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Laffita:
„Nejsem
umělec.
Já jsem
courturier“

Rihanna

„Bůh funguje bláznivě“

KONTAKTNÍ ČOČKY DAILIES®
PRO POHLED,
PŘI KTERÉM LEDY TAJÍ

Kontaktní čočky Vám pomohou navázat sebevědomý
ý oční
kontakt. A při zimních radovánkách určitě oceníte svobodu
obodu
u
pohybu i pohodlí, které poskytují.

DAILIES®AquaComfort Plus®

jednodenní kontaktní čočky s unikátní zvlhčující technologií.
nolog
gií.
• Zvlhčující látka uvolňována s každým mrknutím oka
• Vynikající optické vlastnosti díky technologii LightStream
m®
• Ultratenký materiál pro pocit pohodlí při nošení

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DAILIES.CZ NEBO U VAŠEHO OČNÍHO SPECIALISTY.
DAILIES® AquaComfort Plus® a DAILIES® AquaComfort Plus® logo jsou ochrannými známkami Novartis AG. © 2011 Alcon.
CIBA VISION je nyní součástí společnosti Alcon®, divize skupiny Novartis AG. VC/DD/DACP/PT/121207/CZ

Netradiční design spojený s moderní kuchyní v centru Prahy
•

Nekuřácká designová restaurace
s kapacitou 130 osob

•

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

•

Česká i mezinárodní kuchyně

•

Každé pondělí nová týdenní nabídka

•

Business Lunch

•

Letní terasa

•

WiFi v celé restauraci zdarma

•

3 konferenční místnosti s kapacitou
200 osob

•

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

•

Jedinečná atmosféra

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

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

• 184 designových pokojů
• 11 apartmá a Yasmin Suite

• 3 multifunkční konferenční místnosti
s kapacitou 200 osob

• Restaurant Café Bar Noodles

• Fitness centrum a sauna zdarma

• WiFi v celém hotelu zdarma

• Concierge

• Room service

• Podzemní parkování

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

Pro dovážku sushi prostřednictvím služby SUSHIBAR + CAFE
City | Radlická 3185/1b | Praha 5
SUSHI EXPRESS volejte: Anděl’s
Rezervace: 257 312 794
Praha 608 643 923 SUSHIBAR + RESTAURANT
Brno 547 214 949 Dejvice | Dejvická 30 | Praha 6
Rezervace: 233 312 311
www.sushi-point.cz
SUSHIBAR + RESTAURANT

Olympia Brno | U Dálnice 777 | Brno-Modřice
Rezervace: 547 214 949

SUSHIBAR + RESTAURANT

Forum Nová Karolina | Jantarová 3344/4 | Ostrava 2
Rezervace: 596 155 010

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

Zimní grilování-nový trend,

jedině s Weberem

Záliba v grilování se stala fenoménem na celém světě. V posledních letech patří grilování i v České republice ke koloritu, kterým se pravidelně začíná a končí léto. Proč se
ale držet konvencí a neužít si lahodné jídlo z grilu i v následujících zimních měsících?
Zimní grilování
S kvalitními grily a příslušenstvím se dá bez problémů grilovat celoročně, důležité je dodržet jen pár pravidel, a pak
už si v klidu můžete užít grilovaní s přáteli či rodinou na
zasněžené zahradě, balkónu či rovnou na horách. Dobroty z grilu se tak mohou stát například i nedílnou součástí
Vašeho vánočního či silvestrovského menu.
Mezi základní pravidla pro bezchybné zimní grilování
patří především gril s poklopem, který nejenom ochrání
připravovaný pokrm před povětrnostními podmínkami, ale
také zajistí po celou dobu stejnoměrnou teplotu, se kterou
pak dosáhnete kvalitního propečení připravovaného jídla
i v minusových teplotách.

Trend zimního grilování již léta znají například v Alpských
zemích, Kanadě či USA. Objevte s novinkami od společnosti
Weber Stephen krásu a neopakovatelnou romantiku grilování na sněhu i Vy.

Grilování pod stromečkem – tipy na vánoční
dárek pro muže i ženy
Také ještě nevíte, čím letos uděláte svému partnerovi či
partnerce radost pod stromečkem? Zkuste vsadit na špičkové novinky nebo prověřené klasiky od společnosti Weber
Stephen®

Q 120 Modern Grey

Startovací komín Rapidfire - Zapalovací set

Tato novinka od společnosti Weber® v barvě Modern Grey
s postraními poličkami a s integrovaným teploměrem, je ideálním stylovým pomocníkem pro každého muže. Má vysoký
výkon a přitom malou plochu na umístění. Je ideální na cesty
a k domácímu grilování například na terase či balkóně. Tento
typ plynového grilu je připraven k použití do 10 minut a Vy si
tak můžete užít venkovní grilování i v opravdu velmi chladných
dnech.
Cena: 6 590,-Kč

Perfektně žhavé brikety za méně než 30 minut? V zimních měsících naprosto ideální
a tak jednoduché. Nemusíte používat
žádný tekutý podpalovač, stačí vložit
podpalovací kostky pod komín s briketami a zapálit. Do půl hodiny si
pak můžete v klidu vychutnat
grilování pokrmů s nezaměnitelným aroma, které Vám
kotlové grily Weber přinášejí.
Cena: 789,- Kč

Q 140
Série grilů Weber Q se výrazně liší od ostatních grilů zejména svým vzhledem. Design této řady je velice elegantní a je
možno vybírat z několika rozměrů a atraktivních barev. Elektrický gril Q 140 je ideálním řešením pro balkón a terasu, kde
Vám
poslouží ne jen jako dokonalý pomocník při přípravě výborných grilovaných pokrmů, ale díky
své barevné škále a designu, bude také sloužit jako dokonalá dekorace. Q 14O Volcano red
je pak svou sytou červenou barvou ideální pro navození té správné vánoční atmosféry při
každém zimním grilování.
Nezaměnitelná zářivá růžová barva u modelu Q 140
Pink je pak čistě dámskou záležitostí a měla
by se stát nepostradatelnou stylovou, a zároveň díky svému vysokému výkonu, také
praktickou součástí i té nejmenší městské
terasy, kterou svou barvou dokonale oživí.
Cena:
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6 490,-Kč
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Zima je tu. A s ní samozřejmě i takové nepříjemné věci jako mráz zalézající za nehty, chřipka a nachlazení,
vstávání do tmy, ale i příjemné věci jako třeba Vánoce a s nimi spousta dárků pod stromečkem, lyžování
a samozřejmě zimní vydání magazínu Ice, který právě teď držíte v ruce. A to je naladěno, jak jinak, než
zimně. Jenom těch zimních lyžařských středisek, která vám představíme, českých i zahraničních. Tak hurá
balit a vyrazte na hory. Před tím si ale poslechněte album, které tuto sezonu hýbe hudebním průmyslem.
A tím bezpochyby je nové album Unapologetic barbadoské krásky jménem Robyn Rihanna Fenty, která ozdobila naši titulní stranu. Tato zpěvačka ovšem nepoutá pozornost pouze svou muzikou, v popředí
zájmu médií je i její soukromý život, který se před několika lety, kdy se postavila čelem domácímu násilí,
doslova otřásl v základech. V rozhovoru s Oprah Winfreyovou, který jsem si pro vás dovolila přeložit,
Rihanna poodhaluje duši a ukazuje se jako velmi křehká žena, které velmi záleží na mínění druhých. A to,
oč jí jde nejvíc, je to, aby si o ní její fanoušci mysleli, že je obyčejným člověkem jako oni. No, nemají to ty
celebrity zrovna snadné.
Ve výčtu osobností, o kterých se v zimním magazínu Ice dočtete, samozřejmě nesmějí chybět takové osobnosti, jakými jsou Helena Třeštíková a Osmany Laffita. Je mým potěšením přinést vám rozhovor s první
dámou českého dokumentu, která dokáže geniálním způsobem nahlížet do lidských životů a k tomu je
dokumentovat. Abych byla upřímná, na její dokument jdu do kina raději, než na jakýkoliv hraný film. Bylo
mi ctí, že jsem mohla nahlédnout pod pokličku její práce. A stejně mi bylo ctí nahlédnout pod pokličku práce předního českého návrháře Osmany Laffity. Víte, že tento návrhář světového formátu je spolu
s Billem Clintonem či Ronaldem Raeganem pověřený kolonelem Kentucky guvernérem státu Kentucky?
Vánoce a Silvestr se blíží. Což takhle přivítat Nový rok se skutečnou gurmánskou noblesou po vzoru šéfkuchaře italské restaurace Cotto Crudo pražského hotelu Four Seasons, Richarda Fuchse?
Dále vám představíme ty nejžhavější novinky z estetické dermatologie, s renomovaným designérem probereme poslední trendy v bydlení a s Tomášem Plekancem to, jestli se ještě někdy bude opakovat zlatý věk
českého hokeje.
Takže příjemné počteníčko, veselé Vánoce a šťastný Nový rok. I s magazínem Ice.

Jana Abelson Tržilová
šéfredaktorka

The elements of time

Seznam prodejců naleznete
na www.gant-time.cz
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Profil
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Universal music

Rihanna:

„Bůh funguje bláznivě.“
Barbadoská kráska Rihanna otevírá další kapitolu své hudební kariéry! Před pár
týdny vypustila nový singl a doslova před pár dny milióny fanoušků po celém světě
potěšila i dalším studiovým albem. Deska s názvem Unapologetic je již sedmým studiovým albem v diskografii této nádherné zpěvačky.

Co se pilotního singlu týče, tak pod downtempo písní
“Diamonds“, která po vydání dosáhla na vrchol žebříčku
iTunes v 27 zemích (do první pětky doputovala ve více než
padesáti zemích) a mimo jiné to dotáhla i na první příčku
britské prodejní singlové hitparády, jsou podepsáni osvědčení norští hitmakeři Stargate, kteří mají na svědomí již
několik hitů pro Rihannu. Je tedy nadmíru jasné, že Stargate budou hrát velkou roli i na nové desce Unapologetic.
O té zpěvačka prozatím mnoho neprozradila. V minulosti
přes sociální sítě potvrdila, že na novém albu spolupracuje
s holandským DJem Nicky Romerem nebo trojlístkem DJů
Swedish House Mafia. Svoji účast na nové desce pak v rozhovorech potvrdil například i britský zpěvák a producent
Labrinth nebo americký zpěvák, tanečník a příležitostní
herec Ne-Yo. Sama Rihanna rozjela kampaň k novému albu
prozatím jen velmi pozvolna. Před nedávnem zpřístupnila
svoji novou internetovou stránku rihanna7.com, kterou
jen velmi zlehka naplňuje novinkami. Prozatím je jasné, že
s novým albem vyjede příští rok na velké Diamonds World
Tour 2013. Robyn Rihanna Fenty, jak zní Rihanny občanské
jméno, ale jednoznačně pokračuje ve své krasojízdě. Ne
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nadarmo je tak jedním z největších fenoménů poslední
dekády. Na facebooku má již přes 62 miliónů fanoušků,
na Twitteru má 26 miliónů stoupenců. Tato šestinásobná
držitelky Grammy a sedminásobná majitelka Billboard Music Awards doposud prodala více než 37 miliónů alb a 146
miliónů digitálních skladeb, čímž drží celosvětový rekord
v digitálním prodeji! Novým albem “Unapologetic“ tyto čísla dozajista ještě o dost vylepší…

Rihannina zlatá léta

Rihanna má za sebou několik významných let. Během nich
přežila těžké životní období, naučila se milovat svou nedokonalost a v současné době je prý šťastnější a silnější, než
kdykoliv před tím. Těžko se věří, že léto 2007, kdy její píseň
Umbrella vévodila žebříčkům britských hitparád po celých
deset týdnů, bylo jen před pěti a půl lety. Tenkrát ji tenhle
song z jejího třetího alba Good Girl Gone Bad vynesl do
pozice celosvětové hvězdy s více než 16 miliony prodaných
alb. Do té doby téměř nic nenaznačovalo, že její hudební
stopa povede dál než ke dvěma chytavým singlům Pon de
Replay a SOS – byť i její první dvě alba měla celkem úspěch

– Music of te Sun z roku 2005 a následného Girl Like me.
A ti, kteří o ní pochybovali, zřejmě neznali její odhodlanost. Pojďme si trošku projít životem Robyn Rihanny Fenty,
dívky, jejíž dětství bylo poznamenáno drogovou závislostí
otce. Až do okamžiku, kdy se její matka odhodlala vyhodit tyrana z domu, zažívala malá Rihanna spolu se svými
dvěma mladšími bratry opravdová muka. Tehdy čtrnáctiletá
Rihanna studovala střední školu v Barbadossu a se dvěma
kamarádkami hrála v dívčí kapele Destinyś Child. Přesně
rok na to osud zavál na dovolenou na exotický Barbados
amerického producenta Evana Rogerse. A osud tomu přál,
aby si této čokoládové krásky všimnul. Uplynul další rok
a Rihanna se z karibského ostrova stěhovala k němu a jeho
ženě do Connecticutu s jasným cílem: stát se hvězdou.
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A uplynulo dalších několik let a podívejme se na Rihannu: hvězda se vším všudy – fanoušky, paparazzi v zádech,
drogovými úlety, ale v neposlední řadě s muzikou, po které
davy nejen náctiletých šílí.

Rihanna proti domácímu násilí

Rihanna tvrdí, že vše, co prožívá, se odráží v její hudbě. Já
bych dodala, že o ní nevypovídá jen hudba, ale i události
z 8.února 2009. Ponižování, které v té době prožívala,
média probírala do sebemenších detailů. Rihanna od té
doby prošla emocionálním peklem. O ní a Chrisovi Brownovi toho bylo napsáno tolik. Příběh o zpěvaččině zrušené
účasti na udílení cen Grammy, protože ji rapper surově zbil,
je dnes notoricky známý. Stejně tak jako Brownovy tresty

Profil

•
•
•

•
•
•

•

vlastním jménem Robyn Rihanna Fentyová
* 20. 2. 1988 v Saint Michaelu, Barbados
2005 - podepsala nahrávací smlouvu s vydavatelstvím Def Jam, vydala debutovou desku Music of
the Sun, od té doby jí vyšlo dalších pět alb
získala 6 cen Grammy
celosvětově prodala přes 25 miliónů alb a 60 milionů singlů
se 47,5 miliony prodaných nosičů je vůbec nejprodávanějším hudebníkem na americkém digitálním
trhu
2012 - poprvé se objevuje ve filmu, dostala výraznou vedlejší roli v akčním velkofilmu Bitevní loď

- pětiletá podmínka, 180 dní prospěšných prací, 52 týdnů
terapie pro pachatele domácího násilí i to, že se po dobu
pěti let nesmí ke zpěvačce přiblížit na 50 yardů (45 metrů),
při společenských akcích na 10 yardů. Zdálo by se, že pro
Rihannu to je uzavřená kapitola. Ona ovšem nějakou dobu
toužila vyprávět svůj příběh domácího násilí s vědomím, že
spousta jiných žen prochází podobným utrpením. Změnilo
ji to tedy: „Ano. Byla jsem úplně na dně,“ řekla před dvěma lety pro rozhovor časopisu Marie Claire. „A cítila jsem
se zmatená. Bylo to tak divné. Nerada o tom mluvím. Bylo
to vážně šílené, protože jsem se cítila tak zmatená, a když
se to stalo. Je to strašné, protože to nejste vy. Nic z toho,
co řeknete nebo uděláte. Ztratíte pojem o všem, co milujete a co normálně děláte. Jako byste se oblékla. Jakoby

to nevycházelo z vás. Cítila jsem se jako prázdná nádoba.
Teď už se tomu ale směju. Ten smích vychází ze mě a odráží
se ve všem, co dělám. Lidé cítí, že má energie je jiná. Když
se směju, vědí, že to je proto, že jsem šťastná a nejde jen
o pozlátko.“ Vadilo jí, že se všechno prosáklo na veřejnost? „Ne,“ odpověděla jednoznačně redaktorovi Marie
Claire Rihanna. „To byl jediný způsob, jak se z toho vztahu
vymanit. Bůh funguje bláznivě, a když se vám něco přihodí,
říkáte si, čím jste si to zasloužili? A já jsem se takhle probrat potřebovala. Jako když prožíváte něco nepříjemného,
a když je vám nejhůř, nevíte, že teď už to musí být jen lepší.
Řekla bych, že za každou špatnou věc, která se mi stala,
jsem vděčná. Celé vás to obnaží. Je to ponižující zážitek,
víc než cokoliv jiného, ale když z toho vyváznete, posílí vás
to. Všechny ty hrozné věci, které o sobě slyšíte, vás zlomí.
Ale když se pak znovu postavíte na nohy, je to definitivní
úspěch.
O tom, že se Rihanna s Brownovou surovostí jen tak nevypořádala, vypovídá i několik jejích písní s tématem domácího násilí. Jednou z nejdiskutovanějších je pátý singl z desky
Loud - Man Down. „Mladé dívky a ženy po celém světě
- máme spoustu přívlastků. Jsme silné, nevinné, zábavné,
flirtující, zranitelné a někdy je naše nevinnost důvodem
naší naivity. Vždycky si myslíme, že se nám to nemůže stát.
Ve skutečnosti se to ale může přihodit kterékoliv z nás.
Takže, dámy, buďte opatrné,“ napsala Rihanna na svém
Twitteru. Problémy měla i s videoklipem, ve kterém násilníka zastřelí. Podle Rihanny ale právě tento klip nastavil
zrcadlo a ukázal, co se děje v myslích páru, který spadne do
domácího násilí. „Líbilo se mi, že se v každé verzi dospěje
do bodu, kdy ona chce odejít, odchází, ale pak se háček
znovu zasekne a ona zjistí, že to nejde. Víte, že se vám to
nelíbí, ale zůstáváte, takže to vlastně znamená, že vám to
vyhovuje, protože se nestěhujete.“
Rihanna se každopádně stala symbolem. Symbolem žen,
které jsou schopny postavit se domácímu násilí. Pak se ale
stalo něco, co nikdo nečekal. Nenávidění Chrise Browna
zřejmě trvalo moc dlouho. Podle dalšího rozhovoru pro
prestižní pánský magazín Esqiure to vypadá, že se Rihanna s Brownem vnitřně usmířila. „Bylo ve mně hrozně moc
zloby. Ale nenávist trvala až příliš dlouho. Teď mě baví
sledovat, jak se Chrisovi daří v jeho kariéře,“ řekla otevřeně
zpěvačka. „Je neuvěřitelné, jak si dokázal poradit se svými
problémy a to i přesto, že se proti němu postavil celý svět.
Mám ráda jeho hudbu, vždycky jsem byla jeho fanynka
a nikdy bych mu nepřála nic zlého,“ dodala. Dalo by se říci,
že ženy jsou nepoučitelné.

