvéprávnej jedinec. To vystupování ve společnosti
mám naučený od
táty.

Jak to přijal
otec dítěte?

Ten byl víc vykulenej,
ale okamžitě začal
fungovat jako otec.

Touto deskou vám otec,
aniž si to možná
tenkrát uvědomoval, vysloužil přezdívku protekční
spratek. Ublížilo
vám to?

To mi ublížilo hrozně. Jsem dost citlivá a strašně mi to
pokřivilo zpívání.
Dneska už vím, že se
diskuse pod články na
internetu nesmějí číst
a nedělám to. Přitom
vím, že svět není takový, jak se o něm píše v diskusích. Tenkrát jsem to ale nevěděla. A o protekčním spratkovi jsem
se dozvěděla poměrně pozdě, asi až v devatenácti. Do té
doby jsem to netušila. Mně ani nenapadlo, že by tady byla
možnost, že by mě lidi neměli rádi.

Co se stalo, když jste se to dozvěděla?

To jsem probrečela pár dní.

Změnilo vás to?

Změnilo, a hodně. Bylo to ale dobře. Já měla našlápnuto
skončit dost pochybně.

la...

Tohoto přízviska jste se, myslím, už zbavi-

Taky si to myslím. Naopak si dnes všímám, že mě lidi začínají více brát na vědomí. Už jenom to, že pracuju.

Změnil se hudební průmysl od doby, kdy
jste do něj zaplula vy?

To se změnil hodně. Dnešní mladý zpěvačky mají za sebou
obrovský management, image, všechno mají nalajnovaný.

Chtěla byste to?
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A co váš
táta?

Táta řekl: „už jsi tu
svou rebelii dokonala“, ale zároveň mi
řekl, že je rád, že je
něco, co mě zastaví.
On to odhadnul. On
byl nejradši. Máma
byla hodně nervózní,
ale ona miluje děti,
takže to nebyl takový
poprask, jaký by to
byl jinde.

Těhotenství jste strávila doma?

Na střední. Bylo to jako z filmů, mně to přišlo úžasný.

Cítila jste se zralá na mateřství?

Až těsně před porodem jsem dostala strach, jinak mě nic
netížilo.

Budovat kariéru jste nechtěla?

Mně vůbec nenapadlo, že by to nešlo. Já měla představu,
že natočím CD a napíšu knížku, což byl výsledek strachu, že
ztratím produktivní léta. A bála jsem se, že zblbnu. Mateřství jsem měla podvědomě spojený s tím, že se při něm
blbne. Nastolila jsem si proto režim, že musím přečíst tu
nejtěžší literaturu. Při porodu jsem tedy četla Oblomova.

Jaká byla realita?

Knížky jsem napsala, ale mělo to velký dopad na moji psychiku. Ale dalo se to zvládnout.

Co vás čeká v nejbližší době?

V budoucnu snad druhý dítě. Teď už to bude normální.
Budu spokojenější, klidnější a budu si to více užívat. O tom
jsem přesvědčená.

Architektura
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: JMA Architects

Sklo
v exteriéru
i interiéru

Mezi švýcarskými Alpami a jezerem Lugano najdete skvostný příbytek, ve kterém
je snem se alespoň na pár nocí ubytovat.
Jeho autorem je architekt Jacopo Mascheroni, který si dal skutečně záležet na
detailech a precizně navrhl i zaoblená
skla tohoto pavilonku.
Jacopo Mascheroni navrhl tuto nevšední stavbu pro finančního poradce Nicoletta Messina a jeho rodinu. Najdeme ji
v malé vesničce Brusino Arsizio ve Švýcarsku, v níž žije pouhých 475 obyvatel. Polygonální domek zabírá i se zahradou
3 700 metrů čtverečních. Skrývá se před zraky kolemjdoucích za zdí na vrcholku jednoho ze zdejších kopců. Jde
o strojírenský zázrak a inovativní moderní artefakt. Takový
dům budete široko daleko hledat jen velmi těžko.
Mascheroni, který také spolupracoval s architekty Stanley Saitowitz / Natoma v San Franciscu a Richard Meier &
Partners v New Yorku před založením vlastní agentury JM
Architecture v roce 2005 v Miláně přiznává, že jeho klient
byl hodně odvážný a statečný: „Zeptal jsem se ho, zda by se
mu líbil dům s mnoha velkými okny, a pak jsem mu nechal
volnou ruku v rozhodování,“ prozrazuje Mascheroni. V přízemí domku návštěvníci objeví tři ložnice, dvě koupelny,
kanceláře i hlavní vstup. Dále pak prádelnu, schodiště i dětský koutek. Po vystoupání schodů si zase mohou prohlédnout další veřejné prostory a je zde také vyvýšená terasa na
dvou nožkách.
Geotermální tepelná čerpadla, systém sběru dešťové vody
i sálavé vytápění. To jsou některé z používaných systémů,
jež šetří životní prostředí. Dům je tedy nejen sochařských

122 | Ice Zima 2011

uměním, udržitelným a praktickým řešením, ale také ohleduplný k okolní přírodě a domem budoucnosti. Sám majitel
se k němu vyjadřuje takto: „Je nádherným zážitkem pozorovat okolí, světlo vesnice i jezero v noci. Žiji nyní mnohem
intenzivněji než kdy předtím.“

Okna, sklo a spousta denního světla

Okna, sklo a spousta denního světla v obytném prostoru,
trendy záležitost, kterou každý obdivovatel moderní architektury musí milovat. Prosvětlené domy a byty s okny většími než jsou okolní stěny. Za tento trend mohou moderní
technologie, které tento skleněný maximalismus umožňují,
dovolují používat rozsáhlé skleněné plochy, aniž by se sklo
rozbilo při pouhém dotyku pevnějším předmětem. A právě
tohoto momentu Jacopo Mascheroni při stavbě domu využil. Výhled na jezero si majitelé objektu mohou užívat kdekoli z pohodlného interiéru domu. Unikátní dům na prudkém svahu má svoji formu díky železobetonové konstrukci,
která zaručuje žádoucí pevnost i přesto, že dům působí
velice křehce. Ložnice, kanceláře, dvě koupelny, prádelna,
kuchyň a dětský koutek zaručují veškerý potřebný životní
prostor. No, nenechali byste si něco podobného líbit?