Rihanna: „Všichni jsme lidé, akorát
máme různé cíle.“
Z rozhovorů, které kdy s Rihannou vyšly, nebo byly odvysílány, mě nejvíc zaujal ten s Oprah Winfreyovou z její šou
Next Chapter (Příští kapitola), a to svou otevřeností a způsobem, jakým nám umožňuje nahlédnout do Rihanniny
duše. Myslím, že její příběh by stál za zfilmování.

Oprah: Bylo ti šestnáct, když jsi odletěla
z Barbadossu?
Rihanna: Pokaždé, když si na to vzpomenu, tak se mi to
zdá šílené. A nevím, jestli bych na to přistoupila, kdybych
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byla v roli své matky.

babičky. Co do tebe vložila? Z toho, co v tobě
navždy zůstane?

Rihanna: Ano, ale nevím, jak. Bylo mi šestnáct a ničeho
jsem se nebála.

Rihanna: Babička byla legendou, univerzální ženou. Naučila mě odpouštět a milovat své nepřátele. Řekla mi hodně
věcí o životě, kladla mi na srdce, že musím být silná. Taky
mi řekla, že si musím vzít někoho, kdo mě bude milovat
víc, než já jeho. Ona byla ženou, která vždy víc dávala, než
brala. Vždy dávala víc, než ten druhý potřeboval, ať už jde
o lásku mateřskou nebo manželskou.

Oprah: Ta souhlasila?
Oprah: Věděla jsi v té době, co chceš?

Rihanna: To stoprocentně. Věděla jsem, že když odejdu, tak
se vydám tím správným směrem.

Oprah: Můžeš mi popsat svou cestu ke slávě, začalo to před osmi lety, že?

Rihanna: Ze začátku to bylo poněkud klaustrofobické.
Cítila jsem se až moc hlídaná. Jako by lidé z marketingu se
mnou měli určitý plán. Oni věděli dopředu, co budu dělat,
aniž bych do toho mohla dát víc sebe. V té době jsem ani
nevěděla, kým chci být. Cítila jsem se velmi nesvá.“

Oprah: Nedávno jsi byla na pohřbu své
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Oprah: Vím, že ses snažila v jejích posledních dnech s ní trávit hodně času. Co ti to dalo?

Rihanna: Nemůžu ani vyslovit, jak to je pro mě důležité.
Nevěděla jsem, co dalšího bych mohla dělat. Chtěla jsem
slyšet nějaké dobré zprávy, které nepřišly. Poslední dny byly
velmi špatné, zrušila jsem 10 dní v Londýně, abych s ní byla

v New Yorku. Když jsem ji viděla, nevěděla jsem, že se blíží
konec. Chtěla jsem si zapamatovat každý krásný moment
s ní.

Oprah: Jaká je tvá nejlepší vzpomínka na
babičku? Nějaká, kterou bys mohla sdílet s celým
světem?

Rihanna: Čtyři dny jsem natáčela v New Orleans komedii
a potom jsem měla jeden den v Los Angeles. Před tím jsem
jeden den strávila v New Yorku, šla jsem do nemocnice,
aniž by ona o tom věděla. Povídali jsme si spolu a ona najednou: „Počkej, ona to je nějaká párty? Já na to: ne, babi,
to není párty.“ To jsem si pomyslela, že ona je skutečně
mou babičkou. Cítila jsem, že mi chce říct, že celý život pro
ni byla jedna velká oslava. Oslava legendárního života.

Oprah: Esquire magazín tě nazval nejví-

ce sexy žijící ženou, šampiónem popu, ale také
řekli, že jsi esence slova, které se rýmuje s „puck“
(fuck). Ty jsi esencí tohoto slova. Co toto slovo
pro tebe znamená?
Rihanna: Já vůbec nevím, co znamená. Co znamená, že
jsem podstatou slova, které začíná na F? O takových věcech
fakt nepřemýšlím. To není můj cíl. Neříkám si, že v tom
jsem nejlepší.

Oprah: Dobře, ale když tě jmenovali nejvíce
sexy žijící ženou. Co to pro tebe znamená?

Rihanna: No, je to velmi lichotivé.

Oprah. Lichotivé?

Rihanna: No, byla jsem nadšená. Bylo hezké to číst.

Oprah: Kdy ses začala ve svém těle cítit
pohodlně?
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Rihanna: Přiznávám, že dlouho jsem musela předstírat, že
jsem se cítila pohodlně, aniž bych se tak cítila. Na Barbadosu ale máme velmi silnou sexuální kulturu.

Oprah: Jsi nejvíce sexy žena planety a necítíš se ve svém těle pohodlně?

Rihanna: Ne, určité věci budu muset překonat. Je mi 24 let,
konečně můžu experimentovat.

Oprah: Vím, že máš velmi blízký vztah se
svými fanoušky, kteří se jmenují „Navy“ – „RihannaNavy“. Říkalas, že tě ta velká, silná skupina
lidí ti pomohla projít těžkými časy. Jak ti pomohli?

Rihanna: Je zvláštní, jak se může cítit osamělý člověk, jak
nikdo nerozumí jeho problémům. A ten okamžik, když
někoho požádáte o radu a on k vám vztáhne ruku, je
úžasný. Víte, že se svými problémy najednou nejste sami. Že
jsou lidí, kteří mají podobný problém. Se svými fanoušky se
radím často, tím mi pomáhají.

Oprah: Je něco, co bys chtěla, aby o tobě
věděli?

Rihanna: Chci, aby věděli, že i já mám své nedostatky. Teď
třeba mám strach z toho, že jsem na vrcholu. Z toho mám
šílený strach. Jsem tak vysoko, jsem celebrita, slavná a všichni na mě vidí. Snažím se proto, pokud to je možné, držet
při zemi. Chci být se svými fanoušky, chci, aby mě znali
osobněji. Nechci, aby si mysleli, že jsem víc než oni. Nechci,
aby si mysleli, že nejsem jednou z nich, nebo že mezi ně nepatřím. Všichni jsme lidé, akorát máme různé cíle.

Oprah: Protože všichni chceme lásku. Moje
nová oblíbená písnička.

Rihanna: To je pravda.

Oprah: Všichni hledáme to samé. Cítíš se
dobře jako vzor?

Rihanna: Ne, protože, když někdo řekne, že jsi vzor, automaticky to znamená, že jsi dokonalá. A to je to, čeho nikdo
nikdy nedosáhne.

Oprah: Pořád se snažíš objevit sebe sama?

Rihanna: Pořád.

Oprah: Dovol mi, prosím, jednu otázku, kterou nedávno kdosi položil i mně. Kdo jsi?

Rihanna: To je ale velmi dobrá otázka. Přitom jsem o tom
nikdy nepřemýšlela. Nikdo o tom nepřemýšlí, dokud se ho
na to někdo nezeptá. Mám ráda legraci, jsem ráda spontánní, miluji dobrodružství. Mám ráda, když se lidé kolem
mě cítí dobře. To je jen pár vět o mně.

Oprah: Co je nejtěžšího na samotě? Na samotě způsobené slávou?

Rihanna: Nejtěžší je být sám. Samota je pro mě velmi osobní záležitost. Nechci ale, aby si o mně lidi mysleli, že jsem
slabá, nebo že jsem oběť. Nerada dávám na odiv, že mi
zrovna není nejlíp. Někdy to neví ani mí nejbližší přátelé.

Oprah: Narážíš na to, co se stalo v roce
2009? Zdá se mi, že to je důvod, proč se to většina žen rozhodne říct svým rodičům a přátelům.
Věřím, že když to svět uviděl, tak se to zapsalo
do paměti mnoha lidí...

Rihanna: Ale nikdo to necítil tak, jako já. Mně to zranilo
nejvíc. Bylo to trapné, ponižující a bolestivé. Není to tak
jednoduché. Ztratila jsem svého nejlepšího přítele. Všechno, co jsem znala, se změnilo. Během jedné noci. A já nad
tím nemohla převzít kontrolu. Není to snadné říct před
celým světem. Musela jsem se obrátit jen sama na sebe
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a vyřešit to. Všichni okolo kolem toho dělali strašný cirkus.
Cítila jsem, jak ho všichni nenávidí, bylo to divné období.
I přesto, že jsem byla naštvaná, zlomená a zrazená, jsem
měla pocit, že udělal chybu, protože potřeboval pomoc.
A kdo mu mohl pomoci? Nikdo, protože všichni říkali, jaké
to je monstrum. Aniž by znali všechno. Měla jsem o něj
starost.

Oprah: To je velmi silné. Nikdy bych nečekala, že ho budeš bránit. Opravdu jsi mě šokovala.
Jaký mezi sebou máte vztah dnes? Co chceš, aby
svět věděl o tom, jak to je mezi tebou a Chrisem
Brownem?

Rihanna: Znovu se stáváme přáteli. Opět mezi sebou máme
blízký přátelský vztah. Navzájem se milujeme a pravděpodobně vždy budeme. Každý, kdo kdy byl zamilovaný, to
zná.

Oprah: Jste opět spolu jako pár?

Rihanna: Ne, on má vztah. Já jsem singl, ale máme velmi
blízký vztah. Ale stále to pro mě není snadné.

Oprah: Víš, že se říká, že jste se spolu setkali v St. Tropez?

Rihanna: Ano, je to pravda. Potkali jsme se na party s přáteli.

Oprah: Co jsi cítila, když jsi ho viděla?

Rihanna: Bylo to trapné. Je to nepříjemné, protože ho stále
miluji.

Oprah: Rozbušilo se ti srdce?

Rihanna: Cítila jsem bodnutí v žaludku. Nesměla jsem to ale
na sobě nechat znát, aby to zkrátka na mě nebylo vidět.

Oprah: Myslíš si, že Chris Brown je pro tebe
ta pravá láska?

Rihanna: Myslím, že byl mou životní láskou. A vím, že mě
miluje. Byli jsme mladí, spontánní, divocí. Opravdu nám na
sobě záleží.

Oprah. Já jsem tak šokovaná...

Rihanna: A já jsem tak naštvaná. Budeme to muset sestříhat.

Oprah: To rozhodně ne. Bude to vypadat
přirozeně. Dokonči větu: Jsem šťastná, když...

Rihanna: Když jsem na Barbadosu. Všechno se vrátí do normálu, je to pohodové, bezpečné. Je tu má rodina, přátelé,
chodíme na stejné večírky. Miluji oceán. To je domov.

Oprah: Spousta lidí si myslí, že to co ti udělal Chris Brown, je neodpustitelné. Odpustila jsi
mu?

Rihanna: Odpustila. Ale trvalo to dlouho. Dlouhou dobu
jsem byla naštvaná, což se odrazilo i v mé hudbě, v mém
chování, oblékání. Bylo to těžké.

Oprah: Jak ses s tím vyrovnala?

Rihanna: Opravila jsem vztah s mým tátou. To bylo taky
špatné. Byla jsem na něj tak naštvaná. Byl špatným otcem
i manželem.

Oprah: Byl zlý na tvou matku?

Rihanna: Ano, naše rodina se rozpadla díky jeho závislosti.
Byla jsem naštvaná na spoustu chvil z dětství. Vztah mých
rodičů ovlivnil i můj vztah k mužům. Jakmile jsem cítila,
že jsem se k někomu dostala moc blízko, najednou to bylo
pryč. A když jsem odpustila tátovi, odpustila jsem i Chrisovi.

Oprah: Takže jsi Chrisovi odpustila?

Rihanna: Ano, odpustila. Myslela jsem si, že mě veřejnost
bude vnímat jako slabou, já si ale připadám silná. Zametla
jsem to pod koberec.
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Zdraví a krása
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz

Mladší a půvabnější
bez skalpelu
Krémy a zdravá životospráva už nezabírají tak, jak byste si přála? Vyzkoušeli jsme
několik dermatologických zákroků, které vám přes zimu navrátí krásu, aniž byste
musela ulehnout pod nůž.

Potřebujete zvýraznit kontury tváře, zbavit se druhé brady
a pleť vrátit do stavu, v jakém byla ještě před pár lety?
Zapátrali jsme a připravili pro vás výběr těch nej zákroků,
abyste spolehlivě a bezpečně omládla, nebo napravila to,
v čem k vám matka příroda nebyla zas tak štědrá.

Akné
Snad každá žena má v živé paměti svá mladá léta. Nevzhledné pupínky naplněné ještě více nevzhlednějším
hnisem podkopávaly sebevědomí nejednoho dospívajícího
chlapce či dívky. A to v době, kdy vzhled pro mladého člověka začíná být důležitý. Připadá mi, jakoby se na tuto chorobu zapomnělo. Nebo že by už byla vymýcena? Nebo že
by současné kosmetické přípravky s ní zatočily do té míry,
aby v dnešní době už dospívající (ale nejen je) už netrápila?
„Ano i ne,“ dozvídám se.
Choroba sice vymýcená zdaleka není, ale současná medicína postoupila tak dopředu, že její projevy dokáže minimalizovat. Pojďme si ale nejdřív ozřejmit, co to akné vlastně je.
„Akné je kožní, chronické, neinfekční zánětlivé onemocnění mazových žláz a vlasových vývodů,“ vysvětluje mi MUDr.
Lucie Růžičková Jarešová, přední dermatoložka z dermato-
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venerologického oddělení FN Motol a Rehabilitační kliniky
Malvazinky v Praze. „Postihuje obě pohlaví nezávislé na
věku, nejčastěji však v období od 11 do 25 let. Asi u 10 –
15% pacientů mohou vznikat projevy i v pozdějším věku.
Na vzniku akné se podílí více faktorů. Nejvýznamnější jsou
zvýšená tvorba mazu, zvýšená a zrychlená produkce zrohovatělých buněk, přemnožení bakteriální flóry a kvasinek.
Genetická predispozice, hormonální změny – Dihydrotestosteron (DHEA), psychický stav, mechanické dráždění, ale
i užívání některých léků (léky – např. kortikosteroidy, jód,
bróm, lithium, barbituráty, vitamíny B, anabolika) jsou
dalšími podpůrnými složkami.“
Lokální terapie je podle MUDr. Růžičkové Jarešové dlouhodobá a je nutné pacienta upozornit, že účinek nastupuje
až po 4. – 6. týdnu aplikace. „Přechodné zhoršení projevů
v počátku léčby není důvodem k přerušení terapie. Na
začátku léčby se může objevit drobné podráždění pokožky
charakterizované suchostí, olupováním, svěděním nebo
pálením kůže. V této fázi je nutná dostatečná hydratace
kožního povrchu a snížení frekvence aplikace léku. Tento
stav by měl být kontrolován ošetřujícím lékařem, který rozhoduje v pokračování nebo ukončení terapie. Při zhoršení
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nebo přetrvávání projevů je možnost celkové léčby. K regresi zánětlivých projevů jsou nejčastěji používána antibiotika. Celková terapie antibiotiky trvá 3 týdny až 3 měsíce
dle efektu a typu použité účinné látky. Pro zvýšení účinku
lokální léčby je u žen doporučováno užívání hormonální
antikoncepce. U závažných forem akné se podávají retinoidy s velmi dobrým terapeutickým efektem. Jako doplněk léčby je možná aplikace dermokosmetických výrobků,
fototerapie, terapie pomocí laserů, kryoterapie a chemický
peeling.“

Frakční radiofrekvence
Vadnoucí pleť, vrásky, ale i jizvičky po akné nebo rozšířené
póry. Účinnou a hlavně miniinvaztivní cestou, jak zamést
všechny zmíněné nešvary, je novinka ve světě estetické
dermatologie s názvem frakční radiofrekvence. „Frakční
radiofrekvence je metoda, která cíleným ohřevem kůže
působí na kolagenní vlákna, která regenerují, aktivuje
metabolismus tukových buněk, podporuje růst fibroblastů
a zvyšuje průtok krve. Výhodou ošetření je minimální poškození epidermis při maximálním zacílení energie. Zákrok
lze podstoupit v kterémkoliv ročním období. Nejčastěji se
využívá k omlazení pokožky, k zjemnění vrásek, jizviček
po akné, na hyperpigmentace. Frakční radiofrekvence by
neměla být aplikována v případě těhotenství, maligního
onemocnění, při epilepsii. Při zákroku je nutné odstranění
šperků a kovových předmětů. Během ošetření klient cítí
teplo. Před výkonem je možná aplikace krému se znecitlivujícím účinkem. Po zákroku je kůže zarudlá s mírným
olupováním, které trvá asi týden. Zákrok je možné opakovat po 3 – 6 týdnech.“

Ultrazvuková lipolýza
V zrcadle ji možná ani nezaregistrujete, fotografie ale mohou být nemilosrdné. Druhá brada. Potřebujete se jí zbavit
a na plastiku se vám nechce. Řešením by pro vás mohla být
ultrazvuková lypolýza, pomocí které je možné bezbolestně
odstranit nadbytečné tukové tkáně, které se působením
vysoce účinných ultrazvukových vln rozpouštějí. Jak to
funguje? Po lipolýze ultrazvukem je uvolněný zásobní tuk
přirozenou cestou postupně dopraven mízními cévami do
krevního oběhu, následně zpracován játry a využit jako
přirozený zdroj energie pro látkovou výměnu. Tento proces
trvá celkem 2-3 týdny od jednorázové neinvazivní ultrazvukové lipolýzy.

PRP terapie
Nemáte ráda přístroje a přesto si extra porci omlazení
nechcete odpírat? Trefou do černého je pro vás metoda,
při níž budete zdrojem zkrášlení své pleti vy sama. Zřídlo
mládí máte totiž stále v krvi a PRP terapie ho umí využít.
Co je to PRP? „PRP se získává z vlastní krve,“ vysvětluje
MUDr. Růžičková Jarešová. „Během ošetření se odebere 20
ml krve klienta, poté se připraví potřebný roztok, který je
aplikován do kůže. Stimuluje tvorbu kolagenu, urychluje
regeneraci kůže, snižuje riziko jizvení, podporuje hojení.
Vzhledem k tomu, že krev je vlastní, tak nehrozí riziko
přenosu infekce. Tato metoda se již dlouho používá v různých oborech např. v traumatologii, sportovní medicíně,
stomatologii, ortopedii, ORL a plastické chirurgii. Aplikace
roztoku je injekční, zákrok se provádí ambulantně. Na
vlastní plasmu není alergie. Efekt je okamžitý a dlouhodo-
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bý. Hlavním výsledkem je projasnění pokožky, regenerace
tkáně, vyhlazení nerovností kožního povrchu, zlepšení jeho
elasticity. Metodu je možno kombinovat s jinými zákroky.
Je bez rizika předávkování a s minimálním omezením pro
klienta.“

Miniinvazivní lipotransfer
Pokud se nebojíte přejít od neinvazivního zákroku k miniinvazivnímu, můžete k optickému odbourání let použít
i to, čeho se většinou snažíte zbavit. Pramen mládí se totiž
neskrývá jen v krvi, ale i v tuku. Přebytečný tuk na zadečku,
stehnech nebo v oblasti bříška není vždy vítán s otevřenou
náručí. A tato technika ho zkrátka přesune do míst, na
kterých bude prospěšnější. Tuk, který se zatím po liposukci
bez užitku mnohdy „vyhazuje do koše“, je ve skutečnosti
tím nejlepším implantátem. Organismus nemusí přijímat nic
cizího, pouze vlastní buňky. A jak to funguje? Tuk odsátý
z jiné části těla, se ve speciálním systému zpracuje a injekčně vpraví do kterékoli oblasti v obličeji.

Vybroušení kůže a chemický peeling
Primitivním chemickým peelingem vyhlazovala svou pleť
už i královna Kleopatra. Tato metoda ale doznala v posledních letech velké renesance. „Zbroušení povrchových
vrstev kůže až po hluboký výbrus. V dnešní době existují
různá ošetření, která vedou k vyhlazení vrásek, k vypnutí
pokožky. Od aplikace roztoku obsahujícího ovocné kyseliny
k laserovým zákrokům,“ dodává MUDr. Růžičková Jarešová.
Hlavním principem peelingu je podle ní chemické narušení
povrchových vrstev kůže, rozvolnění vazeb mezi buňkami,
usnadnění olupování povrchu kůže a stimulace regenerace,
syntézy kolagenu a hydratace. „K aplikaci se nejčastěji používají ovocné kyseliny, jejichž hlavním zástupcem je kyselina glykolová. Pro hlubší působení kyselina trichloroctová.
Zákrok je možné aplikovat za 3 – 4 týdny v závislosti na
použitém přípravku. Jeho aplikace je vhodná k odstranění
pigmentací, při léčbě akné, k omlazení pokožky.“
K odstranění vrásek nebo jizev, ale peeling nestačí, zde je
pak nutné použít vysokovýkonné lasery, jejichž pomocí je
kůže odstraňována po jednotlivých vrstvách. Laser odpařuje ultratenké vrstvičky buněk z kožního povrchu a vypíná
vazivo v hlubších vrstvách. Plošně tedy odstraní celou horní
vrstvu kůže, která je kompletně obnovena a tím vznikne
efekt omlazení. Zákrok se provádí ambulantně. Pro zmírnění citlivosti, bolestivosti se aplikuje krém s lokálním anestetikem. Po ukončení se na kůži nanese krém nebo mast.
Bezprostředně po ošetření laserem může být viditelné
mírné zbělení, zežloutnutí, zarudnutí, tečkovité krvácení
kůže. Vše se zklidňuje během 1 – 7 dnů, dle typu zákroku.
Postupně dochází k novotvorbě kolagenu a vypnutí pleti.
Podle charakteru původního problému, hloubce zákroku
a individuální reakce pleti je možné ošetření opakovat.
Subjektivně je popisován pocit jemného pálení. Pokud není
pokožka poškozená, je možné aplikovat make-up. Minimálně 4 týdny po ošetření je nutné nevystavovat se slunečnímu záření. Je doporučována aplikace krému s vysokým
UV faktorem (SPF 50+).

Mezoterapie, aneb bez jehel to nejde
Řeč samozřejmě není o podpatcích, ale o drobných injekčních jehlách. Bez nich se totiž kosmetické ošetření
s tajemným názvem mezoterapie neobejde. „Mezoterapie
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je metoda zpomalující stárnutí
kůže,“ pokračuje MUDr. Jarešová. „Patří mezi jednoduché
zákroky vedoucí ke zvýšení hydratace pokožky, k jejímu vypnutí
a zpevnění. Jedná se o miniinvazivní zákrok. Roztoky se aplikují
injekčně nebo pomocí aplikátoru. Roztoky obsahují vysoké koncentrace aminokyselin, vitamínů
a koenzymů. Pro zvýšení hydratace pokožky a jejího zpevnění
je možné doplnění roztoku
o kyselinu hyaluronovou.”

Pod paprsky
Stárnutí lze zpomalit i bez jehel.
Nové generace laserů a dalších
typů světelné energie dokážou
nevídané věci. Zastavit růst
chloupků, spěšně vyzmizíkovat pigmentace i jemné žilky,
zlepšit vzhled jizev, ale hlavně
jedinečně vyžehlit a pozvednout
pleť. O co jde? „Na trhu existuje již velké množství přístrojů
o různém výkonu,“ pokračuje
lékařka. „Silnější přístroje patří
výhradně do rukou lékaře. Zařízení s využitím světelné energie
mají za úkol prohřát cílenou
lokalitu, odstranit lézi a nepoškodit okolní struktury. Lasery
a jiné přístroje mají velký rozsah
využití v estetické a korektivní
dermatologii. Lasery umožňují
lékařům ošetřovat celé spektrum
projevů. Odstraňují rozšířené
cévky, znaménka, jizvy, tetování,
ochlupení, používají se k omlazení pokožky, podporují hojení
a využívají se také v chirurgických oborech.“

SOFT lasery

Nízkovýkonné laserové systémy
jsou označovány též biostimulační. Snižují otok, bolest, působí protizánětlivě a podporují
hojení.

IPL – intenzivní pulzní světlo

Polychromatické světlo, které na rozdíl od laserů, působí na mnoho změn v kůži najednou. Pulzním světlem se
ošetřují cévní i pigmentové léze současně. Fotorejuvenace
působí zesvětlení pigmentových skvrn, působením na buňky produkující kolagen koriguje jemné vrásky, urychluje regeneraci kůže po laserových zákrocích, redukuje nežádoucí
ochlupení. Před zákrokem by neměla být kůže opálena,
v průběhu terapie je nutná ochrana před UV zářením. Při
ošetření se na kůži nanáší vrstva gelu. Pigmentové skvrny
na pár dní ztmavnou, poté dojde k jejich zesvětlení nebo
vymizení.

Ultrazvuková kavitace

Pleť už možná doznala zásadních změn a na řadě by mohlo
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být mírné zformování postavy. „Ultrazvuková kavitace
neboli bezbolestná liposukce se používá pro formování
postavy bez poškození integrity kožního povrchu, k redukci
tukových buněk a přispívá ke zrychlení metabolismu. Metoda je založena na kombinaci využití rázové vlny a ultrazvuku. Tkáň, která nejlépe absorbuje ultrazvukové vlny, to
jsou tukové buňky. Je narušena jejich struktura, dochází
k destrukci a k jejich rozpadu. Uvolněný tuk se dostává do
lymfatického systému, který ho předá do jater a ledvin,
následně je zpracován a vyloučen z organismu. Aplikace
je bezbolestná a efekt je dlouhotrvající. Před zákrokem by
neměl klient jíst tři hodiny. Před a po ošetření je vhodné
měření velikostí, i když účinek je spíše viditelný až po dvou
dnech. Dostatek tekutin. Další sezení by mělo být nejdříve
za sedm dnů. Kůra by měla obsahovat minimálně čtyři ošetření. Po zákroku není žádné omezení.“

ALUNA PLATINUM
Paraben Free
Nickel Free Tested

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

www.miopharma.cz

Každý může být krásný
Česká plastická chirurgie v posledních letech prožívá obrovský boom. A není se
čemu divit, vždyť čeští plastičtí chirurgové patří mezi světovou špičku. Jednou z nich
je i MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová, specialistka v oboru plastické a estetické chirurgie s mnohaletou praxí, zkušenostmi ze zahraničí a zároveň také pokračovatelka
rodinné tradice lékařů oboru plastické chirurgie.
Paní doktorko, na hlavní stránce vašich
webových stránek je jablko v dlani. Co má tato
fotografie symbolizovat?
Jablko je přece ovoce poznání. Je to volba. A dlaň volbu
přece nabízí.

V poslední době česká plastická chirurgie
zaznamenává obrovský boom. Čím si to vysvětlujete?

Lidé se přestali ostýchat, taktéž si měli možnost vydělat více
prostředků, které se rozhodli investovat do sebe, někdy to
patří i „dresskodexu“ firmy.

V oboru plastická chirurgie máte dlouholetou praxi na těch nejlepších klinikách. Jaký vývoj
plastická chirurgie zaznamenala za dobu, co v ní
pracujete?

Plastická chirurgie jako obor se více medializuje, novinky
a nové postupy jsou prezentovány široké veřejnosti. Je
opravdu znát velký pokrok ve všech superspecializacích
plastické chirurgie – popáleniny, chirurgie ruky, plastická
chirurgie jako rekonstrukční plastika a v neposlední řadě
i estetická chirurgie. Je toho opravdu velmi mnoho, ale malinko mne mrzí, že pod pojmem plastická chirurgie je nyní
chápána jen a jen estetická chirurgie. Tak to není. A ani
nesmí být.

gii?

Vždy jste se chtěla věnovat plastické chirur-

Ne, chtěla jsem být ORL lékařkou, ale po ukončení studií nebylo v tomto oboru žádné volné místo, a tak jsem
nastoupila do zcela jiného oboru. Je ale pravda, že plastika
v naší rodině byla. Moje prateta (MUDr. Špičková Zátková)
byla žačkou přímo prof.Buriana, tak to beru jako pokračování tradice.

Jak vzpomínáte na své začátky, co se medicínských možností týče?

Jistě, vrátila jsem se ze studijního pobytu v Německu, kde
jsem byla v Heidelbergu. Studovala jsem v renomované
universitní nemocnici, kde jsem zažila jako zcela normální
např. používání vakutainerového způsobu odběru krve,
nyní již běžné jednorázové pomůcky. A po nástupu do praxe jsem se vrátila k jehlám a stříkačkám, které se vyvařovaly
a ve volných chvílích se skládaly čtverce. To byly začátky
s plnou praxí v horském terénu, kde si prostě občas musíte
umět poradit i s málem. Ráda na tyto začátky vzpomínám,
protože lidé k sobě měli blíž…

ku?

Co to vlastně obnáší otevřít si vlastní klini-

Velmi mnoho práce a starostí.

Z lékařky se najednou stala i manažerka.
Jak vám tato role sedí?

Nestala se najednou, po celou dobu mé praxe v Nemocnici
Na Homolce byl jeden každý lékař vedením vychováván

v duchu managementu. Vždyť jsem si své znalosti doplnila
i při studiu MBA v oboru management ve zdravotnictví.

Představte nám svou kliniku. V čem se například liší nabídka vašich služeb od konkurence?

Přístupem ke klientovi, respektováním všech evropských
standardů. Pracuji se zahraniční klientelou, která má ke
mně důvěru.

S jakými požadavky k vám lidé přicházejí
nejčastěji?

Je to celé spektrum estetické chirurgie, ale vede úprava
poprsí.

Jaký je poměr klientů, kteří přicházejí s požadavkem na opravy či úpravy – stále převažují
ženy?

Již nikoliv, muži je úspěšně dohánějí.

Myslíte si, že každý může být krásný? Chtěla jsem se zeptat na ženy, ale říkáte, že i muži se
už zkrášlují...

Samozřejmě a nemusí být vždy po zákroku plastického
chirurga.

Podle čeho žena (či muž) pozná, že je na
místě zákrok plastického chirurga? Existují nějaká varovná znamení?

Všichni stárneme, naše kůže stárne s námi, avšak někdy je
její stárnutí rychlejší. Pak se projeví například v obličeji převisy kůže na očních víčkách, nebo pytlíky pod očima. Dále
při povadnutí obličeje jako celku popisované „syslíky“ na
tvářích - obličej v místech dolní čelisti jakoby visí dolů, povadlá prsa asi není třeba zminovat, změny po redukci váhy
jsou viditelné nejen v obličeji, ale i na pažích a bříšku.

jete?

Jsou nějaké zákroky, na které se specializu-

V superspecializaci estetické chirurgie bych nevytvářela
ještě další specializace, evokuje to ve mně dojem specialisty
na pravé a levé ucho.

A jsou nějaké zákroky,
které děláte obzvláště s potěšením?

hadnout, jak zákrok dopadne?
Dokážete si vy osobně klienta
představit po zákroku?

Korekci břicha- abdominoplastiku
u dam ve středním věku např. po
opakovaných porodech, či redukci
váhy, kdy sehnat kostým je pro ně oříšek. Stějně tak jako modelace prsou
bez implantátů. Víte, jak to dámám
po operaci sluší?

Obecně ano, ale každý případ je
individuální a i po zákroku může být
rozdíl i mezi přímými sourozenci.

To věřím. Jak by lidé měli
k zákrokům plastické chirurgie
přistupovat?

Jako k zákrokům obecné chirurgie.
Platí zde stejná rizika a k zákrokům
plastické chirurgie je třeba přistupovat opravdu zodpovědně.

Jsou na místě obavy?

Obavy ne, ale opravdu na místě je
zodpovědnost, jak ve vztahu k výkonu, tak k péči po něm.

Jak u vás vše probíhá?
Klient má problém a obrátí se
na vás. Co následuje?

Vždy následuje konzultace. Před ní mi
klient může zaslat fotku dané problematické oblasti, po e-mailu tak můžu
zareagovat dříve – ale jen obecně.
Během konzultace je nutné nejen
vyšetření, ale také velmi podrobný
pohovor s klientem, rozbor možností
a rizik operace, průběhu hojení, návrh ceny operace a pokyny, co bude
následovat po operaci. Při konzultaci
je také stanoven předběžný termín
operace a vyšetření pro přípravu na
narkózu. Jejich výsledky před samotným zákrokem ještě kontroluje anesteziolog, který si tak musí být jistý, že
daný pacient narkózu skutečně může
podstoupit. V samotný den operace
příprava probíhá od rána až do jejího
provedení. A dále vše probíhá jako
při normální standardní chirurgické
operaci v nemocnici. Zde se postupy
neliší.

Dokážete dopředu od-

Setkáváte se i se zpětnou
reakcí? Jsou třeba ženy, kterým
zákrok změnil život?

Ano setkávám, a to především při
kontrolách. Mnohdy mi klienti líčí, jak
se jim život opravdu změnil. Cítí se
lépe, jsou sebejistější, okolí je začalo
brát jinak, rodina je ocenila...

Co byste vzkázala ženám,
které mají nějaký problém, ale
obrátit se na plastického chirurga se obávají?

Ať se nebojí, vyhledají plastického
chirurga či více kolegů a zeptají se
na jejich názor. Je to zcela normální
a zahraniční klientela již konzultuje nejen ve své zemi, ale i v zemích
okolních či napříč Evropou. Zeptat se
je normální a správné.

Co je nejžhavější novinkou
v oboru plastické chirurgie?

Zhavých novinek je mnoho, přenosy
kmenových buněk, nové typy liposukce, moderní metody výplní a výplnových materiálů, vždy bude něco
nového, vývoj je úžasná věc a je to
dobře.

Je něco, čeho byste se
jako lékařka chtěla dožít?

Je. Chtěla bych se dožít doby, kdy
pacienti po těžkých úrazech či popáleninách (zejména děti) budou mít
takové možnosti, aby jejich známky
po hojení byly co nejmenší - např. za
pomoci aplikace jejich vlastní kůže
vypěstované z kmenových buněk a oni dále v budoucnu nebudou trpět
problémy s ošklivými a často velmi
úpornými jizvami vyžadujícími celoživotní péči. Zkrátka budou moc žít
plnohodnotný život.

V průběhu své praxe v oboru působila MUDr. L. Šulcová Hejnalová MBA
na specializovaných pracovištích
jako Ústav chirurgie ruky Vysoké nad
Jizerou, Klinika popáleninové medicíny a specializované odd. kosmetické-estetické chirurgie Nemocnice Na
Homolce, dále pak pracovala jako
vedoucí lékařka (primářka) oddělení
plastické chirurgie kliniky Asklepion, působila jako odborný pracovník
ministerstva zdravotnictví a zúčastnila
aktivní praxe v zahraničí v Universitní
nemocnici v Heidelbergu.Stále působí
jako specialistka pro plastickou chirurgii v Nemocnici Na Homolce, kde původně studovala.Od r. 2004 je vedoucí
lékařkou a majitelkou soukromé praxe
a kliniky plastické chirurgie Eleganz
clinic s.r.o., která se přímo zaměřuje
na estetickou chirurgii a spolupracuje
s exkluzivní pražskou poliklinikou.

www.SULCOVA.cz
e-mail: info@sulcova.cz
tel. recepce: +420 270 002 200
adresa: Na břevnovské
pláni 33, Praha 6

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz

Trendy v bydlení

Zařizujete dům či byt? Chcete bydlet stylově, ale přitom trendy? Nechte si poradit od
renomovaného designéra.