Art
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Foto: archiv PPRZS

České firmy chtějí
pomáhat světu
Českým firmám, zdá se, blýská na lepší časy. Velkou zásluhu na tom má Platforma
podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, která usiluje o založení české
rozvojové finanční instituce DFI (Development Financial Institution), která by se mohla stát členem evropského sdružení podobných finančních institucí (EDFI) s jediným
cílem, a to českým firmám pomáhat vstupovat na rozvojové trhy. Nejenom to bylo
předmětem konference, která proběhla 22. listopadu v Černínském paláci v Praze.
V oblasti zahraničního obchodu si Česká republika nestojí
nejlépe. Při vývozu svých produktů a služeb není dostatečně konkurenceschopná a české firmy se obecně moc nehrnou do investic. Důvodem je špatné zázemí a rizika, která
nechtějí podstupovat.
„Kolem 70 procent našeho vývozu obstarává několik automobilových firem, ale ani jedna z nich není česká. Jsou
to dceřiné společnosti zahraničních investorů,“ vysvětluje
ředitelka Platformy podnikatelů pro zahraniční spolupráci,
Věra Venclíková. „Zahraniční investoři, kteří u nás investovali v počátcích transformačního procesu ze socialismu
na kapitalismus, na tom jen vydělali. České firmy, které
by mohly podobně expandovat do zahraničí, s tím zatím
váhají. Vše se stále točí okolo exportu, který je obecně
jen jedním z nástrojů úspěšného zahraničního investora.“
A Platforma pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS)
se snaží pro odvážné investory najít způsob, jak se na rozvojové trhy dostat, aniž by museli riskovat a ztráceli vlastní
kapitál. „Snažíme se české podnikatele nasměrovat, aby
se na tyto příležitosti podívali. Rozvojový svět totiž skýtá
obrovské možnosti pro obchod, kterých je škoda nevyužít.
Ne všechny rozvojové země jsou totiž na stejné úrovni a ne
všude vládne situace jako v Somálsku. Rozvojovou zemí
je třeba i Mongolsko, což je mimochodem země prakticky
neomezených možností s velice zajímavým trhem, který se
ovšem teprve rozvíjí a s tím jsou samozřejmě spojena i podnikatelská rizika.“

Podnikatelská svoboda

Pod pojmem zahraniční rozvojová spolupráce si můžeme
představit zhruba následující: stát zaplatí nějaký projekt
a vy do dané země můžete něco dodávat. Před tím ale
musíte projít výběrovým řízením a splnit určité podmínky,
což je poměrně limitující. „Podnikatelská svoboda je ale
o tom, že mám nápad a ten chci spolu s investičním kapitálem, který přitom nemusí být vysoký, realizovat. Bude to
vždy svoboda rozhodování s větší šancí na úspěch, než když
stát příjemci v rozvojové zemi navrhne, že mu něco „rozvojového“ zaplatí, on nabídku přijme a čeká se, co z toho
bude. To nemá ten správný efekt pro podnikatele, který se
stává jen vykonavatelem zadání od dárce pomoci. Do roz-

vojových zemí tímto způsobem plynou obrovské prostředky
z rozvinutého světa, z nichž polovinu rozhážou či zneužijí
úřady a třetina se rozmělní v transakčních nákladech.
České podniky, které dodávají do takových rozvojových
projektů své produkty a chtěly by dále pokračovat na novém trhu již samostatně, zkrátka nemají jistotu, pokud by
narazili na problém v místě, že jim někdo pomůže. Každá
z patnácti členských zemí EU to již ošetřené má. Jejich
podnikatelský sektor má tu podporu, kterou my postrádáme a tím pádem jim nikdy nemůžeme konkurovat,“ pokračuje Věra Venclíková. Jak to tedy zatím u nás funguje?
„Podnikatel třeba najde dobrou poptávku v Sýrii, ať již na
cukrovar nebo cementárnu. Syřan řekne: „Máme dobrý trh,
do deseti let na továrnu vyděláme, teď ale nemáme peníze.
Náš dodavatel se obrátí na banku s tím, že má zákazníka,
se kterým připravuje zajímavý obchod, ale zákazník by
potřeboval půjčit. S vidinou dobrého obchodu je ochoten
potvrdit záruky a žádá takzvanou podporu exportu, státní
zajištění úvěru, což je ale složitá věc. Ne každému podnikateli se sebelepším podnikatelským záměrem se tento
úvěr, který je navíc velmi nákladný, podaří získat. Otázka
návratnosti, když druhá strana nemá kapitál na investici, je
problém.“

Podnikatelské partnerství

Nedůvěra bank k potenciálním rozvojovým zákazníkům
vzniká i kvůli těmto jednorázovým obchodům. Praxe pak
potvrzuje, že pojištění odběratelských úvěrů v r. 2010 činilo
více jak 54 % celkového objemu pojistných smluv a přes
polovinu z vybraného pojistného musela, Exportní garanční
a pojišťovací společnost, a.s., (EGAP) vyplatit na pojistná
plnění nesplácených vývozních úvěrů. Český dodavatel
tedy nemusí vždy rozpoznat všechna rizika, přestože jeho
zaměstnanci mohou znát místní podmínky. Taková “přespolní” znalost není dostačující. Ani tudy tedy cesta, zdá se,
nevede. A kudy tedy vede? „Řešením může být tzv. podnikatelské partnerství, kdy si český podnikatel najde dobrého partnera v dané rozvojové zemi a dlouhodobě s ním
spolupracuje. Malé, maximálně střední firmy s vhodným
produktem či službou pro místní trh tak mohou s minimální
investicí vstoupit na trh nebo jeho segment. Vypracovali

jsme analýzu této problematiky, jaké jsou možnosti a trošku nahlédli pod pokličku zemím, ve kterých to funguje,
a zjistili jsme, že každá z členských zemí EU má vlastní
rozvojově finanční instituci (DFI), kterou v EU zastřešuje
jejich asociace EDFI v úzké spolupráci Evropskou investiční
bankou. Tyto jednotlivé instituce disponují nemalými finančními prostředky na komerční rozvojové projekty s ekonomickou návratností a to i v době finanční krize. Jejich
podstatou ale je to, že podporují firmy zejména investory
v zemích rozvojových. Jejich partnery jsou obvykle podniky
ze země, která takovou DFI založila. Podnikatelům se tak
nabízí maximální projektová podpora. EDFI prozkoumá
jejich záměr a zjistí, která z DFI v dané zemi působí, jak to
obecně vypadá na jejím trhu a jestli by podnikatelský investiční záměr v této oblasti měl ekonomickou návratnost.“
Pokud záměr odpovídá rozvojově-investičním parametrům,
získají nositelé projektu kromě investičního kapitálu také
odbornou pomoc ve finančním a projektovém řízení až do
skončení splátek takového úvěru.

DFI v ČR

Platformě podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci nejde o nic jiného, než prosadit založení instituce
DFI i v České republice. Aby firmy s dobrými nápady, které

mohou přispět nějaké rozvojové zemi nebo jejímu regionu
k ekonomickému růstu, mohly realizovat své projekty. Je to
ověřený způsob, jak přistupovat k podnikatelskému riziku
v rozvojovém světě ,“ konstatuje Věra Venclíková. „Tyto
instituce navíc mají devadesátiprocentní úspěšnost svých
investičních aktivit. Každá z nich je založená státem, a ten
poskytuje záruky v rámci své podpory investic včetně exportu. Dlouhodobá úspěšnost evropských DFI je doložena
i tím, že pokud danou rozvojovou zemi nepostihla živelná
katastrofa nebo válka, nebylo nutné žádat o proplacení
státních záruk.
O založení takovéto instituce nyní vážně diskutují tři ministerstva, obchodu a průmyslu, financí a zahraničních věcí.
Pokud se shodnou a založení DFI podpoří, ministerstvo
financí ČR připraví celkový návrh pro založení české DFI
včetně legislativního ukotvení a pravidel fungování a předloží vše vládě k rozhodnutí. Tak by mohl vzniknout další
finanční nástroj nutné podpory konkurenceschopnosti České republiky ve světě. „Pokud se vláda rozhodne instituci
založit, do dvou let by mohla česká DFI začít fungovat, což
by byla pro české firmy skutečně dobrá zpráva,“ uzavírá
Věra Venclíková.
Na podporu CZ-DFI byla 22. listopadu uspořádaná konference.