„Trendy samozřejmě sleduji, ale záleží na tom, čeho se
to týká. Obor interierového designu je velmi široký a ne
všechny trendy se mění stejným tempem. Nejrychleji se
mění v oblasti kuchyní, sedacích souprav a dekorací, což je
vidět na každém veletrhu v Německu či Itálii,“ začíná na
téma trendy v bydlení přední český designér Tomáš Hronek.
Podle něj je trend omezená záležitost, která vydrží dva tři
roky. Má tedy vůbec smysl se trendy řídit? „Je otázkou, jestli má smysl pořídit si něco, co se objevilo v nějakém pořadu,
nebo to má známý nebo zvažovat konzervativní řešení. Je
třeba vzít v potaz čtyři následujíc faktory: co chci, jak to má
ergonomicky fungovat v rámci nějakého času a důležitým
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faktorem je i cena a časový horizont. A je zapotřebí si bod
po bodu projít klady a zápory, tedy výhody a nevýhody daného řešení,“ upřesňuje odborník. Každý trend totiž dává
smysl, až když je hotová celá koncepce interiéru. Záleží
mimo jiné i na půdorysu, který máte k dispozici a samozřejmě i na samotné představě dotyčného o designu. Lidé
i mnohdy ví, co je trendy, někde to viděli, nebo o tom četli
v časopise, když ale pak přijdou za odborníkem, tak se ho
stejně zeptají, co by jim doporučil on. Některé materiály se
rovnou vylučují a některé se naopak podporují. A řada lidí
chce, aby to vypadalo co nejlíp, stálo to co nejmíň a vydrželo to dvacet let. Nic takového neexistuje. To je utopie.“

Bydlení
Obývací pokoj

Sedací soupravy

„Trendové jsou v současné době
kožené sedací soupravy v různých
variacích, které je možné využívat i na ležení. Spousta lidí si po
návratu z práce chce odpočinout,
natáhnout se, přečíst si knížku,
podívat se na televizi. A k tomu
jsou tyto sedačky (ve tvaru pravé
nebo levé hokejky, na kterých se
dá i přespat) přímo stvořené.“

Osvětlení

„Dále je důležité v obývacích
pokojích zvolit správné osvětlení, které hodně lidí podceňuje.
Obvykle si lidé do pokoje zavěsí
jedno centrální světlo a to je
všechno. Na místě je ale uvažovat
i o sekundárním světle, v dnešní
době jsou velmi oblíbené například tzv. ledkové pásky, které
bývají integrované v nábytku,
na zdi nebo v sádrokartonových
podhledech. A určitě v obývacím
pokoji nesmí chybět lampa. Bez
lampy místnost bývá nasvícena
jedním hlavním světlem, které jednak oslňuje, ala hlavně
mnohdy výkonově nestačí. Pro
odpočinek je rozhodně vhodnější
osvětlení z lampy. Na osvětlení
konkrétních věcí se podle něj pak
používají světelné rampy,“ dodává odborník.

Kam s velkou televizí?

„V obývacích pokojích také lidé
často volí nové opláštění televizních přijímačů, jejichž diagonály
se neustále zvětšují a tím pádem
se musí měnit i prostor okolo
nich. Velká televize se mnohdy
nikam nevejde a jediným řešením často bývá nábytek na míru.
Velmi populární jsou v současné
době tzv. předstěny, do kterých se například integrují veškeré kabely a instalace.“

Spojení obýváku s kuchyní

„Hodně lidí v současné době chce spojení obýváku s kuchyní, odstranit příčku a spojit kuchyň i obývací prostor, což
umožňuje větší interakci všech členů domácnosti. Na toto
téma jsou dva názory, jedni se přikládají k tomu, aby tyto
prostory zůstaly oddělené, jiní žádají tzv. open space.“

Kuchyně

Kuchyním podle Tomáše Hronka stále dominují lakované
povrchy, které výrobci stále obměňují. „Trendy jsou různé
kombinace bezúchytových kuchyní, které vždycky budou
vypadat elegantně. Lakované povrchy velmi dobře vypadají
v kombinaci se sklem. Řada výrobců má ve svém portfoliu
několik modelů takových modelů. Klasická lakovaná kuchyň je sice hezká, ale trochu jednotvárná a třeba kouřové
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sklo kombinované s lakem je velmi elegantní a působivé.
Ceny takových kuchyní jsou samozřejmě o něco vyšší. Co
se barev týče, ty se stále pohybují v neutrální škále bílá
a béžová. Barvy se v kuchyních moc neobměňují, často se
používají ty samé. Častěji se mění pracovní desky a osvětlení. V kuchyních se používá to ledkové, běžné dnes jsou
například podsvětlené šuplíky. A takové záležitosti jako
je automatické otevírání, to už je podle Tomáše Hronka
klasika. Obecně se dá říci, že to, co bylo dříve v kuchyních
„high end“ se dnes dostává do středních kategorií a je tedy
i finančně přijatelnější.“

Elektrospotřebiče

Trendům podle Tomáše Hronka podléhají i kuchyňské
elektrospotřebiče. „Řada výrobců přistupuje k inovativnímu designu jak v přístrojích tak pracovních deskách - zde
je celá řada možností, ať již laminátové desky s různými
texturami a obměnami, žulové, umělé desky, kombina-

Tradiční český obchodní dům

náměstí Republiky 8, Praha 1
www.od-kotva.cz

ce nerezu a skla a podobně. Kuchyně se ale pořizuje na
delší časový horizont a není na místě se zde řídit jen podle
trendů. Z mého pohledu by praktičnost zde měla dostat víc
bodíků než design. Pokud v nich tedy lidé chtějí vařit. Lidé
si někdy pořizují kuchyň i jen proto, aby měli kuchyň, je
ale celá řada klientů, kteří vaří, pak by ta praktičnost měla
dostat přednost.“

Pracovní desky

„Co se materiálů týče, tak při poměru ceny a výkonu, nejvýhodněji vycházejí laminátové desky, které řada výrobců
vyrábí v širokých kombinačních možnostech. Jejich výhoda je v tom, že se dají perfektně sladit se samostatnými
kuchyněmi a výrobci přesně vědí, co se k sobě kombinačně
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hodí. Proto je sortiment pracovních deset tak široký. Dá se
vybírat ze 40- 50ti modelů, což je široký záběr a vždy to jde
nakombinovat. Výhodou je pak i rychlejší montáž kuchyně,
nevýhodou vyšší cena. Já osobně bych tedy doporučil třeba
laminátové desky, které jsou už velmi dobře provedené, byť
chleba bych na nich krájet nedoporučoval.“

Koupelny

V koupelnách jsou podle Tomáše Hronka trendy tzv. podomítkové sety. „Veškeré integrované baterie, nejsou vidět.
Vyčnívá jen ovládací knoflík nebo regulátor. Výhoda je
jasná – nepřekáží to a člověk si neublíží. Vše je schované ve
zdi a nezabírá žádný prostor. Samozřejmě je s tím spojená

to je náročnější na realizaci, ale ne neřešitelné.“

Podlahy

„Trendem současné doby jsou určitě vinylové podlahy. Jejich výhodou je to, že je
složeny z dílců, které jsou nalepeny přímo
na podklad, a to s minimálními spoji. Je to
v zásadě lepší linoleum, které se ovšem na
povrch pokládá vcelku. Když tedy dojde
k lokálnímu poškození, je možné vyměnit
pouze ten poškozený díl a nikdo nepozná,
že se něco poškodilo. U vinylových podlah je
dobrý poměr ceny a výkonu a když se toho
člověk za 5 let bude chtít zbavit, tak se to
bez problémů odstraní. Odstranit podlahu je
nejjednodušší.“

Vzory

Hodně lidí podle Tomáše Hronka inklinuje k tomu, aby alespoň z části byli spojené
s přírodou. Načančaný tuctový materialismus
v Čechách prý trendy není. „Trendy jsou určitě přírodní barvy a vyvážené přírodní kombinace – země, tráva, nebe. Lidi často nemají
čas - to je taky trend - a chtějí si přírodu dopřát doma. Trendy jsou tedy balkony, menší
zahrádky, ale i květiny a doladění v interiéru,
obrazy s květinami, přírody atd.“

Vytápění

vyšší cena. Populární jsou i integrované žlábky a speciální
voděodolné stěrky.“

Spojení ložnice a koupelny

Spojit tyto dvě místnosti podle Tomáše Hronka lze za
předpokladu, když prostor má podélný tvar. „Koupelna
pak bude uprostřed, jedna společná stěna se z části udělá
prosklená, což umožní, že světlo z ložnice se dostane i do
koupelny. Pro někoho je velmi depresivní, když je v rámci
koupelny, kde dámy mohou strávit delší dobu, tma. A umělé osvětlení přece jen není ono. Je bezesporu příjemnější,
když se i do koupelny dostane sluníčko. V některých případech je možností postavit vanu přímo vedle postele, což
je vidět v zahraničních časopisech, ale v našich podmínkách

„Každý hledá a bude hledat úspory ve
vytápění. Jako velmi efektivní se zatím jeví
krby integrované do zdi s nízkou pořizovací
cenou, nízkými náklady a vysokou výhřevností.“ Pokud si chcete přitopit a koukat do
ohně, tak to je podle Tomáše Hronka dobrá
volba. Na závěr vám ale přední designer
klade na srdce: „Rozhodně se ale neřiďte
jen trendy, trendy musí dávat smysl v rámci
celého interiéru.“
Na závěr bychom neměli zapomenout na hit
letošní zimy, což jsou nástěnné designové
konvektory. Klasický konvektor funguje na
principu konvekce. Chladný vzduch nasávaný z místnosti proudí přes teplý výměník a
ohřátý vzduch proudí do prostoru místnosti.
Teplo uvolňované z celé délky konvektoru vytváří tepelnou clonu, která odděluje
prostor interiéru od chladné okenní plochy. Opačný princip
platí i pro dochlazování… Nové typy konvektorů využívají nejen principu konvekce, ale i sálání a tím dochází ke
zvýšení topného výkonu o 6 ÷ 8 % vůči použití shodného
výměníku v tělese bez sálavé složky. Bonusem navíc je, že
u mnohých typů byla minimalizována hloubka tělesa.
Pokud jde o materiál čelní (sálavé) desky, závisí plně na
požadavcích zákazníka, který si může vybrat mezi různými
druhy kamenných materiálů, skel a hliníkových kompozit.
Povrchy mohou být upraveny podle jeho speciálního přání,
tak aby harmonicky splynuly s interiérem. Konvektor se
pak stává zajímavým designovým prvkem i dobrým pomocníkem v boji proti chladu.

MINIB - to je Efektivní, Ekonomický, Estetický, Ekologický
a Elegantní způsob vytápění

Proč unikátní a jedinečný designový konvektor MINIB?
• Svým designem splní i ta nejnáročnější přání klientů, čelní pohledovou desku je možné přizpůsobit požadavkům
zákazníka, aby harmonicky splynula s interiérem.
• Velká dynamika vytápění díky využití principu konvekce a zároveň také principu sálání.
• Princip konstrukce designového konvektoru je v oboru ojedinělý a byl zaregistrován jako průmyslový vzor.
• Společnost MINIB exportuje své výrobky do mnoha zemí Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky.

MINIB s.r.o., Střešovická 49, 162 00 Praha 6

www.minib.cz

Rozhovor
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv Heleny Třeštíkové

Helena Třeštíková:

„Každý lidský život je zajímavý.“
Pod pojmem časosběrný dokument nám jaksi automaticky na mysl vytane jméno
HELENY TŘEŠTÍKOVÉ, dámy, která se stala přímo symbolem celého žánru. První dámy,
která dokument dokázala pozvednout na úroveň, pro kterou se nezdráháme na něj
jít i do kina.

S paní Třeštíkovou, dámou a paní režisérkou, jejíž si (a nejsem sama) nesmírně vážím, jsem se sešla v jedné z pizzerií
v Praze na Letné. Na smluvené místo dorazila s pětiminutovým předstihem a kdybych měla jedním (maximálně
dvěma) slovy charakterizovat můj první dojem z ní, řekla
bych „velmi milá“. A ten druhý, který následoval po našem
bezmála hodinovém povídání, by byl „pokorná a skromná“. A tak tomu u skutečných velkých osobností bývá.
Bývají dochvilné, pokorné a skromné. Vypadá to, že si paní
Třeštíková snad ani neuvědomuje, jakou cestu českému (nejen časosběrnému) dokumentu vyšlapala a na jakou úroveň
ho pozvedla. Myslím si, že právě díky jejím dokumentům,
jsme se my Češi naučili chodit na dokument do kina, což
by ještě před pár lety bylo něco naprosto nemyslitelného.
A troufám si tvrdit, že příštím Českým lvům budou dokumenty dominovat.

Dvacet let je dlouhá doba. Nestalo se vám
třeba, že jste nějaký materiál ztratila?
To se nesmí stát. Natočené záběry musím uchovávat na
bezpečném místě a hlavně vše musím mít dobře označené,
abych věděla, co jsem kdy natočila.

Dvacet let je i dlouhá doba z pohledu vývoje technologií. Jak se vám s nimi daří držet krok?

To máte pravdu. Studovala jsem v době, kdy vrcholem
techniky byly těžké kamery a těžké kotoučové magnetofony. Točilo se na filmový materiál, pětatřicítku, šestnáctku,
později jsem si vyzkoušela různé systémy videí až po ta
současná, digitální. Pořád se to mění. Člověk investuje do
nějakého vybavení a po krátké době to je k ničemu.
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„Dokument je stále tady, takže to
neberu osudově.“
Dnes už máte své jméno, před dvaceti lety
tomu ale tak nebylo. Čím jste se v době, kdy
jste začala časosběrné dokumenty točit, vlastně
živila?
V úplném začátku jsem byla zaměstnaná u Krátkého filmu,
kde jsem pobírala nějaký svůj plat a točila jsem krátké dokumenty. A po revoluci se partnerem nás dokumentaristů
stala Česká televize, a tak se stala hlavním producentem
dokumentů. Pro mě to ale bylo vždycky dost složité, protože žádat o peníze na projekt, který by měl být hotový až
za pět let (žádá se na pět let) bylo vždy něco těžko představitelného. Každopádně v dané částce byl zahrnut nějaký
můj honorář, část peněz jsem tedy dostala předem a nějak
jsem z toho vyžila.

Věděla jste v té době, že se natáčení některých vašich filmů může tak protáhnou?

Vždycky byly mé projekty nejdříve plánované na pět let,
pak bývá nějakou dobu pauza, po které si řeknu, že bych
chtěla pokračovat a o finance žádám znovu. Někdy jsem
i dělala za vlastní peníze, že jsem to přihazovala k dalším
svým natáčením. Je to kombinace všech možných postupů,
nejsou zde pevná pravidla, podle kterých by se jelo.

Dokument jste svým způsobem velmi zpopularizovala, a to až do té formy, že lidi na něj
bez problémů jdou do kina. To před dvaceti lety
nebylo možné. Proč tomu tak podle vás je?

To, jak se dokument dostal do kin, je také zajímavá histo-

Helena Třeštíková, dokumentaristka
Otec byl právník, matka grafička, po níž zdědila
výtvarný talent. Přála si být kostýmní výtvarnicí,
v roce 1968 se však seznámila se studentem FAMU
a rozhodla se stát se dokumentaristkou. FAMU
absolvovala v roce 1975, kdy dokončila svůj první
dokument Zázrak. Během natáčení absolventského filmu se náhodně seznámila se svým budoucím
manželem, architektem Michaelem Třeštíkem.
Manžel se později věnoval vydavatelské činnosti
a spoluprodukoval některé filmy své ženy. Třeštíková je specialistka na takzvané časosběrné
dokumenty: v roce 1980 začala sledovat život šesti
manželských párů a výsledkem byly Manželské
etudy, resp. Manželské etudy po 20 letech, které
vyvolaly velký ohlas. Jeden rozpadlý vztah z cyklu
vedl ke vzniku samostatného snímku Marcela.
Zaujala i souborem Ženy na přelomu tisíciletí, či
snímkem René. Je držitelkou Evropské filmové
ceny a řady dalších ocenění. V roce 2007 se stala
ministryní kultury, po rekordních 16 dnech podala
demisi.
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rie. V Krátkém filmu, ve kterém jsem byla zaměstnaná, se
vyráběly takzvané předfilmy, patnáctiminutové dokumenty,
které běžely před filmem. Když jste šla do kina na nějakou
francouzskou komedii, byla jste nucena shlédnout týdeník
a předfilm. A já točila tyto předfilmy. Po revoluci to zaniklo, dokumenty se z kin úplně vytratily a svůj prostor měly
jen v televizi. Pak asi tak před šesti sedmi lety se začali
v kinech objevovat první dokumenty coby celovečerní filmy.
Objevili se první soukromí producenti a distributoři, kteří
byli ochotni do toho jít a bez kterých to nejde. Tím nastala
renesance dokumentu v kinech. Je pravda, že v současné
době je dokumentů v kinech relativně hodně.

Vy často spolupracujete se společnosti
Negativ. Pavel Strnad se svého času promítání
dokumentů v kinech obával, přitom zprodukoval
už čtyři vaše filmy...

Ano, on mi kdysi řekl, že nikdy nechce dělat dokumenty,
jen hrané filmy. Postupem času ale svůj názor změnil.

Jaké to bylo s návštěvností?

Velmi se vymykal film „Katka“, který měl na dokument až
neuvěřitelně vysokou návštěvnost, což všechny velmi překvapilo. To ale nic nemění na faktu, že dokument vždycky
byl a stále je pro menšinové publikum – jakýmsi ukazatelem je, jestli dokumenty promítají multiplexy a to se moc
neděje. Stále je promítají spíše jednosálová kina, kluby
a podobně.

Nikdy jste se nebála, že dokument jako takový zanikne?

Dokumentu jsem se začala věnovat vědomě s tím, že jsem
nikdy nechtěla dělat hraný film. V mých prvopočátcích se
říkalo, že dokument je v krizi, pořád se vedly pesimistické
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řeči a mně to tehdy bralo, byla jsem smutná z toho, že se
věnuju něčemu, co je v krizi a před zánikem. Dokument
mně ale zajímal a nenechala jsem se odradit. A nakonec
jsem si na to žehrání zvykla a začalo mi to být jedno. Dnešní skutečnost je taková, že dokument je stále tady, takže to
neberu osudově.

„Baví mě realita.“

Nikdy jste neměla sebemenší chuť dělat
hraný film?

Ne. Ráda na něj jdu do kina, ale považuju to za trošku jiný
svět. Je to vymyšlený fabulovaný příběh, i když jsou i takové filmy, které jsou natočeny dokumentárně a blíží se
realitě. Pořád to ale je smyšlený příběh a fabulace, zatímco
mě baví realita.

Nevadí vám, že nikdy předem nevíte, jak
vaše příběhy skončí?

To je právě kuriózní a dobrodružná záležitost. Ve všech
těchto projektech jde o jakousi sázku na nejistotu - nikdy
nevíte, jak se váš prvotní záměr vyvine, ale ta nejistota
je prostě toho součástí. A to mě baví. A hlavně si říkám, že
z každého záměru se dá něco udělat. Každý lidský život je
zajímavý, jde hlavně o to, aby dotyční byli autentičtí před
kamerou.

Na základě čeho poznáte, že dotyčný takový bude? Kastingy asi nepořádáte...

Víceméně dávám na svou intuici. Na přelomu osmdesátých
a devadesátých let jsem dělala cyklus pěti filmů o mladých vězních a pak jsem se rozhodla pokračovat v Reném,
protože mi přišel nejzajímavější. Projekty, kde se rozhodnu
znovu navázat, jsou pokračováním nějakého základu, vím

do čeho jdu, vím, jak se jejich hrdinové chovají, jak jsou
přirození a podobně.

Podle čeho jste si vybrala Katku? Ta byla
velmi autentická.

V roce 1995 jsem připravovala cyklus časosběrných filmů
pro televizi, hledala jsem témata, která by vzala televize,
a která by mě i bavila. Dohodli jsme se, že to bude o různých zajímavých ženách. A jednou z nich byla jedna protidrogová terapeutka, žena, která si žije nějaký svůj osobní
život a k tomu je každý den konfrontována s osudy drogově závislých. K tomu mě napadlo paralelně sledovat osudy
jejích klientek. Domluvily jsme se se dvěma – s Markétou
a Katkou. Markéta pak opustila komunitu a zmizela někde
ve světě, asi v Americe a paní terapeutce se zjevně s postupem času chtělo do natáčení méně a méně. Katka byla
ochotná, takže jsem nakonec natáčela jen s ní. Bylo to tedy
náhodné setkání.

Souhlasila hned s natáčením?

Souhlasila vždycky. V protidrogové komunitě je trošku atypická situace. Oni tam třeba rok mluví o sobě a svých problémech a na jistou formu sebereflexe jsou zvyklí. A když
jsem se tam objevila já, tak jim to ani nepřišlo divný. Tam
šlo jen o to, že to bude veřejná sebereflexe. Všichni na to
ale kývli s tím, že až to bude hotové, tak jim to ukážu, což
jsem vždycky dělala a dělám.

Probíhalo natáčení hladce nebo se občas
vyskytly nějaké problémy? Drogově závislí nebývají moc spolehliví...

No, problém nastal, když Katka z té komunity předčasně
odešla a zmizela. Problém narkomanů vedle nespolehlivosti je i to, že nemají žádnou adresu, na které jim můžete

nechat vzkaz. Nakonec jsem na ni náhodou narazila na
Staroměstském náměstí. Domluvily jsme si termín, hodinu
a místo dalšího setkání a čekali jsme, jestli se objeví. Nakonec se objevila, a to s přítelem, což byla další komplikace
v podobě nové postavy. Ale přítel nakonec taky souhlasil.
Pozitivní věcí bylo, že v té době bydleli v nějakém domečku
po dědečkovi přítele v Libuši, takže jsme jim vždycky mohli
hodit do schránky lísteček s termínem a místem setkání.
A oni vždy přišli. Nakonec je rodiče ale vyhodili, protože nic
neplatili, takže pak bydleli ve squatech, což jsou vybydlené budovy, které čeká demolice. Vybydlený prostor, který
oni ještě více zdevastují, vytahají z něj vše kovové, někdy
to i zapálí a hrozně to tam smrdí. Člověk se tam pohybuje
a čeká, kdy mu spadne nějaká traverza na hlavu. Všechno
jsme to přežili.

Dostávali nějaký honorář?

Ano, i když to nebyla hlavní věc, která je zajímala. Oni
naopak řekli, že je dobré říct, že drogy jsou svinstvo.
Samozřejmě ale, že uvítali i peníze. Narkomani potřebují
tak 2 tisíce denně na drogy. Takže musí nakrást za 4 tisíce
a nějakému stánkaři to prodat za polovinu. Takže když
jsme jim každý den našeho natáčení dali tisícovku, tak měli
vystaráno a nemuseli ten den krást. Spousta lidí tvrdí, že je
neetické dávat lidem peníze na drogy, ale já platím každému, kdo se mnou točí. A neptám se, co s těmi penězi dělá…

Byly tam momenty, kdy vám jí bylo líto?

To víte, že ano. Není snadné sledovat někoho, kdo má
všechny předpoklady být mladou hezkou holkou, jak se
ničí.

Jak to dopadlo s jejím miminkem?

Rok Katka tvrdila, že se o dítě bude starat, chodila na
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Rozhovor

detoxy, ona chtěla, ale neměla tu sílu. Pak byla zbavená
rodičovských práv. Dítě je v pěstounské péči. Nic bližšího
k tomu nemůžu říct.

Necítila jste někdy bezmoc, že tý holce nemůžete pomoci?

My jsme se jí snažili pomáhat v tom smyslu, že jsme jí sehnali doktora z Motola, který se specializuje na těhotenství
narkomanek, vozili jsme jí i na vyšetření. U ní představa, že
má být v 8 hodin na kontrole, byla nepředstavitelná.

Co je s Katkou teď?

Je stále na ulici. Chytili ji při prodávání drog, za což dostala
rok s podmínkou na dva roky. Takže kdyby ji chytili znovu,
půjde na rok do vězení.

Pomohl jí nějakým způsobem ten film?

Lidi, kterým je sympatická nebo s ní mají soucit, ji oslovují
na ulici, mluví s ní a to jí docela pomáhá.

Myslíte si, že ještě má šanci?

Je těžký o někom říct, že nemá šanci, ale fakt je, že ona
zatím všechny šance zahazovala.

Je to její chyba?

Je vidět, jak je droga silná, že přebije všechny instinkty
včetně mateřství. Ospravedlněním tohoto filmu pro mě je,
že funguje jako protidrogová prevence.

Nechtěla byste pokračovat?

My jsme i něco dál natočili, ale problém je v tom, že to je
pořád stejný. Není tam žádný vývoj. Žádná naděje v prozření, ve které jsem doufala. V této chvíli by to bylo jen vršení
beznaděje.

Vy jste těch filmů ale natočila víc. Je ještě
jiný, který se vás nějakým způsobem dotknul?

Dotkly se mě všechny. Je to, jako když se setkáváte s kamarády a posloucháte jejich vyprávění. Taky vás zaujmou.
Tady je rozdíl v tom, že to ještě točíme. Na mně ale všechny
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příběhy, kterých jsem svědkem, působí. Přitom jsou různorodé a pro mě to jsou témata, ke kterým bych, kdybych
dělala jinou páci, nepřišla. Kdybych vyhověla přání mých
rodičů a věnovala se grafice - studovala jsem výtvarnou
školu - tak bych možná byla v nějakém studiu a určitě
bych neměla tolik příležitostí setkat se s takovými tématy.
U sběrných dokumentů navíc prožíváte několik příběhů
najednou. Je to jiný systém práce, než který dělá většina
mých kolegů, kteří na nějakém filmu pracují, dodělají ho
a začnou něco dalšího. Někteří kolegové potřebují mít čas
od času čistý stůl, který já nikdy nemám.

Můžete se vlastně soustředit na jednu věc,
když jich máte rozpracováno několik?

Zatím to zvládám, kdybych to nezvládala, tak to nedělám.
Rozhodla jsem se pro tenhle způsob práce dobrovolně,
nikdo mě do toho nenutil, spíš jsem já nutila někoho, aby
mi na to dal peníze. Takže jsem s tím srozuměná a nějak
přežívám.

Je ještě u nás někdo, kdo se věnuje časosběrnému dokumentu?

Dělal to Pavel Koutecký (Občan Havel, Hrdinové sametové
revoluce), který ale tragicky zemřel. Jeho dokumenty mi
byly velmi blízké. Jinak se moc režiséři tomuto typu dokumentu nevěnují.

Art

Tak si musíte vychovat své studenty na
FAMU...

Na to zřejmě doplatila Vlasta Parkanová...

Většina z nich má ráda spíše aktivistické dokumenty typu
Michaela Moora, který do děje vstupuje a snaží se změnit
svět. Já svět jen pozoruju a to některým studentům vadí.
Že jsem jen tím pozorovatelem, který se nesnaží nic přímo
měnit a bojovat za lepší svět. Já si ale myslím, že když na
příklad odradím nějaké lidi od fetování, tak tím také něco
měním. Ale já doufám, že ta změna se uděje v myslích diváků, tím, že mé filmy pozorují, přemýšlí o nich a nemusím
jim to přímo radit, oni na to přijdou sami.

Vypadá to tak. Každá funkce přináší velkou odpovědnost,
a to nelze přijmout bez možnosti chod věcí ovlivňovat. Já si
nemohla ani vybrat své spolupracovníky. Tak jsem od toho
co nejrychleji odešla. Druhý problém je, že cesta nějakého záměru k realizaci je v politice strašně pomalá. Já sice
dělám časosběrné filmy, ale nějaké výsledky tu přeci jen
jsou. V politice je neúměrně mnoho slov v poměru k činům.
A to je frustrující. Byla to zajímavá zkušenost, ale líp se
cítím u své filmařské práce. Byla to zkrátka doba velkého
zoufalství...

Asi dvacet. Teď se dokončuje projekt o divadelníku Jakubovi Špalkovi a houslistovi Vojtovi Lavičkovi, který půjde brzy
do kin. A pokračuje se v Manželských etudách.

Systém práce se státními zakázkami. Davida Ratha teď zřejmě musí hodně štvát, že zrovna jeho chytili, je to přece tak
zajetý systém a najednou zrovna na něj to prasklo.

Kolik filmů máte teď rozpracováno?

Baví vás to ještě?

Baví.

Není tam žádná rutina?

Tam rutina být nemůže, protože každý den je jiný, každý
den se řeší něco jiného. Někdy ale skáču z tématu na téma,
obecně mě to ale baví a dělám to ráda.

Raději, než funkci ministryně kultury?

To určitě.

Nebyla jste ministryní s vůbec nejkratší dobou působnosti?

Asi ano. Já do toho šla s nějakými záměry, původně to
mělo být na půl roku, protože vše nasvědčovalo tomu, že
ta vláda nezíská důvěru v Poslanecké sněmovně. Tu pak
získala a já se velmi brzy ve své funkci setkala s takovými
intrikami, se kterými jsem se nemohla smířit. Měla jsem
nést odpovědnost za něco, co jsem nemohla ovlivnit, a to
jsem odmítla.

Co vás nejvíc překvapilo?

Myslíte si, že se ostatní bojí, že on začne
mluvit?

Myslím, že ano.

Kolik lidí z české politiky má stejné máslo
na hlavě jako on?

To fakt nedokážu odhadnout.

Jak hodnotíte českou politickou scénu?

Vždycky je špatné paušalizovat, protože v politice je
spousta dobrých lidí, kteří jsou sami smutní z toho, že se
to takhle vyvíjí. Lidí, kteří dělají drobnou práci a jsou slušní
a schopní. Bohužel zatím u nás nejsou dostatečné „samočistící“ mechanismy, ale věřím, že když se vše to zlo začne
pojmenovávat a vyšetřovat, tak by se to mohlo postupně
začít napravovat. Lidi jsou všude na světě a ve všech systémech stejní, záleží na pravidlech, která jim umožní či neumožní, aby ta špatnost vykvetla. Takže jsem spíš optimista.
Jako ostatně celý život....
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“Zkus to znovu“ zní heslo letošní zimy v regionu Hochsteiermark v severovýchodní
části Štýrska. Nejlepší podmínky tu najdou právě ti, kteří chtějí znovu začít lyžovat,
nebo úplní začátečníci a také rodiny s dětmi.
Je to především proto, že v tomto regionu se klade velký
důraz na kompletní služby: průvodce přivítá hosty a pak si
je převezme instruktor lyžování a k tomu se přidají všechny ostatní služby, které zahrnují vše od půjčování lyžařské
výstroje až po nabídku večerního posezení po lyžování, od
putování s pochodněmi nebo na sněžnicích přes projížďky
na saních tažených koňmi až po zimní metanou a veselé
sáňkování. Nabídky pro znovu začínající lyžaře obsahují
vedle osobního průvodce a instruktora také permanentku,
nocleh a stravování. Každý účastník tak může v klidu najít
znovu cestu k radosti z lyžování a rozhodnout se, zda chce
dosáhnout pokročit ve své sportovní lyžařské kariéře o krůček kupředu.

Zpátky ke kořenům
V tomto regionu se nachází také kolébka sportovního lyžování v Rakousku. Před 120 lety – v únoru roku 1893 – se na
Stuhlecku konaly první mezinárodní lyžařské závody, což
byla hodina zrodu alpského lyžování jako sportovní disciplíny. V největším muzeu zimních sportů na světě (WinterSportMuseum) v Mürzzuschlagu může každý nahlédnout
do názorně představené historie lyžování. Expozice zpřístupňuje vývoj lyží od dřevěných modelů až po nejnovější
carvingové lyže, od rohaček až po závodní saně. Z vystavené lyžařské výbavy z konce třicátých let 20. století čiší
průkopnický duch tohoto regionu. A na co se mohou jeho
návštěvníci těšit?

Ženy dobývají běžkařské stopy
Na své si v tomto regionu určitě přijdou milovnice běžeckého lyžování. Běh na lyžích získává v posledních desetiletích
stále větší význam jako vysloveně masový zimní sport, který
plní i jakousi meditativní úlohu při tichém, klouzavém
pohybu poklidnou zimní krajinou. A stále větší oblibu má
běh na lyžích u žen. Stále více žen totiž přesvědčuje argument, že v krásné zimní krajině a na čerstvém vzduchu
si lze pěstovat postavu mnohem přirozeněji a příjemněji

než v přeplněném fitness studiu. Této tendence využily tři
štýrské běžkařské regiony, které přišly s nabídkami upravenými právě na potřeby a tužby žen. Nabízejí jim tréninkové
metody, které respektují tělesné dispozice obou pohlaví.
Na požadavky vzešlé přímo od žen reaguje také nabídka
správné výživy a doplňující relaxační programy.
Volným pádem o rychlosti 100 km/h z hor do údolí
Ze Stoderzinkenu (v regionu Schladming-Dachstein) se
zájemci budou příští zimu řítit na kladce z nadmořské výšky
1.600 m až na 900 m. Jízda na kladce takového převýšení
ještě nikde v Evropě není: od února budou zájemci „létat“
nad údolím po trase dlouhé celkem 2,5 km zavěšení na čtyřech paralelních lanech maximální rychlostí až 100 km/h.

Advent v Grazu
Ve štýrském hlavním městě Grazu mohou návštěvníci prožít
předvánoční dobu všemi smysly. Od pátku 23. listopadu do
soboty 24. prosince 2012 se bude po celém městě konat
deset různých adventních a vánočních trhů. Ke všem lze dojít pohodlně pěšky. Také letos se mohou návštěvníci těšit na
tradiční „adventní evergríny“, k nimž patří obří adventní
kalendář na radnici, ledový betlém vyřezaný z 50 tun křišťálově čistého ledu a zpívání vánočních koled. K lákadlům
bude patřit také adventní průvod, který propojí jednotlivé vánoční trhy a bude vítaným zpestřením ve chvíli, kdy
na návštěvníky přijde únava z putování po trzích spojené
s nákupy.

Mistrovství světa v alpském lyžování
A vrcholem zimní sezony je bezpochyby mistrovství světa
v alpském lyžování ve Schladmingu. Napětí, novinky a pěknou dovolenou na sněhu neslibuje však jen Schladming.
Pozadu s nabídkou nejsou ani ostatní lyžařské oblasti ve
Štýrsku. Závody v rámci mistrovství světa, jehož se od 4. do
17. února 2013 zúčastní v 11 disciplínách asi 650 sportovců
ze 70 zemí, bude v Schladmingu sledovat 400.000 hostí.
A vy můžete být jedním z nich.

© Steiermark Tourismus / Foto:ikarus.cc

Štýrsko v zimě aneb kde se
věční začátečníci učí lyžovat

Jak krásný může
být den, když
mu dáme šanci

w w w. a u s t r i a . i n f o

Bezplatná informační linka v češtině:
800 180 800

Ledecký bude
plnit sliby,
samozřejmě
o Vánocích
Více než dvě desítky vánočních koncertů a na každém z nich jeden splněný
slib, který zpěvák Janek Ledecký dal
především sám sobě. Na každém z dvaadvaceti vánočních koncertů vzdá
hold jedné z osobností, která se nějakým způsobem podílela na jeho úspěšné
kariéře zpěváka, skladatele, či textaře.
„Těch, co mě ovlivnili je dlouhý zástup
a já bych jim chtěl tímto způsobem
poděkovat za to, že mi v určité době
vstoupili do života, ačkoli to někteří
z nich ani netuší“, vysvětluje slavný
nejen vánoční hitmaker.
Ledeckého vánoční koncerty jsou dlouhodobě jednou
z nejvyhledávanější adventních událostí českých vánoc,
ostatně písně jako Sliby se maj plnit o vánocích, Ryba rybě
nebo A od těch časů bývají v období nejoblíbenějších českých svátků nejhranějšími skladbami českého éteru. Letošní
vánoční turné se skládá z dvaceti dvou koncertů po celé
zemi. Na nich Ledeckého doprovodí kromě rockerů
tradičně i smyčcový M-Nostitz Quartet. Překvapením na každém z těchto koncertů je i dětský sbor,
který Janka Ledeckého doprovází a který vždy
pochází z pořadatelského města. Letos čeká na
vánoční diváky ještě něco navíc. Na každém z řady
koncertů zazní také některé ze slavných písní těch,
kteří Janka svoji tvorbou nejvíce ovlivnili. Lze tedy
očekávat například některou z písní Boba Dylana,
Rolling Stones nebo třeba Ivana Hlase.
Slogan nejúspěšnější vánoční písně Sliby se maj plnit
o vánocích je motivem i podtitulem celého svátečního turné. Naplnit ho má výzva, do které mají
možnost se zapojit diváci každého z očekávaných
koncertů. Mohou před koncertem uložit do připravené schránky svůj slib, který by měli o vánocích
splnit.
Období adventu je navíc po loňské premiéře bohaté
také o Ledeckého rodinný muzikál Vánoční zázrak.
V něm mají diváci možnost spatřit velké herecké
hvězdy jako například Martina Dejdara, Marka
Vašuta, Lindu Rybovou, Petra Kostku nebo Jiřího
Langmajera. Muzikál je provázen Jankovými slavnými vánočními písněmi.
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Sport
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, zdroj: Alpy.net, hory-lyzovani.cz, puxtravel.cz

Čechy

nebo

Alpy?