Gurmán
Text: Iva Nováková, foto: SAMphoto, zdroj: Starbucks

Dejte si dobrou

kávu…

Kávu k snídani, k obědu či k večeři? Kávičku s příchutí, nebo jen hořkou, která na patře zanechává stopy kávového zrna? Kávu jako přílohu k sýrům, či k moučníku, k slanému či k sladkému? Jakou kávu si vlastně chcete vybrat…

Káva se pěstuje ve třech hlavních oblastech nacházejícím se
mezi obratníkem Raka a Kozoroha. Každá z těchto oblastí má jiné krajinné podmínky, klima a chuť kávy z každé
oblasti je odlišná. Každá káva se hodí k jiné denní době
a k jiné příloze. Jde jen o to, vybrat tu pravou…

Káva k čokoládovým pochoutkám?
Jedině z Latinské Ameriky
Kávy pocházející z této oblasti jsou především z Mexika
a zemí Střední a Jižní Ameriky. Tamější káva s sebou nese
romanci sopečných pahorků zahalených mlhou, úrodné černozemě i terasovitě upravených úpatí hor posetých kávovníky.
V kávovém průmyslu se kávě pocházející z této oblasti často říká „vymytá káva“. Je totiž zpracována mokrým způsobem za použití fermentace, která slouží k rozvinutí chuti
kávy. Latinskoamerická káva je vyhledávána především
kvůli své výrazné kyselosti a stálosti v kvalitě, díky čemuž je
ideální právě pro přípravu směsí.
Typickými zástupci této kávy jsou kávy Guatemala Antigua
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a Colombia Narino Supremo. Káva z Guatemaly se pěstuje
na úpatí tří sopek a vyznačuje se lehkou kakaovou chutí,
skvěle se hodí k mléčné i hořké čokoládě, ale například
i k jablečnému koláči.
Káva Colombia Narino Supremo je typická pro svou chuť
vlašských ořechů a je skvělá s ořechovým muffinem, ořechovo-rozinkovým šnekem nebo mrkvovým dezertem.

Káva k ovoci, nebo muffinům? Afrika nebo Arábie?
Domov těch nejexotičtějších chutí kávy můžete hledat v daleké Africe či Arábii. Kávy pocházející z africké a arabské
oblasti představují ty nejvyšší standardy kvality kávy. Země
jako je Keňa nebo Tanzanie evokují představu nekonečného nebe a africké krajiny se stromy Jacaranda tyčícími se
nad kávovými farmami. To vše ucítíte z lahodného šálku
dobré kávy, rozmanitého jako africký kontinent sám
o sobě.
Káva z těchto oblastí je zpracována nejen mokrou metodou, ale také za využití suchého způsobu a vyznačuje se ci-
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Gurmán
trusovým až květinovým aroma a dochutí, nízkou až střední
plností chuti a osvěžující kyselostí. Typickými zástupci jsou
kávy z „kolébky kávy“ z Etiopie (jako například Organic
Ethiopia Yergacheffe).
A k čemu tuto kávu nejlépe vychutnáte? Kávy z Etiopie se
skvěle hodí k citrónovému muffinu, citrónové pěně nebo
jemnému máslovému pečivu. Prostě k odpolednímu sladkému posezení jsou jako dělané.
To další typická africká káva z Keni je charakteristická svou
grepovou chutí – nejlépe si jí vychutnáte připravenou jako
ledovou kávu z vydlabaného grepu.

Káva k sýru? Jedině z Asie…

Asijsko/tichomořská oblast zahrnuje indonéské souostroví,
Východní Timor, jihovýchodní Asii a Novou Guinea. Tato
oblast v sobě skrývá množství různých klimat, topografických charakteristik a různých kvalit kávy. Některé z nejvýraznějších káv na světě pocházejí právě z této oblasti.
Až na Východní Timor a Novou Guineu, kde se káva zpracovává mokrou metodou, je většina káv zpracována pomocí
polo-suché metody. Díky plné a kořeněné chuti kávy ze
Sumatry a Sulawesi a díky bylinnému aroma a intenzitě
chutí kávy z Nové Guiney se staly tyto kávy jedny z nejoblíbenějších.
Kávy z oblasti Asie/Tichomoří jsou charakteristické pro svou
zemitou až bylinkovou chuť, vysokou plnost chuti a nízkou
kyselost.
A s čím si je nejlépe vychutnáte? Vysokou plnost chutí káv
ze Sumatry výborně doplní například borůvkový cheesecake nebo například kvalitní sýr brie s bylinkami, sýrový
quiche nebo slané tyčinky s nivou. Tedy skvělá káva k silvestrovskému slanému bufetu či odpolednímu posezení
s přáteli…

Zpracování kávy přináší to správné
aroma…
V předchozích řádcích jsme často zmínili způsob zpracování
kávy. O co se ale vlastně jedná a proč je to tak důležité?
Jednoduše řečeno, zpracováním kávy je myšlena metoda,
kterou se dužina kávového bobu odstraní od zeleného kávového zrna. V zásadě existují tři způsoby zpracování kávy.

Mokrá metoda

Při této metodě jsou zralé kávové boby po sklizení rychle

odvezeny do zpracovatelského mlýna.
Poté se mechanicky odděluje dužina od zrn, které stálé
zůstává obaleno lepkavou vrstvou zvanou rostlinný maz.
Kávová zrna jsou posléze prohnána proplachovacím kanálem do fermentační nádrže, kde zůstávají 18 až 36 hodin.
Během fermentace (neboli kvašení) se rozvíjí kyselost, chuť
a aroma kávy. Po konečném propláchnutí se fermentovaná
zrna suší, pergamenová slupka je odstraněna a zelená zrna
se třídí a hodnotí. Touto metodou zpracování získává káva
svou kyselost a citrusovou, květinovou či oříškovou chuť.

Polosuchá metoda

Během tohoto procesu jsou kávové boby očištěny a zbaveny dužiny v malých ručních přístrojích.
Jakmile je zrno zbaveno dužiny, je důkladně propláchnuto
a poté rozloženo na slunci, aby uschlo.
Když je káva částečně vysušena (25-40% vlhkosti), odstraní se z ní pergamen a poté se zelená zrna opět rozloží na
slunci ke konečnému sušení. Když je káva suchá, tak je
opět protříděna a následně ohodnocena. Touto metodou
zpracování získává káva plnost chuti a bylinnou, kořenitou
a zemitou
chuť.

Suchá metoda

Tento proces nespoléhá na rozvíjení chutě kávy pomocí fermentace, ale chuť kávě dává samotný kávový bob, který je
usušen přímo na zrně. Kávové boby jsou sklizeny a nechají
se sušit, předtím než jsou dužina a pergamen odstraněny.
Touto metodou zpracování získává káva mnohem exotičtější a nepředvídatelné chutě bobulových plodů a koření.

Čtyři zásady přípravy kávy

Výběr dobré kávy je prvním krokem při přípravě hrnku
skvělé kávy. Jak namlít, uvařit a skladovat kávu je stejně
důležité jako druh kávy, kterou vybereme.

1. Poměr

Zvolit správný poměr namleté kávy a vody. Společnost
Starbucks například doporučuje 2 polévkové lžíce (10g)
namleté kávy na každých 180 ml vody. V tomto množství se z kávy uvolní její plná chuť a rozvine se její bohaté aroma. Ať už připravujete větší nebo menší množství
kávy, vždy tento poměr dodržujte. Když si chcete udělat kávu slabší, uvařte si ji ve správném poměru a pak si
ji nařeďte horkou vodou.