Rozlehlé pláně, kvalitní dlouhé sjezdovky,
zářivě bílý sníh, slunce. Zimní dovolená je
stále u mnoha tisíců Čechů oblíbená a nenechá si ji ujít čím dál tím víc lidí. Loni jich
bylo dokonce přes milion a půl. Kam ale
vyrazit letos? Do Čech nebo do Alp?

Lyžování v Čechách
České hory si pro své zimní radovánky loni zvolilo 800 tisíc
Čechů. O lyžování v největších střediscích – Špindlerově
Mlýně a Harrachově si řekneme v rubrice tip na výlet, neměli bychom ale vynechat jedno z nejtradičnějších a zároveň nejoblíbenějších středisek, kterým stále zůstává Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších. Oblíbené české středisko vás
přivítá upravenými sjezdovkami a také běžeckými tratěmi.
Sjezdovky jsou v případě nedostatku sněhu uměle zasněžovány sněžnými děly. Navíc na každém rohu najdete servisy
a půjčovny lyží a také lyžařské školy, kam můžete „upíchnout“ své děti. Po celém areálu jezdí také speciálně upravený skibus. Nejznámější je lanová dráha na Lysou horu, která
měří 2 198 m a je druhou nejdelší v ČR. Z ní vede modrá
i červená sjezdovka. Nelyžující si mohou užít snowtubing,
tedy sjíždění na nafukovacích člunech v umělém koridoru.
Skvělé podmínky pro lyžování najdete i v Jizerských horách.
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V jizerských horách jsou ve většině případů skvělé podmínky pro lyžování. Ve třech skiareálech, Tanvaldském Špičáku,
Bedřichově i Severáku, které leží kousek vedle sebe mezi
Libercem a Tanvaldem, platí společný skipas. Takže při prodlouženém víkendu můžete objet všechna oblíbená střediska za jedny peníze. Jizerky jsou rájem pro běžkaře. Z každého střediska se totiž také rychle dostanete na oblíbenou
běžeckou trať Tour de Jizerky.

Na lyže do zahraničí
Lyžování v Rakousku

Rakousko je skutečnou mekkou lyžařů. Je zde 6.500 km
sjezdovek v nadmořských výškách od 550 do 3.450 m nad
mořem. Lyžování v Rakousku je pro nás velmi zajímavé,
protože Rakousko je naší nejbližší alpskou zemí a je zde
pro nás dobrý poměr kvalita/cena pro ubytování i lyžování.

V Rakousku jsou i rozsáhlá a kompaktní střediska (Wilder
Kaiser, Saalbach-Hinterglemm, Kitzbühel-Kirchberg, Nassfeld, Ischgl a Montafon). Nejbližší lyžařské středisko Rakouska z Prahy je Pyhrn Priel (350 km) a z Brna Semmering
(231 km). S lyžováním v Rakousku má spousta lidí neodmyslitelně spojeny freeridy, kterých je zde opravdu dostatek.
Pro snowboardisty je Rakousko zemí zaslíbenou, protože
téměř v každém středisku je snowboardový park. Rakousko
má vysoký standard lyžařských škol a služeb lyžařských instruktorů. V lepších střediscích se většinou lyžuje nad úrovní lesa a lanovky jezdí často i do tří tisíc metrů nad mořem.
Sjezdové lyžování v Rakousku téměř zcela vytlačilo běžky.
Běžkařské tratě jsou většinou v údolích. V Alpách lyžování
nekončí ani na jaře, ve výškách kolem 3000 m se dá lyžovat
i v létě. Letní lyžování v Rakousku umožňuje pět alpských
ledovců: Kaunertal, Pitztal, Sölden, Stubaital a Hintertux.
Nejlepší podmínky pro lyžování jsou asi v dubnu, ale dobře

si můžete zalyžovat i v červnu. Jediným rakouským ledovcem, kde lze nyní lyžovat skutečně po celý rok je Hintertux.
Rakouská lyžařská střediska
Hinterux (Zilletal)
Hintertuxský ledovec najdete na konci údolí říčky Zill
v rakouském Tyrolsku. Zillertal pojmenovaný právě podle
této říčky je jedna z největších lyžařských oblastí Rakouska. Celkem je v této oblasti asi 225 km upravovaných tratí.
Údolí Zillertal se na svém konci dělí na 4 postranní údolí.
Nejvýše položené údolí se nazývá Tuxské údolí a na jeho
konci je vesnička Hintertux, nad kterou se rozkládá ledovcový areál Hintertux. Lyžování je zde možné po celých 365
dní v roce. V zimním období můžete využít až 86 kilometrů
sjezdových tratí a 21 lanovek a vleků. Z údolí se postupně
prostřednictvím tří kabinových lanovek dostanete až na
Gefrorene Wand do výšky 3250m. Nová kabinová lanovka
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Gletscherbus 3, přepraví
až 3000 osob za hodinu
(jedná se o nejvýše položenou kabinovou lanovku
zavěšenou na dvou lanech
na světě). Cesta touto
lanovkou od Tuxer Fernerhausu na Gefrorene Wand
trvá cca 5 minut.
Pitztal (Pitztaler Gletscher,
Rifflsee, Hochzeiger)
Pitztálské údolí se nachází přibližně 60 km
západně od Innsbrucku.
Je 45 km dlouhé a tyčí
se nad ním nejvyšší hora
Tyrolska a druhá nejvyšší
hora Rakouska Wildspitze
[3770m]. Pitztal je v oblasti Ötztalských Alp (Ötztal,
Pitztal, Kaunertal) a táhne
se na jih od města Imst.
Zakončeno je zaledněným
hřebenem Ötztalských
Alp. Na začátku údolí se
nachází populární středisko Hochzeiger. Na
konci údolí leží ledovcový areál Pitztaler Gletscher a v těsném sousedství pak areál Rifflsee. Na
své si zde přijdou začátečníci i pokročilí lyžaři,
mladí i starší, sjezdaři,
běžkaři i snowboardisté. Sjezdovky jsou perfektně upravené a každý si může vybrat náročnost terénu.
Vynikající sněhové podmínky jsou zde od října až do konce
května. Ledovec zde tvoří širokou kotlinu přehrazenou
skalnatým hřebenem Brunnenkogelu [3440m]. Do ledovcového areálu je z údolí jediné spojení a to podzemní
kolejovou lanovkou Pitzexpress. Je to nejrychlejší podzemní dráha svého druhu na světě. Za pouhých 8 minut
vyveze turisty a lyžaře do výšky 2.840 m (převýšení 1120m).
Pitzexpress je v provozu od roku 1983, má 31% stupání
a přepravní kapacitu 1600 osob/hodinu, podzemní dráha je
dlouhá je 3786m a vede přes 4 m širokým tunelem.
Na ledovci pak můžete využít 5 vleků, 2 sedačkové a 2 kabinové lanovky. Kabinová lanovka zajišťuje tomuto areálu
ještě další prvenství. Tato lanovka, která vede na 3440m
vysoký Hinterer Brunnenkogel se jmenuje Pitz Panoramabahn a je lanovkou s nejvýše položenou horní stanicí v Rakouskou. Panoramabahn má 4 skupiny kabinek. V každé
skupině jsou 4 kabinky, každá pro 25 osob. Tato lanovka
má jen 3 podpěry a nejvyšší z nich je vysoká 52 m. Doba jízdy je cca 10 minut. Prostřední stanice lanovky se nachází ve
výšce 3020m. Nástup a výstup zde je pouze v letním období. Od horní stanice lanovky Panoramabahn je za hezkého
počasí skutečně nádherný výhled a začíná zde nejprudší
a nejdelší sjezdovka. Jsou zde 5 km černých, 20 km červených a 10 km modrých sjezdovek. Pro běžkaře je na ledovci
ve výšce okolo 2700m připraven 15 km dlouhý okruh, ten
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je s platnou permanentkou
zdarma, bez permanentky za
speciální cenu.
Stubaier Gletscher
Zhruba jen asi 20 minut cesty
autem od Innsbrucku je 34
km dlouhé údolí Stubaital.
Na jeho konci je ledovcový
lyžařský areál s možností
celoročního lyžování. Oblast
Stubaital zahrnuje 3 lyžařská
centra: ledovec Stubai, Fulpmes/Schick 2000 a Steinach.
Spojení mezi těmito oblastmi zajišťuje skibus. V celé
oblasti naleznete téměř 110
km upravovaných lyžařských
tratí všech druhů obtížnosti, 40 lanovek a vleků a 130
km běžeckých tratí. Přímo
v areálu Stubaiského ledovce je 9 vleků, 7 sedačkových
a 5 kabinových lanovek.
Využít je možné skoro 53 km
sjezdovek. Celková přepravní
kapacita je v zimním období
až 36 000 osob za hodinu. Je
to nejlépe sedačkovými lanovkami vybavený ledovcový
areál v Rakousku - nemusíte
zde tolik využívat otravné
nekonečně dlouhé kotvové
vleky. Přímo na ledovci je
také 4,5km dlouhá trať pro
běžkaře. Stubaiský ledovcový areál je největší ze všech
rakouských areálů tohoto typu. Tvoří ho 5 samostatných
ledovců. Většina svahů na Stubai je lehké a střední náročnosti, tratě jsou většinou velmi široké. Tento areál je asi
nejzajímavější pro méně zdatné lyžaře a rodiny s dětmi,
„svůj“ svah si tu ale dokáže najít snad každý.
Od parkovišť na Mutterbergu (na 6 prkovištích je místo pro
2500 aut) vedou souběžné kabinové lanovky k mezistanici
Fernau [2300m]. Z této stanice pokračuje dále levá lanovka
k restauraci Eisgrat [2900m] a pravá ke stanici Gamsgarten
[2620m]. Obě tyto lanovky vedou nad hlavním a nejfrekventovanějším ledovcem Eisjoch. Od Gamsgarten vede
nová moderní šestisedačka Eisjoch. Je to první lanovka
ukotvená zčásti přímo v ledovci a má kapacitu až 3000 os./
hod. Od Gamsgarten je až do začátku května možný sjezd
Wilde Grub´n (označený jako skiroute) až zase zpět k dolní
stanici lanovek na Mutterbergu. Je to 10 km dlouhý sjezd
s převýšením 870m. Pokud budete sjíždět až od horní stanice vleků na ledovci je převýšení cca 1400m.

Lyžování v Itálii
Lyžování v Itálii je čím dál oblíbenější i u českých lyžařů.
Itálie, jejíž výhodou je i výborná dostupnost z ČR (lyžařská
střediska v Itálii jsou od nás vzdálena jen asi 700-800 km,
většina z nich navíc leží poblíž dálnice) nabízí perfektně upravené sjezdovky. Italové jsou si velmi dobře vědomi
nižší nadmořské výšky svých svahů i převážně slunečného

zájezdy do 102 alpských středisek
široká nabídka hotelů i apartmánů
více než 90 000 spokojených klientů
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informujte se na ceny
zájezdů last minute!

800 100 234 · www.nev-dama.cz
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NEJŠIRŠÍ NABÍDKA
LYŽOVÁNÍ V ALPÁCH

počasí na nich. Proto je pečlivě celou zimu zasněžují sněhovými děly a každou noc upravují. Italská střediska, která
zároveň ve srovnání s ostatními alpskými zeměmi nabízejí
nižší ceny, mají i neopakovatelnou atmosféru. V Itálii zatím
většinou nenarazíte na žádná obrovská „lyžařská sídliště“,
na většině míst se navíc zajímavě mísí vliv italské a německé kultury. A za zvážení stojí i počasí – při lyžování se totiž
v Itálii i opálíte.
Italská lyžařská střediska
Dolomiti Superski
Lyžařský ráj pro každého, od začátečníků po šampiony,
největší lyžařský superkomplex v Itálii spojující 12 lyžařských regionů. Celkem si můžete s jedním skipasem vybírat
z více než 1200 km sjezdovek. Komplex Dolomiti Superski
leží v severoitalské provincii Trentino (jednotlivá střediska
zasahují do autonomní oblasti Jižní Tyrolsko).
Nej...
K největším turistickým magnetům určitě patří:
- ledovec Marmolada (nejvyšší hora Dolomit)
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- Sella Ronda - celodenní výlet kolem masivu Sella (40 km
vedoucích čtyřmi lyžařskými středisky bez nutnosti sundat
lyže)
- Val di Fiemme - první údolí při příjezdu z brennerské
dálnice. 150 km sjezdovek a 150 km upravených běžeckých
stop, pořadatel MS v klasickém lyžování
- Cortina d´Ampezzo - první italský pořadatel zimních OH
v roce 1966
Oblasti
Skipas Dolomiti Superski platí pro lyžování ve střediscích
Arabba-Marmolada, Kronplatz, Val di Fieme/Obereggen,
Cortina d‘Ampezzo, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi,
Val di Fassa/Carezza, San Martino di Castrozza-Passo Rolle,
Valle Isarco, Tre Valli a Civetta.

Lyžování ve Francii
Lyžování ve Francii je paráda. Kdo ve Francii dosud lyžovat nebyl, může právem litovat. Lyžařská střediska jsou tu
položena vysoko, lyžuje se tak převážně nad hranicí lesa
na širokých pláních s kvalitním sněhem, který drží až do

NA NAŠÍ KLINICE
PROVÁDÍME POUZE
OVĚŘENÉ A BEZPEČNÉ
FORMY OPERACÍ!
KLINIKA SPLŇUJE PŘÍSNÉ
PODMÍNKY
CERTIFIKÁTU ISO 9001

Není laser jako laser
Vývoj operací prodělavá samozřejmě prudký vývoj. Před 20 lety se prováděly operace PRK se snesením celého povrchu rohovky /epitelu/, následně
Lasik s lamelou mechanickým keratomem a v posledních několika letech Femtololasik, kdy ﬂep se
vytváří femtosekundovým laserem.
Operace inzerovaná jako 3D či více D je vždy s lamelou a není tedy v hloubce rohovky a nepřinaší
tedy ony výhody, které získáme bez narušení povrchu oka a to je pro nás to nejcennější.
Za nejlepší lze v současné době považovat
techniku od ﬁrmy Zeiss „ReLex Smile“ bez vytvaření lamely. Tato operace jako jediná nenarušuje povrch oka. Operace vyžaduje zručnost mikrochirurga! Pouze na Oční Klinice
Horní Počernice

3D RELEX SMILE LASER

3D RELEX SMILE LASER

STEREOTAKTICKÉ OPERACE

OPERACE BEZ NARUŠENÍ POVRCHU OKA

Při operaci se neodkrývá celá rohovka
povrch oka zůstává zcela
neporušený. Pouze na
Oční Klinice Horní Počernice

OPERACE HORNÍCH A DOLNÍCH VÍČEK,
ODSTRANĚNÍ ÚTVARŮ NA OBLIČEJI

LASEROVÉ OPERACE DO 45 LET

REFRAKČNÍ DNY

Zcela novou, špičkovou operační
techniku při refrakčních nitroočních
operacích nabízí

NABÍZÍME MOŽNOST SPOJIT KONZULTACI
I LASEROVOU OPERACI V JEDEN DEN

FEMTOSEKUNDOVÝ LASER

Oční klinika Horní Počernice
tel. 281 865 664, 602 105 355
www.ocniklinikahp.cz

3D RELEX SMILE LASER

REFRAKČNÍ OPERACE NAD 50 LET
Zcela novou, špičkovou operační
techniku nabízí femtosekundový
laser LenSx®.
IMPLANTACE MULTIFOKÁLNÍCH ČOČEK

Umožňuje vidění do dálky
i do blízka bez brýlí
IMPLANTACE TRIFOKÁLNÍCH ČOČEK

MUDr. Richard Havránek
vedoucí lékař a majitel
Oční Kliniky
Horní Počernice s.r.o.

PLASTICKÉ OPERACE

Umožňuje vidění do dálky
i do blízka, vyřeší i vzdálenost
na počítači bez brýlí
OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU

Možnost výběru nitrooční čočky
a operační techniky

KONTAKT

Sport
konce dubna. Další klíčovou výhodou je velikost lyžařských
středisek ve Francii – jedná se zpravidla o lanovkami spojených několik menších areálů, výsledkem jsou pak mamutí
lyžařské resorty o několika stovkách kilometrů sjezdovek,
které lze projet bez zouvání lyží.
Francouzské Alpy jsou levné
Francouzské Alpy jsou opravdu velice levné! Jakkoli to stále
spoustu lidí udivuje, lyžařské zájezdy do Francie vychází
jednoznačně nejvýhodněji ze všech. Konkurovat mnohdy
nemohou ani pobyty v tuzemsku. Francouzské Alpy nabízejí jak levné ubytování, tak cenově velmi zajímavé skipasy.
Využít je potřeba služeb cestovní kanceláře, individuální
lyžař na velké slevy nedosáhne. Jediným výrazným negativem francouzských Alp tak zůstává vzdálenost, která je
v případě cesty z Prahy přibližně 1000 km a z Brna 1200 km.
Kdo ji však zvládne překonat, může se těšit na fantastický
lyžařský zážitek za vskutku přátelskou cenu.
Lyžování a snowboarding ve Francii
Lyžování i snowboarding jsou ve Francii velkým zážitkem.
Místní lyžařské areály jsou obrovské, většina středisek má
přes sto kilometrů upravených svahů. Panují tu výborné
sněhové podmínky – díky vysoké nadmořské výšce je sníh
ve Francii kvalitní a vydrží na sjezdovkách v dostatečném
množství až do konce dubna.

Francouzská lyžařská střediska
Alpe d‘Huez
Délkou sjezdovek se Alpe d’Huez řadí mezi deset největších
středisek v Evropě a kvalitou svahů je na tom velmi podobně. Rezidence se nachází jak v centru Alpe d´Huez, tak
v okolních vesničkách jako je Auris, Oz či Vaujany. Ubytování se však vždy nachází velmi blízko sjezdovek. Bonusem
jsou dva snowparky, noční lyžování a nejdelší sjezdovka
v Evropě (16 km dlouhá Sarrene).
Les 2 Alpes
Les Deux Alpes je středisko s největším sjízdným ledovcem
v Evropě. Navíc nabízí vynikajících 240 km sjezdovek, které
jsou široké a velmi dobře upravované. Ve středisku se také
nachází obří snowpark, freeride La Grave a to vše s ubytováním těsně u lanovek.
Risoul / Vars
Dvojstředisko Risou/Vars je dlouhodobě jedním z nejnavštěvovanějších středisek Francie. Čeští lyžaři a snowboardisté
si jej oblíbili zejména kvůli 180 km sjezdovek a výborným
cenám ubytování. Bydlení je situováno přímo na svahu.
Nechejte se okouzlit.
Superdevoluy / La Joue du Loup
Superdevoluy/La Joue du Loup je méně známé francouzské
dvojstředisko nabízející 100 km sjezdovek s rovnoměrně
rozloženou obtížností. Slušná nabídka svahů a zázemí je
standardně doplněna hezkými apartmány s myčkou. Večer
můžete zajít na místní specialitu do jedné z restaurací
v okolí ubytování.
Tignes / Val d‘Isere
Údajně jedno z nejkrásnějších středisek na světě, které žije
jen horami. V kombinaci se sousedním Val d’Isere může
nabídnout až 300 km sjezdovek. Od ubytování v nejvýše
položené vesnici Val Claret to budete mít k lanovkám maximálně několik minut. V letošní sezóně si můžete vybrat
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také apartmány, jež se nachází v oblasti Le Lac nebo v Le
Lavachet.

Lyžování ve Švýcarsku
Lyžování ve Švýcarsku je luxusní záležitost. V tom dobrém
i horším slova smyslu. Švýcarsko je kolébkou sjezdového
lyžování, švýcarské svahy nabízejí luxusní lyžařské podmínky. Ale lyžování (i ubytování) ve švýcarských střediscích vás
vyjde samozřejmě dráž než lyžování a pobyt třeba v Dolomitech.
Švýcarská lyžařská střediska
Zermatt - Matterhorn
Jedním z nejnavštěvovanějších středisek ve Švýcarsku je
Zermatt. Krásné středisko pod Matterhornem s lyžováním
ve vysoké nadmořské výšce - lyžuje se většinou od 2.500
m výš. K lyžařským areálům se dostanete buď alpským
metrem (Sunnegga-Rothorn), vláčkem-zubačkou (Gornergrat-Stockhorn) nebo se spokojíte s „klasikou“ a pojedete
osmikabinou na Matterhorn Glacier Paradise. Se skipasem
International můžete lyžovat i v sousedních italských střediscích - celkem skoro 400 km sjezdovek.
Davos
Další luxusní středisko známé pořádáním světového ekonomického fóra a častým pobytem celebrit z celého světa. Na
lyžaře tu čeká přes 250 km sjezdovek.
Sv. Mořic - St. Moritz
Poslední z velké trojky neznámějších a nejlepších středisek
ve Švýcarsku. 350 km sjezdovek v devíti areálech, v okolí
přes 150 km běžeckých tras (většinou po zamrzlých jezerech). Nebo radši casino či zimní golfové hřiště? I to v St.
Moritz najdete.

Co na sebe?
Přemýšlíte, co všechno zabalit do kufru? Mějte na paměti,
že čím více se budete hýbat, tím víc nalehko se můžete
obléci. Mějte na paměti, že na lyžích by vám mělo být lehce
chladno, ale ne zima. Při vyšší fyzické námaze, která je typická například pro běh na lyžích, se totiž snadno zahřejete
a zpotíte. Proto je zde velmi důležitý odvod vlhkosti, který
vám zajistí několik tenkých vrstev oblečení, na které si oblékněte vestu nebo větrovku. Určitě zapomeňte na klasické
spodní prádlo a bavlněná trička, která dokáže vsáknout
velké množství vlhkosti a navíc pomalu schne. V takovém
případě vám hrozí prochladnutí. Pokud bude foukat silný
vítr, sáhněte po neprofoukavých nášivkách na kolena,
podbřišek a hrudník. A pokud je hodně pod nulou, oblékněte si klidně dvoje silné ponožky a samozřejmě čepici. Jiné
oblečení ale zvolíte na sjezdové lyžování či snowboard, při
kterých je fyzická námaha spíše nižší a také se při nich moc
nezahřejete. Vybírejte proto prádlo, které vás bude v první
řadě dobře izolovat a udržovat vás v teple. Spodní prádlo
proto vybírejte s dlouhými rukávy a nohavicemi, jako druhou vrstvu zvolte flísovou mikinu (s vyšší hustotou vláken),
vhodné jsou i speciální svetry s neprofoukavou vrstvou
Windstopper. Samozřejmostí je kvalitní bunda s podšívkou
z peří, rouna, ze syntetických vláken nebo flísu. Při nepříznivém počasí oceníte i větru a voděodolnou membránu
(Gore-Tex, No-Wind apod). A opět nezapomeňte na čepici,
rukavice, ponožky nebo podkolenky. A pak už vám nic nemůže bránit v tom si to lyžování jaksepatří užít.

Rakousko Itálie Německo Švýcarsko Slovinsko

USA .
®

130 lyžařských středisek, 6 zemí
Autobusem od října do května.
Autem pobyty na libovolný počet nocí..
ceny od 298 kč noc!
Cestovní kancelář

Berchtesgaden: 2 dosp. + 2 děti do 12 let
all inclUsiVe na týden Včetně skipasU
14.700 kč/celá rodina!
skiopeningy a jaro se skipasem zdarma
nebo s velkou slevou! Arabba, Saalbach, Livigno ...
Výhodné Balíčky slUžeB např. cenoVý hit:
prodl. Víkend na ledoVci stUBai
BUs, hotel, polopenze a skipas 5.990 kč

Rakousko Itálie Německo Švýcarsko Slovinsko

USA .

jednodenní výlety

®

zájezdy na mírU pro skupinu i rodinu!
katalogy zašleme zdarma
přijímáme Sodexo passy, šeky Dovolená, šeky
Accor, Benefit plus - fakturu vystavíme na počkání

2012/2013

víkendové zájezdy

lázně

plavby lodí

ADVENTNÍ ZÁJEZDY
2012 | 24. sezóna

23. sezona

ceny již
od 450 Kč

© Kärnten Werbung - Gröger (oblast Nassfeld na str. 39)

Cestovní kancelář

© Kärnten Werbung - Gröger

cestovní kancelář conti, Jindřišská 30 (vchodu kousek od věže), po-pá 10.00-18.00 hod.
Tel: 224 23 01 20, 224 23 60 28, mobil: 724 044 055, info@ckconti.cz

nakupujte a plaťte on-line - soutěž o zájezd zdarma
každý 200-stý vyhrává na www.ckconti.cz nebo www.huranalyze.cz

foto Mnichov: Munich Tourist Office

Cestovní kancelář

Sport

Korutany,
ráj nejen
pro lyžaře

Nejmodernější a největší lyžařská oblast Korutan boduje svými stále zasněženými
sjezdovkami, výborným systémem vleků a lanovek, vyhlášenou kuchyní a působivým
panoramatem hor.
3 rodinné lyžařské oblasti: Kötschach-Mauthen, Weissbriach, Weissensee, největší přírodní ledová plocha Evropy,
jezero Weissensee o ploše 6,5 km², 300 km tratí pro běh
na lyžích – oceněné jako největší běžecký region Korutan,
tratě se dvěma stopami, bruslařské tratě, 150 km zimních
turistických cest, jízdy na saních tažených koňmi, osvětlené sáňkařské dráhy, skialpinistické stezky, ale i cesty pro
chůzi se sněžnicemi. K tomu bohatý vodní a saunový svět,
termální lázně, hotelové bazény, posilovny, veřejné sauny
a v neposlední řadě výborná gastronomie, od obyčejných
hostinců až po vyhlášené gourmet restaurace. Vítejte v Korutanech, v ráji nejen pro lyžaře.

Nassfeld je plný překvapení
V Nassfeldu, přímo na italské hranici, se totiž zima ukazuje ze své slunečné stránky. Aby také ne, když tu sluníčko
svítí neskutečných 850 hodin ročně. Najdete tu nejlepší
sníh, nejkrásnější sjezdovky (30 nejmodernějších lanovek
a vleků, 110 kilometrů upravených sjezdovek všech stupňů
obtížnosti, 2,2 km dlouhou osvětlenou sjezdovku), nejdelší kabinkovou lanovku v Alpách a díky službám „Nice
Surprise“ i košík plný překvapení. Ne nadarmo je Nassfeld
chloubou Korutan. Působivá panoramata hor, moderní
infrastruktura, ale i řada služeb, které se postarají o ještě větší zábavu i pohodlí při zimních sportech, to je jen
necelý výčet předností, která rok co rok zlákají nejednoho
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milovníka zimních sportů. Ke kochání se panoramatem
hor například lákají dvě nová odpočinková místa s lehátky.
A abyste se o tento pohled mohli podělit s přáteli doma, je
možné díky W-LAN připojení uprostřed hor ihned odeslat
fotografie pořízené na svém mobilním telefonu. Už standardem je expresní servis lyží přímo na sjezdovce, úschovna
lyží, půjčovna dětského lyžařského vybavení. Překvapením
ale pak je Skimovie na měřené závodní sjezdové trati, na
které je simulována atmosféra opravdových závodů. A když
jsme u těch závodů – i letos se návštěvníci Nassfeldu mohou zúčastnit závodu BMW XDrive-Cup: sledovat převýšení
pomocí Skiline, absolvovat závodní sjezd Ski Movie, projet
měřenou závodní dráhu nebo podniknout skialpinistickou
túru a přitom nasbírat odznáčky „Budges“. A na konci
zimní sezóny vyhrát BMW X1 nebo školu smyku BMW Ice
Fascination Training. Každý měsíc je také možné vyhrát
prvotřídní lyže.

Oblast kolem Villachu – Gerlitzen Alpe
Další mezi lyžaři populární oblastí Korutan je oblast kolem
Villachu – Gerlitzen Alpe, která nabízí 60 km sjezdových
tratí a 15 lanovek a vleků, jejichž kola se dozajista budou
točit až do 2. dubna. A vůbec vás nemusíte starat o sníh.
Gerlitzen Alpe v otázce sněhu totiž nic nevyvede z míry.
Má přece své speciální chladicí věže, které jsou schopny
ochladit vodu zasněžovacích zařízení na teplotu kolem nuly

Familien-Euro – rodinná
lyžařská dovolená za
výhodnou cenu
7 nocí ve ***kategorii s polopenzí
v Bad Kleinkirchheimu,
6denní skipas
Bad Kleinkirchheim/St. Oswald
Cena za 2 dospělé a 2 děti
do 12 let
12.01. – 08.03.2013 od Eur 1.319,-09.03. – 01.04.2013 od Eur 1.129,(termální koupele se slevou 50 %)
Možnost rezervace ve všech kategoriích ve vybraných ubytovacích
zařízeních
Více informací, podmínky
a způsob rezervace ubytování :
www.familien-euro.at

stupňů Celsia. Díky tomuto opatření již není třeba zoufat,
když teploty vyšplhají nad bod mrazu a tím pádem není
možné vyrábět technický sníh. Ten je nyní možné produkovat daleko dříve a i daleko později než v jiných oblastech
zimních sportů. Kdo nevěří, nemusí tam běžet, stačí, když
se v internetu podívá na některou z 10 webových kamer,
které neustále vysílají do sítě aktuální snímky o sněhové
situaci v oblasti.

Na lyžích kolem dokola naší hory: Stella
Ronda Snowchallenge 2013
I v roce 2013 se samozřejmě bude pořádat unikátní závod Stella Ronda Snowchallenge. Tento pečlivě značený
okruh provede závodníky – a konečně i každého lyžaře či
snowboardistu po celou zimní sezonu - kolem dokola hory
Gerlitzen. Ovšem pozor, lanovky se zde střídají se sjezdovkami a účastníci Snowchallenge musejí přesně dodržet
jejich pořadí. Ostatně, sjezdové tratě mají takovou polohu,
že se jede stále slunci vstříc: dopoledne na východních a odpoledne na západních svazích. Čas, který každý lyžařský
závodník potřebuje ke zvládnutí všech 35 kilometrů sjezdů,
ale i výjezdů lanovkami, se pochopitelně zaznamenává.
Nejde však o to, jak by si leckdo myslel, že je třeba prosviš-

tět okruh v absolutně rekordním čase. Vtip je v tom, že je
třeba se v maximální míře přiblížit času, jehož dosáhla jistá
prominentní osobnost a který předem nikdo nezná, neboť
tento čas je až do konce závodu uložen v trezoru u notáře.
Tento vážený muž pak na konci sezony rozpečetí obálku
se stanoveným vítězným časem, srovná jej s fakticky dosaženými časy účastníků a vyhlásí vítěze celého klání. Tento
šťastlivec pak vyhrává závod a také krásný osobní vůz!

6 hotelů nahoře na hoře
Jak je to praktické, moci se ubytovat přímo v centru všeho
lyžařského dění! Žádné hledání aut po noci, kdy vydatně
sněžilo, žádné dojíždění k lanovkám. Gerlitzen Alpe poskytuje ubytování v šesti hotelech, z jejichž domovních dveří se
nevychází, nýbrž rovnou vyjíždí na lyžích. K novým ubytovacím zařízením patří „hotel12“, „Sluneční resort Gerlitzen
Alpe“ a „Alpský hotel Pacheiner“ s vlastní hvězdárnou. Vývěsním štítem Gerlitzenu z hlediska ubytovacího je „Mountain Resort Feuerberg“ se svým fantastickým lázeňským
areálem, který byl na jaře kompletně zrenovován. Sluneční
hotel Zaubek a Alpenrose Sport Hotel doplňují nabídku
v oboru hotelnickém. Tak, příjemný pobyt.

Sport
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz, zdroj: wikipedia.org, kites.cz, apo-vystoupeni.cz

Nové
adrenalinové
sporty
Rope jumping, klenova houpačka, pendl, skoky z mostů, lezení, slaňování, slackline,
powerbocking, potápění, sjíždění řek, horolezectví, paratušismus, kiteboarding, kajakářství, paintball, paragliding... Možností, jak si zvýšit hladinu adrenalinu v krvi, je
dnes opravdu hodně. Stačí si vybrat.

Češi se stále více pouštějí do tzv. adrenalinových aktivit.
A není se čemu divit. I podle odborníků je adrenalin spolu s endorfiny nejlepší drogou. Zkuseli jste si někdy sjet
divokou řeku, skočit bungee z mostu nebo přímo padákem
z letadla? Pokud ano, víte, o čem mluvím.

Skydiving a parašutismus

Skydiving zahrnuje aktivity, při kterých opouštíte vysoko
nad zemí letadlo a před tím, než otevřete padák, padáte
volným pádem. Právě volný pád je to, co vám zvýší hladinu
adrenalinu v krvi. Není se čemu divit, že se jedná o velmi
populární sport, který si užívají stovky tisíc lidí na celém
světě. Mnozí jej přitom přirovnávají k létání bez křídel.
Jaký je vlastně rozdíl mezi skydivingem a skákáním s padákem? V různých souvislostech totiž můžete slyšet termíny skydiving, seskok s padákem nebo jen seskok. Mezi
těmito pojmy je však velké rozdíly. Skidiver je v podstatě
parašutista – padák na konci seskoku používá k tomu, aby
bezpečně přistál na zemi. Parašutista po seskoku otevírá
padák, aniž by letěl volným pádem. Na rozdíl od skydivera,
který skáče především kvůli volnému pádu. Existuje mnoho
důvodů, proč se lidé rozhodli skákat. Ti, které znám, mi
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to zdůvodňují pocitem při volném pádu, někteří ale mají
důvody mnohem osobnější. Skydiveři prý vidí věci, které
lidé na zemi nevidí, skutečně z ptačí perspektivy a jako
ptáci zažívají pocit letu. Skydiving je podle nich uchvacující
sport. Padat ve formaci s kamarády, sledovat letadlo kdesi
nad vámi, vzrušení z letu, ale i úsměv, který se automaticky
objeví na vaší tváři hned poté, co opustíte letadlo. No, musí
se to asi vyzkoušet.

Lezení a slaňování

Pokud máte zájem nahlédnout do vertikálního světa,
poznat sebe sama, zkuste lezení po skalách či slaňování. Slaňování patří mezi tradiční lezecké činnosti a slouží
k sestupu v příkrém lezeckém terénu, který není možné
scházet. K této činnosti ale potřebujete kurs a náležité
vybavení, bez kterého se na příkrou skálu rozhodně nepouštějte. Rovněž se doporučuje absolvovat odborný kurs, laický přístup se u tohoto sportu rozhodně nevyplácí a může
skončit i tragicky.

Slackline

Slackline nebo také zkráceně slack je balancování, choze-

ní a skákání na popruhu upevněném mezi dvěma body,
například stromy. Na rozdíl od chození na provazu není
popruh na slackline natažený napevno, ale je více nebo
méně pružný. Počátky této nové zábavy lze vystopovat
do Yosemit, kde si lezci krátili volnou chvíli chozením po
řetězech u místních parkovišť. Existují různé druhy “lajnů”.
Lajny nízko nad zemí, na kterých se dělají zejména tzv. triky, highlajny natažené děkolik desítek až stovek metrů nad
zemí, lajny nad vodou nebo extrémně dlouhé longlajny.

Powerbocking

Powerbocking je skákání na tzv. skákacích sedmimílových
botách, nový revoluční městský sport, který se neustále
rozrůstá o nové skokany a týmy po celém světě. Jedná se
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o poměrně mladý sport. Když si německý vynálezce Alexander Bock nechal roku 1999 patentovat konstrukci skákacích
bot powerskip, možná ani netušil, že tím položil základy
nového sportu – Powerbockingu. V zahraničí se pro skákací
boty brzy vžilo označení odvozené z vynálezcova jména –
Poverbock, nebo zkráceně bocks. Toto označení pak dalo
vzniknout oficiálnímu pojmenování celému sportovnímu
odvětví. Mnoho skokanů se powerbockingu věnuje pouze rekreačně a využívá skákací boty ke zpěvnění postavy
či zlepšení kondice. Stále častěji se však pořádají i závody
v Powerbockingu.

Kiteboarding

Kitegoarding je moderní atraktivní a velice rychle se

Sport
za pomocí draka a tzv. kiteboardu. Jen málokterý sport se
může pochlubit tak rychlým rozvojem a prudce vzrůstající
oblibou mezi fanoušky po celém světě. Kdo ale kiteboarding jednou vyzkouší, rychle pochopí proč.