2. Namletí

Způsob namletí kávy rozhodne o tom, jak dlouho bude
namletá káva v kontaktu s horkou vodou a kolik chuti
se z kávy při vaření vylouhuje, neboli extrahuje. Když
je káva namletá správně, uvolní se z ní jen ty nejlepší chuťové vlastnosti. Obecně platí pravidlo, že
čím déle je namletá káva ve styku s horkou vodou,
tím hruběji by měla být namleta a naopak. Proto
se káva na přípravu jako espresso mele na velmi
najemno, její příprava totiž trvá okolo 20 vteřin.

3. Voda

Jelikož je uvařená káva z 98% tvořena vodou,
je dobrá chuť vody základem při přípravě
dobrého šálku kávy. Filtrací vody v kavárně
získáme čistou, čerstvou chuť vody. Pokud
voda z Vašeho kohoutku chutná čerstvě
a čistě, pak z ní lze pravděpodobně udělat šálek dobré kávy. Jinak zvažte použití
filtrované nebo balené vody.

4. Čerstvost

Káva je produkt rychle podléhající zkáze. Mezi
nepřátele kávy patří kyslík, světlo, teplo a vlhkost.
Poté, co je balíček kávy otevřen a vystaven působení
vzduchu, měla by být káva skladována v neprůhledné
a uzavřené nádobě v pokojové teplotě a spotřebována
během jednoho týdne.

Příprava kávy ve French pressu

Pokud si chcete vychutnat pravou plnou chuť kávy, doporučujeme připravit si kávu ve French pressu. Takto připravená
káva je hutná a chuťově bohatá a svými vlastnostmi se
podobá té, kterou ochutnávají degustátoři kávy.
• Nádobu a další součásti French pressu opláchněte horkou vodou, aby se nahřály.
• Dejte do French pressu správné množství nahrubo namleté kávy:
• 10 polévkových lžic (55 g) nebo 5 odměrek kávy na 8
šálkový French press
• Mletou kávu zalijte horkou vodou z kohoutku u kávovaru, promíchejte a ujistěte se, že je všechna káva
namočená.
• Nádobu French pressu zakryjte vrchní částí French pressu, aby z ní neunikalo teplo.
• Nechte kávu louhovat 4 minuty.
• Pak kruhové sítko zatlačte dolů.
• Kávu ihned podávejte.

Kávovník

Kávovníky rostou v rovníkovém pásmu mezi Obratníkem
Raka a Kozoroha. Plodu kávovníku se říká kávový bob.
Zeměpisné podmínky, jakými jsou půda, klima a výška nad
mořem mají zásadní podíl na chuť kávy.
• Kávovník je příbuzný gardénii, což je stále zelený keř
obvykle rostoucí na zahradách.
• Původním domovem kávovníků je Etiopie a Arabský
poloostrov. Do Indonésie byla káva rozšířena Holanďany a do ostatních zemí se dostala spolu s badateli,
obchodníky a pašeráky.
• Kávovníky obvykle kvetou jednou za rok. Jakmile květy
s jasmínovou vůní opadají, vytvoří se malý shluk zelených bobů. Shluk zraje a získává červenou barvu. Proces

Ochutnávání kávy

Chuťové charakteristiky kávy

Aroma
Jak káva voní. Aroma kávy může být zemité, kořeněné,
květinové nebo ořechové, které je často přímo spojeno
s chutí kávy. Určité aroma může být někdy téměř neznatelné a začátečníkům může dělat problémy ho rozeznat.
Kyselost
Pokud mluvíme o kyselosti kávy, nemáme tím na mysli skutečné pH kávy. Tímto pojmem označujeme vlastnost kávy
pročistit a osvěžit patro. Kyselost ucítíte po stranách a na
špičce jazyka. Pokud má káva výraznou kyselost, říkáme
o ní, že je jiskřivá, štiplavá nebo jadrná a má jasnou dochuť.
Pokud má káva kyselost nízkou, je hladce sametová a její
chuť v ústech dlouho zůstane.
Plnost chuti
„Váha“ kávy. Jaký pocit v ústech vyvolává, je lehká nebo se
rozprostře po celých ústech? Je to podobné jako rozdíl chuti mezi plnotučným a odtučněným mlékem. Lehkou kávu
ucítíte na jazyku slabě a její chuť rychle pomine. Opačně
tíhu a chuť plné kávy ucítíte v ústech ještě dlouho.
Příchuť
Jak káva chutná. Chuť kávy je rozeznatelná v různých
částech úst. Citrusové plody, kakao, borůvky, to jsou jen
některé příchutě, které káva může mít. Některou z chutí
jasně rozeznáte hned při prvním ochutnávání, jinou ucítíte
velmi slabě.

•
•

•

•

•

od vzkvétání až po sklízení trvá přibližně devět měsíců.
Ačkoliv většina kávovníků obvykle dorůstá do až do
9-12 metrů, často se jejich výška upravuje, přibližně na
1.22-1.83 metrů. Díky tomu má kávovník více plodů
a sklizeň je snadnější.
Po celém světě se pěstuje velké množství druhů kávy
Arabica. V téměř každé zemi, kde se káva pěstuje, najdeme kombinaci tradičních odrůd s hybridními příměsky.
Průměrný kávovník vyprodukuje každou sezónu tolik
kávových bobů, kolik je potřeba na přípravu 450-680 g
(1 – 1.5 libry) pražené kávy.
Na 450 g (1 libra) zelené kávy je potřeba asi 2.27 kg (5
liber) kávových bobů.
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Studio Vincenta Callebauta

Neotřelé návrhy

Vincenta Callebauta
Lidstvo mělo odjakživa zálibu v gigantických stavbách, ať už šlo o pyramidy egyptských faraonů, gotické katedrály nebo o velké účelové technické stavby novověku.
Kritickým podobenstvím této touhy je například biblický příběh o Babylonské věži,
který nás mimo jiné varuje před přeceňováním možností lidstva. Současné hranice
našich schopností nás ale dráždí a ženou technologický pokrok dál.

Architektura
Jedním z předních novátorských architektů a designérů
se zálibou v takovýchto stavbách je bezesporu Vincent
Callebaut. Jeho projekty takové bezesporu jsou. Tento
belgický architekt je tvůrcem mnoha projektů staveb na
celém světě. S projektem Red Baobab se zúčastnil veřejné
soutěže o budovu Národní knihovny v Praze. Jeho návrhy
se vedle své velikosti vyznačují i praktičností, energetickou
soběstačností a souzněním s přírodou.

Physalia

Studio Vincenta Callebauta se již v minulosti vyznamenalo
řadou opravdu mimořádných projektů. Organické linie
se v nich mísí s přírodou a moderní technologií v jedinečném spojení a se svým nejnovějším příspěvkem tvůrci opět
dokazují, že stále mají co říct. Navrhli totiž ekologickou
plovoucí zahradu Physalia, která při svých cestách dokáže
čistit špinavé řeky. Celý projekt vznikl v reakci na to, že
v současném světě má více než miliarda lidí problém s přístupem k pitné vodě. Té přitom ubývá, a to jak po kvalitativní, tak i kvantitativní stránce. Plovoucí zahrada Physalia
má tedy mimo jiné sloužit k tomu, aby vodu čistila. Zároveň jde o jakousi plovoucí laboratoř, která je energeticky
100% soběstačná a dokonce vyrábí více energie, než spotřebuje. K tomu slouží mimo jiné fotovoltaické články na
povrchu lodi. Zároveň je doslova až po střechu napěchována nejrůznějšími biotechnologiemi. Elektřinu dále generují
hydroturbíny ukryté pod pláštěm, které využívají proudu
řek. Povrch lodi je pokrytý oxidem titaničitým, který v reakci se slunečním světlem čistí vodu od všelijakého chemického znečištění (tato látka je oblíbená také v oblasti
nanotechnologií). Interiér futuristické lodi je rozdělen do
čtyř velkých zahrad dělených podle elementů – tedy země,
vzduch, voda a oheň. Centrálním pojítkem projektu ale
přesto zůstává člověk, jeho činy a pokud možno respekt
k životnímu prostředí.

Hydrogenase

Přírodou inspirovaná a stoprocentně soběstačná jsou
i Callebautova organická vzdušná plavidla, jejichž realizace by mohla být hotova do roku 2030. Hydrogenase je
nový nápad jak propojit ekologii s architekturou. Jedná
se o futuristicky vyhlížející dopravní prostředek budoucnosti, poháněný bio-palivem získaným z mořských řas.
Celá konstrukce se skládá ze dvou navzájem propojených
subjektů. Jeden pluje po vodě a druhý slouží ke vzdušné
přepravě. Vzducholodě vysoké 480 metrů pojmou až 200
tun nákladu, dokáží vyvinout rychlost kolem 175 kilometrů
za hodinu a vystoupat do výšky dvou kilometrů. Loď ve
tvaru šroubovitého květu před rozvinutím bude rozdělena
základním křížem na čtyři části sloužící jako obytné prostory, kanceláře a vědecké laboratoře. Tento komplex 67
obytných pater doplní nákladní prostor osmi zemědělských
polí a 20 větrných elektráren. Objekt plující na hladině
oceánu dělící se opět na čtyři křídla by měl sloužit jako
energeticky soběstačná farma. Na povrchu by disponovala
solárními panely a díky 32 vodním turbínám by získávala
energii z mořských proudů. Zároveň by plnila funkci ochrany ekosystému, mořské fauny a flory, podílela by se na
revitalizaci korálových ostrovů a čištění vody od průmyslových odpadů. V současné době dochází k masivnímu odlesňování kvůli nutnosti rozšiřování dopravní infrastruktury.
To však nic nemění na faktu, že na oceánech či pouštích
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je jejich budování prakticky nemožné. Revoluční generace zelených plavidel však k provozu silnice nepotřebuje.
Proto by vzducholodě mohly být využívány při humanitních akcích, přírodních katastrofách, či globalizaci třetího
světa. Sekundární využití by lodě mohly najít v ekoturistice
a přepravě osob a nákladů. Uplatnění by také mohly najít
při dohlížení na teritoriální vody. Díky rozmanitosti využití
a šetrnosti k životnímu prostředí můžeme doufat, že nezůstane pouze u sci-fi scénářů a jednou se taková plavidla
stanou skutečností.

Vážka pro New York

Gigantický mrakodrap – městská farma je navržen tak, aby
propojil spotřebitele potravin s jejich producenty. Vertikální farma je gigantických rozměrů. Rozprostírá se přes 132
poschodí, přitom se do ní vejde 28 různých zemědělských
oblastí pro produkci ovoce, zeleniny, obilnin, ale třeba
i chování dobytka a drůbeže. Energii získává gigantická
budova za pomoci solárních panelů a větrných turbín.

Vincent Callebaut tvrdí, že „Vážka“ je 100% soběstačná.
Mezi pěstírnami jsou pak natěsnány výzkumné laboratoře,
kanceláře i komunitní prostory. Do detailu je rozpracováno
využití biologického odpadu. Chlazení budovy v létě zastane přirozené větrání, pro udržování stálé teploty v zimě
se naopak počítá s akumulací solární energie. Venkovní
zahrady budou filtrovat dešťovou vodu, která se pak promíchá s užitkovou z budovy a následně je znovu využita.

Bionic Arch

Tento projekt si ke stému výročí Taiwanské R.O.C (Republic of China) nadělí taiwanská vláda. Představitelé města
jím chtějí vzdát hold stavebním tradicím a Bionic Arch
(Bionická klenba) má být centrem nového ekonomického,
politického, sociálního i kulturního Taiwanu. Inovativní,
průkopnický a novátorský design budovy Bionic Arch, to je
nový mistrovský plán se jménem Taichung Gateway (Taičungský únik), místa ve městě, do kterého zkrátka můžete uniknout za přírodou. Jedná se o budoucí městskou

oázu životního stylu, inovace, kultury a biodiversity v srdci
centrálního Taiwanu. Zelená věž kombinuje a překonává
devět hlavních indikátorů definujících ze zákona zelenou
budovu. A zintenzivňuje vztah mezi člověkem a životním
prostředím stejně jako místem, na kterém se budova nachází a jeho okolím. Na projektu upoutají zelené vertikální
platformy, nebeské zahrady a oživlé fasády. Samozřejmostí
je využívání obnovitelných energií (solární a větrné spolu
s biotechnologiemi). Projekt klade důraz na spoluobývání
a respektování postoje s cílem dosáhnout mnohem vyšších standardů než je běžné u jiných “zelených” budov.
Taiwanská věž se rovněž stane význačným mezníkem ve
smyslu udržitelnosti zdrojů. Bude přispívat k plnění vládního usnesení ve smyslu šetření energie a redukci karbonových emisí. Celý program je zamýšlen vertikálně jako vertikální městský les recyklující atmosféru. Veškeré vybavení
(místnosti, lobby, informační centrum, výtah, obchody,
restaurace, vyhlídkové observatoře, laboratoře, kanceláře)
bude transformováno ve skutečné zahrady.
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Zimní rukavice
BREKKA

519,-

Zaměřeno na ženy

S přicházející zimou je na místě i obměna šatníku. Co by v něm nemělo chybět?

Zimní čepice
BREKKA

699,-

Sako
Pietro Filippi

Kabát dlouhý
ADD Spacio

14 850,-

Béžové zimní boty
MOU

9 000,-

Zimní boty
CCC

2 099,-

Zimní boty
CCC

2 299,-

OREA Hotel Horal

HOTELOVÉ SLUŽBY
UBYTOVÁNÍ
340 lůžek ve 164 pokojích (dvoulůžkové, dvoulůžkové
čtyřlůžkové a apartmány)

pokoje s přistýlkou,

GASTRONOMIE
restaurant Panorama (60 míst), Ski restaurant (200 míst), Snowboard bar (60 míst),
letní terasa (50 míst)
WELLNESS CENTRUM
bazén 6 x 12 m, whirlpool, sauna, solárium, masáže, floating, římská parní lázeň,
rašelinový zábal, parafínový zábal, relaxační místnost, fitness

SÁLY A SALÓNKY / KONGRESY
kongresový sál – 300 míst (možnost rozdělení sálu na 3 samostatné salónky),
taneční sál – 150 míst, salónek Sněžka – 60 míst, salónek Labe – 35 míst, salónek
Bohemia – 35 míst. Tyto konferenční prostory jsou technicky vybaveny k
bezdrátovému připojení na internet.
OSTATNÍ SLUŽBY
stolní tenis, tenisová hala, víceúčelové hřiště (v zimě je využíváno jako přírodní
kluziště), lezecká stěna, kuželna, půjčovna sportovních potřeb, kulečníková herna,
minigolf, bezdrátové připojení na internet, internet terminál, parkoviště

AKČNÍ NABÍDKY
ZIMNÍ RADOVÁNKY V KRKONOŠÍCH - 02.01. - 01.04.2012

NA SNĚHU ČI NA LEDU - 02.01. - 01.04.2012

od 950 Kč / 1 osoba / 1 noc

od 1 150 Kč / 1 osoba / 1 noc

Cena zahrnuje:
■ ubytování se snídaní formou bufetu
■ volný vstup do bazénu, whirlpoolu a fitness se stolním tenisem 07:00 - 12:00
■ 10% sleva na služby v relax centru
■ 10% sleva na služby ve sport centru (platí pro tenisovou halu a kuželky)
■ minimální počet přenocování 3 noci

Cena zahrnuje:
■ ubytování se snídaní a večeří formou bufetu
■ volný vstup do bazénu, whirlpoolu a fitness se stolním tenisem 07:00 - 18:00
■ 2x volný vstup na 60 minut do sauny a páry během pobytu
■ 10% sleva na služby v relax centru
■ 10% sleva na služby ve sport centru (platí pro tenisovou halu a kuželky)
■ minimální počet přenocování 3 noci

Další akční nabídky naleznete na www.horal.cz.

OREA Hotel Horal
Svatopetrská 280
54351 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 433 351
Fax: +420 499 433 356
Bezplatná infolinka: 800 12 00 12
E-mail: rezervace@horal.cz
www.orea.cz, www.horal.cz
GPS: 50°43'37.81"N,15°37'34.51"E

Další akční nabídky naleznete na www.horal.cz.

Tip na výlet
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Informační centra Špindlerova mlýna a Harachova

Hurá do Krkonoš
A kam přesně? No, kam jinam než do Špindlerova Mlýna a Harrachova.
Podlehnout kouzlu Krkonoš, nejnavštěvovanějšího ráje pěší turistiky, ale hlavně oblíbeného cíle pro zimní sporty není zas tak těžké. Kvalitní lyžařské areály, udržované
běžecké tratě a ideální sněhové podmínky dělají tuto oblast rájem zimních sportů.
V létě tu zase najdete horské svahy proměněné v rozkvetlé
nekončící louky a dravé řeky svádějící k vodním sportům.
Uprostřed netknuté přírody můžete procházet či projíždět
kilometry turistických tras vedoucích k pramenům Labe či
krkonošským vodopádům. S dlouholetou tradicí této turistické oblasti přichází i malý bonus v nabídce trochy luxusu
ve formě krytých bazénů, golfu na nejvýše položeném
hřišti v ČR, či jízdy na koni. Na své si tu přijde každý. Rozptýlení můžete najít například na sáňkařské dráze, která je
v provozu od roku 1900. Historické město Trutnov nabídne
stín v podloubí renesančních a barokních domů či výlet na
nedalekou tvrz - pozůstatek největší dělostřelecké tvrze
plánovaného československého pevnostního systému.

Hurá do Špindlu

Nejnavštěvovanějším místem v Krkonoších je Špindlerův
Mlýn, který dnes už hravě snese srovnání s předními světovými lyžařskými středisky. Chcete si zalyžovat, rezervovat
místa na bowling nebo snad stůl v restauraci na oslavu narozenin a k tomu ještě ve Špindlu sháníte květiny? Nebo si
přejete strávit s partou přátel víkend na pravé horské boudě nebo, co říkáte na překvapení pro přítelkyni v luxusním
pensionu se saunou a whirlpoolem... jsou vám k dispozici
přepychové apartmány včetně všech nadstardatních služeb
s tím souvisejících. Možná namítnete, že Špindlerův Mlýn
má punc drahého střediska. Tento mýtus se již postupně
odbourává. Ano, v zimních měsících jsou ceny podstatně
vyšší než v létě, ale toto je vykoupeno vysokou kvalitou
služeb a špičkovou úpravou sjezdových tratí.

Nejnavštěvovanější středisko zimních sportů v Čechách

Díky svým klimatickým podmínkám a úrovní služeb se
jedná o jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších
středisek zimních sportů v České republice. Leží při soutoku
řeky Labe a Dolského potoka v nadmořské výšce 575 - 1555
m a jeho nejvyšším bodem je Luční hora (druhá nejvyšší
hora České republiky). Místní části Špindlerova Mlýna jsou
Přední Labská, Labská, Bedřichov a Svatý Petr. První zmín-
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ky o Špindlerově Mlýně jsou již z roku 1516, název města
byl odvozen od jména místního mlynaře Špindlera. V této
době je nejstarší část města Svatý Petr je zmiňována jako
hornická osada, v dolech se těží stříbro. Po uzavření dolů
přicházejí sběrači léčivých rostlin, poutníci. Budaři upravují svá skromná stavení zájemcům o turistiku, budují se
přístupové cesty a dochází k rozmachu turistického ruchu.
13.7.1793 k datu povolení stavby místního kostelíka patentem císaře Františka II., který nahradil rozpadávající
se kapličku, dostává město jméno po mlynáři Špindlerovi,
který žádost o povolení stavby sepsal.

Prestižní evropské středisko

Dnes se Špindlerův Mlýn řadí do skupiny šestnácti prestižních zimních středisek Evropy, USA a Kanady, kde se koná
Světový pohár žen v Alpském lyžování. A tamější skiareál
je nejlepším místem pro ty, kdo hledají víc než jen sníh.
Díky klimatickým, podmínkám a možnostem technického
vysněžování je lyžování a snowboarding umožněn po dobu
5 měsíců. S jedním skipasem můžete navštívit 5 lanových
drah a 11 lyžařských vleků s celkovou přepravní kapacitou 20 000 osob za hodinu. Špindlerův Mlýn, jako jediný
6hvězdičkový resort v České republice nabízí 25 km denně
upravovaných sjezdových tratí všech obtížnosti, z nichž je
95% uměle zasněžováno, nabízí kvalitní lyžování pro lyžaře
všech úrovní. Pro snowboardisty je v areálu Svatý Petr
připravena U-rampa, snowparky nabízí Svatý Petr, Hromovka, Horní Mísečky. Areál Hromovka nabízí také večerní
lyžování. Sjezdové tratě splňují podmínky FIS, každoročně
jsou zde pořádány závody evropské i světové úrovně. Pro
vyznavače běhu na lyžích a běžek je zde 100 km denně
upravovaných běžeckých tratí. Začátečníkům jsou k dispozici lyžařské školy a dětské školičky a samozřejmostí je i servis
lyží. Ve Špindlerově Mlýně můžete vyzkoušet i snowtubing,
paragliding, dlouho osvětlenou sáňkařskou dráhu, bobovou dráhu, projížďku sáněmi taženými koňmi, jízdu na
sněžných skútrech, ve sněžné rolbě, mushering - psí spřežení, přemostění, let padákem – paragliding, jízdu na čtyřkolkách nebo tri-ski. A to všechno si můžete užít bez vlastního
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Tip na výlet

speciálního vybavení, které si můžete na místě půjčit: od
standartní lyžařské výbavy po top modely. Pro začátečníky
v lyžování čekají profesionální instruktoři jak klasického
lyžování, tak i snowboardingu.

Outdoor a wellness

Špindlerův Mlýn ale nejsou jen zimní a outdoorové sporty. Dva aquaparky, kryté tenisové haly, bowlingové dráhy
nebo špičková wellness studia, i to neodmysliteně patří
k dovolené ve Špindlerově Mlýně. Určitě si také najděte čas
na pravé thajské masáže TAWAN. Ve Špindlerově Mlýně
si také přijdou na své milovníci jídla i pití. Skvělé restaurace, cukrárny, bary, pizzerie, ale i lidové hospůdky najdete
téměř všude.

Hurá do Harrachova

Co takhle pár dní strávit ve Špindlu a dalších pár dní v dalším vyhlášeném krkonošské
středisku, v Harrachově?

Harrachov je situován v západní části Krkonoš na rozhraní s Jizerskými horami v údolí řeky Mumlavy. Jeho horské
klimatické podmínky způsobené uzavřením jižní strany
Čertovou horou a relativní otevřenosti ze severních směrů
Novosvětským průsmykem ho předurčují jako středisko
zimních sportů a rekreace. I když nadmořská výška 680m
(u kostela) není nijak ohromující, přesto je něco pravdy na
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tvrzení starousedlíků, že v Harrachově je půl roku chladno
a půl roku zima. Díky této konfiguraci terénu, které jsou
zároveň vhodné jako lyžařské terény, vyrostl Harrachov
postupně i ve světě známé lyžařské centrum, poskytující
služby pro zimní sporty na vysoké úrovni.

Tradice harrachovského lyžování

Harrachov má velmi silnou lyžařskou tradici, která se začala
psát již brzy poté, co první lyže do Čech přivezl hrabě Harrach. Po vzoru jiných zemí, zejména severských, se začínají
pořádat také první lyžařské závody. Přesné datum prvního
závodu neznáme, víme však, že 13.2.1905 vedla přes Harrachov trať prvního distančního závodu na 50 km v rámci
Mistrovství zemí koruny České.

První skokanské můstky.

V roce 1920 byl postaven na úpatí Čerťáku první můstek
s umělým nájezdem v Čechách, v roce 1922 vybudoval též
LTBK svůj můstek na Ptačinci.
Prvním velkým mezníkem v historii harrachovského lyžování byly závody, pořádané na počest VII. lyžařského kongresu v roce 1923. Těchto závodů se zúčastnili tehdejší nejlepší
lyžaři, celkem z 11 zemí Evropy i USA. Na startu závodu na
50 km se sešlo 64 borců, závod ve skoku sledovalo více jak
20 tisíc diváků. Tyto závody zahájily dlouholetou tradici
závodu O pohár kongresového můstku. Dalším významným
obdobím v historii lyžování v Harrachově je tradice Mezinárodních lyžařských závodů, kterých se od roku 1954 usku-
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tečnilo celkem 17 ročníků. Na startu se vždy sešli vynikající
závodníci z celé Evropy, především ze Skandinávie, kterým
zdatně konkurovali také naši lyžaři, tehdejší reprezentace
Československa byla téměř výhradně tvořena závodníky
z Harrachova. V roce 1956 byl dán do provozu první můstek
s umělou hmotou v republice. Po krátké pauze a dobudování skokanského a běžeckého areálu včetně můstků K-120
a můstku pro lety na lyžích začíná v roce 1980 nová, nejslavnější éra harrachovského lyžování.

Pořádání Světových pohárů

Harrachov se stal pravidelným pořadatelem Světových
pohárů. V roce 1993 zde proběhlo Mistrovství světa juniorů
v klasickém lyžování. Vrcholem harrachovského lyžařského dění jsou bezesporu lety na lyžích. Na harrachovském
Mamutu, který je jedním z pěti na celém světě se létalo již
sedmkrát, z toho dvakrát, v roce 1983 a 1992 o titul Mistra
světa. Dvakrát padl v Harrachově světový rekord (v roce
1980 A.Kogler 176metrů a v roce 1983 P.Ploc 181 metrů).
V roce 1996 A. Goldberger poprvé v historii v oficielním
závodě letem 204 metrů překonal magickou dvoustovku.

Harrachov dnes

A co Harrachov může nabídnout dnes? Řadu sjezdových
tratí s umělým zasněžováním z Čertovy hory různých obtížností, s dvěma čtyřsedačkovými lanovkami až na vrchol,
mnoho kilometrů udržovaných běžeckých tratí a cest až na
hřebeny Krkonoš, řadu cvičných prostorů pro lyžařské začá-

tečníky a děti, mnoho lyžařských škol se zkušenými učiteli
lyžování, mnoho půjčoven sportovního nářadí a podobně.
Na milovníky lyžování čekají perfektně upravené běžecké
tratě či sjezdovky, které se v případě nedostatku sněhu
uměle zasněžují sněžnými děly. Kompletní péči zajišťují
servisy lyží sjezdových i běžeckých, půjčovny lyží, lyžařské
školy. Pro běžkaře je kolem Harrachova udržována lyžařská magistrála o celkové délce 30 km. Dominantu města
tvoří proslulý areál skokanských můstků na Čertově hoře
přímo nad Harrachovem. Pro skoky na lyžích je jako jediný
v České republice a málokteré středisko ve světě, vybaven
kompletní sestavou osmi skokanských můstků. Od nejmenšího s 8 metrovým kritickým bodem pro 5ti-leté caparty, až
po mamutí můstek K185, umožňující lety do vzdálenosti
přes dvě stě metru, pro opravdové vrcholové sportovce
a odvážlivce.

Tradice sklářství, jedinečná zubačka …

Harrachov v minulosti proslul daleko za hranicemi Čech
svým sklářstvím. Vznikla zde tradice prvotřídně ručně vyráběného foukaného, broušeného, ale i rytého a malovaného
či jinak zdobeného skla. Ojedinělá ozubnicová dráha do
Tanvaldu láká turisty svou krásnou vyhlídkovou jízdou romantickou krajinou Jizerských hor a Krkonoš s množstvím
tunelů a viaduktů. Udělejte si radost, projeďte se a výlet
nezapomeňte doplnit návštěvou Harrachova.
Takže, ať ve Špindlu nebo v Harrachově, hlavně si to užijte!
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Na zdraví
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Bohemia sekt

Sekt, nebo pravé šampaňské?
Snad nejvíce rozšířená věta určená pro přípitek je „ dáme si šampaňské“. Málokdo ale
ví, že tak hojně používaný pojem jako „Champagne“ se hodí jen pro šumivé víno pěstované a lisované právě v oblasti Champagne a smí se jím dle autorského zákona honosit jenom pravý originál.

Dáme si šampaňské, nebo sekt?

Snad nejvíce rozšířená věta určená pro přípitek je „ dáme si
šampaňské“. Málokdo ale ví, že tak hojně používaný pojem
jako „Champagne“ se hodí jen pro šumivé víno pěstované
a lisované právě v oblasti Champagne a smí se s ním dle
autorského zákona honosit jenom pravý originál. Existují
sice i výjimky, ale těch není mnoho. A platí, že pokud si na
něm chceme opravdu pochutnat, pocítí to i naše peněženka. Další platné pravidlo je, že lepší sekty se kvasí přímo
v lahvích. Při nákupu se tedy vyplatí sledovat, zda je na
lahvi napsáno, že víno kvasilo klasickou metodou. Pokud se
budeme řídit touto radou, najdeme i kvalitní šumivá vína,
které nás finančně až zas tak nezatíží.

Jak naservírovat sekt?

Sekt servírujeme ve vysokých podlouhlých sklenicích tzv.
„flétnách“. Při otevírání držíme lahev v ubrousku a opatrně
s ní otáčíme než se zátka, která je pod tlakem, uvolní. Jinak
platí, že ve správné společnosti se šampaňským „nestřílí“.
Působilo by to značně amatérsky. Sekt by měl být vychlazený (4-6°C). Na rozdíl od vína jej můžeme i hostům dolévat.

Jaký sekt zvolit pro váš slavnostní
den?
Časopis Apetit otestoval sekty u nás běžně dostupné.
A z této prověřené nabídky se vám jistě vyplatí vybírat,
abyste nebyli nemile překvapeni.
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TYP SEKTU

JAK NÁM BUDE CHUTNAT

BOHEMIA SEKT PRESTIGE
250,- Kč
v obchodní síti
Universální sekt, jímž nic
nezkazíte.

NEUTRÁLNÍ směska vín,
chutnající po ovoci. Vítěz
mnoha soutěží.

CHÁTEAU MĚLNÍK BRUT
cca 250,- Kč
prodávají vinotéky

DÁMSKÉ a svěží. Má poměrně vysoké procento alkoholu a mělo by se dobře
vychladit.

SEKT PÁLFFY EXTRA BRUT
cca 200,-Kč
v hypermarketech

SUCHÝ sekt s chutí sladkých hroznů. Voní po hruškách a jemně perlí.

SEKT DOMAINE JAN PETRÁK, NEUBURGER
cca 400,-Kč
ve vinotékách

MORAVSKÉ opravdové
šampaňské. Připravuje se
z vyzrálých hroznů, má
zlatavou barvu a jeho chuť
je velmi příjemná.

DIDIER HERBERT CHAMPAGNE, PREMIER CRU BRUT
800 Kč

PRAVÉ šampaňské za rozumnou cenu s vyváženou
ovocnou chutí.
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Na zdraví

Pro co se hodí sekt?

Sekt je ideální pro přípitky, vítání hostů… Málokdo si bez
něho dokáže představit silvestrovskou půlnoc. Je označovaný i jako „nápoj milenců“. Bublinky nám údajně rychleji
„dopraví dobrou náladu do krve“ a tím se záležitost hezké
noci nejspíše uspíší.
Pokud sekt popíjíme k jídlu, neuděláme sice chybu, ale
obecně platí, že k jídlu se hodí spíše víno bez bublinek.

Podle čeho vybíráme sekt?

Sektů je nepřeberné množství. Rozdíly jsou v kvalitě i ceně.
Nejkvalitnější druhy šampaňského jsou prestige cuvées,
vyráběné jen z nejlepších ročníků vína a s přívlastkem grand-cru. Velmi kvalitní jsou i ty, které nesou označení brut
nebo šampaňské vyrobené pouze z jedné odrůdy – blanc
de blancs. Říká se, že kvalitní šampaňské rychle nevyprchá
a jeho bublinky jsou jemné a dráždivé. Již jsme se taky
zmínili, že kvalitní šumivé víno by mělo být vyráběno tzv.
klasickou cestou, tzn. kvašením přímo v lahvi. Chceme-li
se vyznat a orientovat podle chuti samotného sektu, je
vodítkem při nákupu jeho označení, která nám napoví míru
sladkosti šumivého vína. Zde platí pro označení:
OZNAČENÍ SEKTU

CUKERNATOST

ULTRA BRUT,BRUT NON
DOSAGE,BRUT ZERO,BRUT,
TROCKEN

Trpčí, suchý sekt buď bez
dalšího přidaného cukru,
nebo je jeho množství limitováno do 15g cukru/l.

EXTRA SEC, EXTRA DRY,
HALBTROCKEN

Polosuché víno s množstvím
cukru od 15 do 20g/l.

Polosuché DEMI SEC, SEC,
TROCKEN, Kabinet

Sladší většinou do 35 g
cukru/l.

Polosladké DEMI
DOUX,HALBTROCKEN,

Sladké nad 35 g cukru g /l.

Pozdní sběr
Sladké DOUX, Mild, Výběr

Velmi sladké - nad 50 g
cukru/l.

Zeptali jsme se vinaře Tomáše Vicana:

Jaký je rozdíl mezi šampaňským a sektem?

Oficiálně lze označení šampaňské používat pouze u značek,
které pocházejí ze stejnojmenné oblasti ve Francii. Dobrý
sekt zraje přímo v láhvi. Pozor na „rádoby sekty“, které
jsou syceny kysličníkem.

Pro jaké příležitosti se sekt hodí?

Kdykoliv a kdekoliv. Hlavní je mít náladu, rozhodně nepít
na zlost. A ideální je mít s kým.

Podle čeho sekt vybíráme?

Doporučuji experimentovat a povídat si o pocitech ze sektu
s ostatními. Neb víno je marnivé a má rádo, když se o něm
hovoří. Zároveň být nekompromisní, a když mi nechutná,
tak už ho příště nezkoušet. Tedy vybírat značky, které mě
bavily.

Jak sekt naservírovat?

S noblesou, s trochou ceremonie, podpořit atmosféru.
Nebo také překvapit a láhev tzv. sabrážovat, čili utnout hrdlo. Jde to nejenom šavlí, ale překvapivě i třeba skleničkou.
A každopádně pořádně nachladit, max. do 8 st.C.

Jaký sekt zvolit pro slavnostní den?

Každopádně doporučuji, dle stavu peněženky, experimentovat a občas si dopřát známější značku či oblast, např.
španělskou Cavu.

Kdy sáhnout po originálním šampaňském?

Kdy to jen jde. Zároveň je třeba říct, že již dosti moravských
vinařů umí vyrobit dobrý suchý sekt.

Vy osobně dáváte přednost sektu nebo klasickému šampaňskému?

Já rád experimentuji a hledám, takže porůznu. Každopádně ale piju vždy bublinky suché, žádné demi sec či dokonce
dulce bolehlavy. Dle mých zkušeností z ciziny, jsme snad
jediní, možná s Ruskem, kde se pijí „demíčka“. Všechny
světové sekty jsou suché, s drobným, dlouhotrvajícím perlením. Mňam.

www.calvinkleinshop.cz

PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

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

Odběratel

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

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

(na číslo účtu 2493861309/ 0800)

Objednávku s případně vyplněnou složenkou pošlete na adresu:
IN publishing group s.r.o. - ICE
Na Tvrzi 1097/8, Brandýs nad Labem, platbu proveďte
na účet: 2493861309/0800
v případě dotazů piště na e-mail: info@icemagazin.cz
ICE číslo 4, ročník 5.
Vydává: IN publishing group s.r.o.
Datum vydání: 15. 12. 2011
Editorka: Mgr. Iva Nováková
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Artdirector: Jan Novák
Jazyková korektorka: PaedDr. Mirka Žídková
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Obchodní oddělení: Petra Havelcová, Jana Keményová,
Petra Lahrachová, Denisa Syberová
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