Landkitting

Ačkoliv ani zdaleka nedosahuje celosvětové popularity oblíbeného kiteboardingu, patří landkiting mezi rychle se rozvíjející adrenalinové sporty, a to i v České republice. Oproti
svým dalším příbuzným má totiž jednu obrovskou výhodu:
Nejste závislí na dostupnosti vodních ploch ani na množství napadaného sněhu – landkiting můžete provozovat
v podstatě kdekoliv a kdykoliv. Jde o pozemní verzi kitingu,
kdy se jezdci nejčastěji prohání na zatravněných plochách,
plážích, fotbalových hřištích nebo např. betonových letištích. Kromě nezbytného kitu se neobejdete bez tzv. mountainboardu nebo buggy (pak se někdy také mluví o buggykitingu). Protože je landkiting velmi rychlým a drsným
sportem a pády tady někdy - obzvlášť na betonu - opravdu
bolí, patří k nezbytné výbavě také přilba a chrániče kloubů,
případně i rukavice a chránič páteře.

Snowkitting

Pokud se umíte prohánět na snowboardu nebo klasických
sjezdovkách, pak pro vás bude nejlehčí způsob seznámení
s kitem tzv. snowkiting. Jde o zimní outdoorový sport, na
který si snadno vytvoříte těžkou závislost – a to nejen díky
vyplavenému adrenalinu, ale také pro téměř neomezené možnosti, které snowkiting nabízí. Všechno, co k jeho
provozování potřebujete, je kite a štěstí na dobrý vítr (+
samozřejmě už zmiňovaný snowboard nebo lyže). Na rozdíl
od tradičních zimních sportů totiž nejste vázáni ani na horské svahy, ani na (často nekřesťansky drahé) vleky. Ideálním
terénem pro snowkiting je naopak rovina – zasněžené pláně nebo třeba i zamrzlá jezera pokrytá sněhem. Do pohybu
vás uvede tažný drak za pomoci větru. Protože šňůry ke
kitu můžou být až 30 m dlouhé, je důležité mít kolem sebe
dost volného prostoru. Široké rovné pláně bez překážek
a se stabilním větrem ocení zejména začátečníci, zkušenější
snowkiteři ovšem někdy upřednostňují členitější horský
terén. Kite můžete využít také jako pomocníka, který vás
v místech bez vleků zadarmo vytáhne nahoru. Tam draka
jednoduše sbalíte a hurá z kopce dolů.

Paintball
rozvíjející sport, který se díky své obtížnosti v začátcích
zřejmě nerozšíří mezi širokou veřejnost. Na druhou stranu se bezesporu bude zvyšovat počet lidí, kteří mu zcela
propadnou a kiteboarding se stane jejich životním stylem.
Tento sport je především o svobodě pohybu, rozumném
uvažování a rozmanitosti. V kombinaci se snowkitingem
a landkitingem můžete pokrýt celé roční období a užívat
tak adrenalin celoročně. Vzhledem k tomu, že kiteboarding
je vice o technice než o síle, dostává se čím dál větší oblibě i u křehkého pohlaví. A co to kiteboarding vlastně je?
Nespoutaný pocit volnosti, dechberoucí rychlost a fascinující skoky vysoko nad vodní hladinou – to je kiteboarding,
někdy take nazývaný kitesurfing. Jde o nejatraktivnější formu kittingu, provozovanou výhradně na vodních plochách

Paintball je sport, či zábava, při které je cílem vyřadit protivníka zasažením kuličkou s barvou vystřelenou z paintballové zbraně. Jedná se o bezkontaktní adrenalinový sport,
při němž je k vyřazení protihráčů používáno zbraní, které
střílejí želatinové kuličky ráže 0,68 palce (1,73 cm). Tyto kuličky jsou ze zbraně vypuzovány expandujícícím stlačeným
vzduchem nebo CO2. Kulička je tvořena pevnou skořápkou
na bázi celuloidu, který se používá k výrobě potahovaných
pilulek. Uvnitř obsahuje kulička netoxické vodou rozpustné
barvivo rozličných barev. Při zásahu cíle skořápka kuličky
praská a okolí zásahu je potříněné barvivem. Tímto způsobem je zasažený (označený) hráč vyřazen ze hry a odchází
mimo hřiště. Zbraně mohou v závislosti na typu zasahovat
cíle až na 50 či 80 metrů. Standardní rychlost kuličky v momentu, kdy opouští hlaveň je 300 fps (stopy) za vteřinu.
Zbraně mohou být upravovány i na rychlost vyšší.
Ice Zima 2012 |
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv architektonických studií

Budeme se koupat

ve Vltavě?
O české architektuře si nepovídáme často. Tento projekt ale stojí za zmínku. Trojice
mladých architektů: Andrea Kubná, Ondřej Lipenský a Michal Volf přinesla projekt plovoucího ostrova na Vltavě, který budou Pražané moci využívat po celý rok.
V zimě by mohli bruslit na plovoucím kluzišti, v létě by bylo možné využít prostor
ostrova jako tržiště či plošinu pro koncerty či jiné kulturní akce…

Pro rubriku architektura si většinou vybírám ze zahraničních projektů. České domy až na výjimky, kterým jsou například díla a projekty Jana Kaplického, mi totiž připadají
moc jednotvárné až unifikované. Připadá mi, že Češi obecně se až na výjimky bojí experimentovat. Tentokrát mě ale
zaujaly návrhy dvou českých architektonických studií. První
je čerpací stanice, na které by se určitě nezdráhali tankovat
návštěvníci z jiných planet či galaxií a druhým návrh Plovárny na Vltavě.

Benzínka UFO

Slovenská republika už se nějakou dobu může pochlubit
nejkrásnější benzínkou v Evropě. Jedná se o benzinovou
čerpací stanici ze sítě moderních benzinových stanic GAS
z dílny českého architektonického atelieru SAD, která již
od loňského roku stojí v Matuškově v okresu Galanta. Proč
takovýto skvost, jehož autrem jsou Češi, nestojí v Čechách,
toť otázka. Elegantní dvoustojanovou pumpu tvoří tři
pospojované obří trychtýře, které zejména při nočním
osvětlení připomínají záhadné létající objekty UFO. „Řešili
jsme celkový koncept originální sítě čerpacích stanic ve
Slovenské republice, který by se měl výrazně odlišovat od
současného obecně přijímaného vzhledu těchto staveb.
Koncept byl zpracováván univerzálně tak, aby si benzínka zachovala charakteristický vzhled od jednostojanové
až po velikou dálniční,“ komentovali architekti z Atelieru
SAD. Obří trychtýře, které na první pohled upoutají, nejsou
jen na okrasu, jednotlivé sloupy jsou totiž uvnitř duté
a odvádí se jimi voda ze střechy. Zároveň je jimi vedena
elektřina a odvětrávání. Konstrukce je železobetonová. Na
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střeše je pak vyveden minimalistický světelný nápis GAS.
První takováto pumpa krom dvou čerpacích stojanů nabízí
motoristům i odpovídající zázemí. Jednoduchá dřevěná
kubistická stavba obsahuje samoobslužný kiosek o dvou
pokladnách a rovněž toalety. Obsluha má k dispozici šatnu
a malý sklad. Obchůdek je nízkopodlažní, je tudíž přístupný
i hendikepovaným.

Nejkrásnější čerpací stanice na světě

O tom, že se jedná o úspěšný architektonický počin, svědčí
i fakt, že podle uznávaných architektů si benzínka vysloužila titul Nejkrásnější čerpací stanice na světě. I přesto,
že je v provozu teprve půl roku, zvěsti o ní se dostaly do
celé Evropy. Řidiči, kteří u ní tankují, se u ní s oblibou fotí.
Hodnocením světových čerpacích stanic se zabývala skupina
renomovaných českých architektů z Prahy. „Prohlédli jsme
si benzínky, vypracovali jejich analýzu a shodli jsme se na
tom, že právě ta v Matuškově je nejlepší. Svou architekturou nás dostala. Jejím zveřejněním chceme motivovat i jiné
architekty, aby nestavěli jen škatule, ale architektonické
skvosty,“ uvedl Jerry Koza, český architekt z internetového
portálu tototu.sk. Dominantou stavby jsou tři střechy se
železobetonovou konstrukcí, což umožňuje rozšířit benzínku o další stojany.

Plovárna na Vltavě

Z filmů pro pamětníky je zná snad každý, z reálu snad jen
starší generace. Řeč je o svého času populárních plovárnách
na Vltavě, plovoucích platformách s poměrně bohatou
tradicí, které zároveň fungovaly jako skokanské můstky.
Ty první začaly vznikat již v 19. století a fungovaly až do

70. let 20. století. V totalitním režimu postupně chátraly,
až nadobro vymizely. A teď trojice mladých architektů:
Andrea Kubná, Ondřej Lipenský a Michal Volf vypracovala
architektonický projekt, který by tuto tradici mohl oživit.
V něm má zamýšlený projekt podobu plovoucího ostrova,
který budou Pražané moci využívat po celý rok. V zimě by
mohli na Vltavě bruslit na plovoucím kluzišti na vybedněné
ploše vltavské hladiny. Zajímavý je i záměr využít prostor
ostrova jako tržiště či plošinu pro koncerty či jiné kulturní
akce. O tomto výjimečném projektu jsem si povídala s jeho
spoluautorem Ondřejem Lipenským:

Tradice plováren na Vltavě v letech minulých byla docela silná. Pak ale najednou vymizely. Proč?

Plovárny na Vltavě se v Praze začaly objevovat na počátku
19. století. Jejich původním smyslem nebylo rekreační koupání, ale pokrytí hygienických potřeb obyvatelstva v duchu
osvícenských myšlenek. Nejprve ve Francii, Británii nebo
Německu, a nakonec i u nás. Během let se z původně utilitárních objektů stala místa pro odpočinek a sport. V Praze
dělí Občanskou plovárnu z roku 1812 od posledních platforem umístěných na Vltavě během normalizace takřka
170 let. Je to období, během kterého byli Pražané s řekou v mnohem těsnějším kontaktu a plovárny byly hojně
využívané. Ještě dnes na ně mnozí pamětníci vzpomínají.
Rostoucí znečištění vody a nezájem komunistického režimu
o veřejný prostor však vedl k odvrácení se od řeky a vymizení plováren z ostrovů a náplavek. A nejednalo se pouze
o plovárny v Praze, ale i v mnoha jiných českých městech.
U nás tak vzniklo jakési vakuum, ve kterém se lidé odnaučiIce Zima 2012 |
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li vnímat řeku jako prostor, který mohou aktivně využívat.
Zapomněli, že řeka pouze nedělí město na dvě poloviny,
ale naopak ty poloviny spojuje prakticky nezastavitelnou
plochou umožnující variantní flexibilního využití. Plovárna,
kterou jsme navrhli, nabízí jednu z funkcí, kterou lze na
řeku vrátit.

žití říční vody, která by se filtrovala od základních nečistot
pomocí membrány tvořící dno bazénu. Voda by plynula
přes filtrační síť, ale v podstatě by to stále byla voda říční,
bez větších úprav. Ve světě však existují i plovárny s tradičním bazénem – je to například už zmíněný Berlín nebo
Paříž – takže i toto řešení je technicky možné. Nám se ale
líbila přímá spojitost s řekou, a proto jsme upřednostnili
říční vodu.

Státy Západní Evropy jsou v úvahách i reálných řešeních
veřejného prostoru mnohem dál než my dnes. Po válce se
tam nezbrzdil vývoj a řešily se například problémy sociálního bydlení. U nás se širší pole pro podobné úvahy otevřelo až po Sametové revoluci. Zpětně však 90. léta působí
spíš jako období hledání, ve kterém se stavělo v duchu ve
světě již neaktuální postmoderny a peníze tekly proudem
prakticky bez kontroly. Zpětně se ale zdá, že tato porevoluční fáze pomohla svými (ne)úspěchy definovat témata
pro nové tisíciletí. Skutečné změny, nezávislá hnutí a zájem
o veřejný prostor jakoby se nastartoval až v minulé dekádě.
Čili, demokracie tu funguje již 20 let, ale způsoby jak s ní
zacházet se objevují až dnes. Je to pomalý proces a projevuje se i na tváři našich měst. Větší diskuze o kvalitnějším prostředí pro lidi, konkrétně například
o vztahu Prahy a říční náplavky, tak začala relativně nedávno. I téma plovárny na řece je proto aktuální až dnes. V zahraničí podobné úvahy pobíhali
bez přerušení celou 2. polovinu 20. století.

Máme za sebou četné schůzky s technickými profesemi, na
kterých se projednávaly možnosti technické proveditelnosti
projektu, schůzky týkající se funkční využitelnosti, ekonomické návratnosti atp. Projekt byl představen pražskému
primátorovi Bohuslavu Svobodovi. Nápad se mu líbil a vyjádřil mu podporu. Ověřili jsme si, že projekt není utopií
a nyní hledáme investora, s jehož pomocí by bylo možné
plovárnu realizovat.

V Berlíně, Vídni či v Paříži jsou plovoucí plovárny součástí veřejného života. V Praze ale nic
podobného není. Proč tomu podle vás tak je?

V dobách, o kterých mluvíte, tekla
Vltavou mnohem čistší voda. Jakou vodu
byste ke koupání navrhli používat? Tu
stávající čistit nebo používat vodu jinou,
hygienicky nezávadnou?

Historické lázně fungovaly na principu říční vody,
která protékala skrz rošt tvořící dno bazénu. Rošt
chránil návštěvníky před utonutím v hloubce,
umožňoval výměnu vody a filtroval hrubé nečistoty. Původním předpokladem naší studie bylo vyu-
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V jaké fázi se projekt nachází?

Jak dnes pracuje Praha s Vltavou a jejím
okolím?

V poslední době se Vltava stala celkem živým tématem. Na
pražské fakultě architektury se jí v minulých semestrech
zabývalo hned několik ateliérů, architektonická studia při-

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

Architektura

spívají vlastními nápady do veřejné diskuze, mnoho zajímavých podnětů vzešlo například z projektu Městské zásahy.
Těch nápadů je ale tolik, že je těžké se v nich orientovat.
Chybí jednotný přístup. Řece by asi prospěla regulace,
podobně jako je tomu u suchozemských staveb. A samozřejmě celková vize. Pomalu si všichni uvědomují, že se
jedná o jednu z posledních volných „parcel“ v centru, a tlak
na využití bude do budoucna sílit. Ze strany města působí
velmi pozitivně úvahy například nad přeměnou Smetanova
nábřeží na pěší zónu, nebo právě vypsaná architektonická
soutěž na vyřešení ostrova Štvanice.

Jak je Vltava podle vás v současné době
využívána?

Vltava je přetížena loděmi, ze kterých hraje hlasitá hudba
a kde se baví zahraniční turisté. V létě jich na řece jezdí
bezpočet. Pokud tedy památková ochrana udělala z historického centra jakýsi skanzen, řeka se stává trasou pro
vyhlídkové jízdy podobně jako kolejová auta v Jurském
parku. Mezi půllitry předraženého piva se okénkem podíváte na Hrad, Vyšehrad a Karlův most a pak se spokojeně
dopotácíte zpět na hotel. Pravý opak tohoto přístupu lze
vidět na vývoji života na náplavkách. Večer co večer tu
přinejmenším poslední dva roky vysedávají stovky lidí a vyhrávají pouliční muzikanti. Je to místo, které svou náplní
a živostí mnohonásobně převýší nefunkční pražská náměstí. Na první pohled je trochu smutné vidět, že řeka patří
turistům, zatímco našinec se musí spokojit s náplavkou. Ale
jsou to právě břehy, které umožňují přímý přístup k vodní
hladině.

Na jakých dalších zajímavých projektech
pracujete?

V následujících měsících se chystáme zrealizovat plovoucí
čajový domek, a protože se úzce podílíme na přípravách
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královéhradecké mutace přednášek TedX, čajovnu bychom
chtěli poprvé využít v rámci doprovodného programu přednášky. V Hradci Králové je také těsně před dokončením byt
poblíž historického centra. Máme rozpracovaných několik
studií rodinných domů, přemýšlíme ale i nad drobným
designem a scénografií. Naše projekty se asi lépe představí
samy na Facebookových stránkách ateliéru [mu:n].

Vánoční akce eGO-CE 1100mAh v koženem
pouzdře za pohých 890,- v pěti barvách
objednávejte na info@highlife.cz s heslem ICE

Firma HIGH LIFE a herečka Mahulena Bočanová se rozhodly ve spolupráci s nadací AGEL Cares
podpořit charitu a věnovat 5 Kč z každé prodané sady e-cigarety „eGo Mahulena Bočanová“.
Koupí této sady se na pomoci můžete podílet i vy. Za laskavou pomoc Vám děkujeme.

www.zdravanerest.cz

Text: Jerry Tuček, foto: Pokerman.cz

Praha
centrem
světového
pokeru.

Domácí vyznavači v současnosti nejpopulárnější dovednostní hry na světě
se v posledních letech těší z toho, že
v Praze mohou vidět opravdu špičkové
pokerové turnaje mezinárodní třídy. Díky
aktivitám italského manažera pokerové
herny Golden Prague Poker sídlící v hotelu Hilton Fabrice Personeniho, se totiž
již šestým rokem koná v české metropoli prosincový festival European Poker
Tour, což je dnes již jedna z nejvýznamnějších turnajových zastávek, které jsou
zaneseny do evropského pokerového
kalendáře.
Dnes má tato událost již mnohem širší rozměr, neboť ji
v rámci akce Prague Poker Festival skvěle doplňuje i další
světový gigant World Poker Tour, jehož hlavní turnaj přivedla do pražského hotelu Corinthia dceřiná herna rozvadovské pokerové mekky King`s.
V dnešním světovém pokeru není s ohledem na popularitu turnajů, termínovou vytíženost a finanční náklady
vůbec jednoduché přitáhnout do nějaké destinace některý
z turnajů například největší a nejpopulárnější evropské
série Euroepan Poker Tour (EPT). Pražské herně Golden
Prague Poker sídlící v hotelu Hilton se to ale před pěti lety
podařilo a tak se stále širší české pokerové publikum může
těšit z mezinárodní akce, která dnes již patří mezi vrcholy

74 | Ice Zima 2012

uvedené série. Praha se zkrátka v rámci série osvědčila, což
letos ocenilo vedení European Poker Tour tím, že turnaj ponechalo v okleštěném kalendáři, v němž jsou již nyní pouze
ty nejlepší pokerové destinace. EPT dalo prostě v nové
podobě z hlediska počtu turnajů přednost kvalitě před
kvantitou a tak se vlastně pražský turnaj dostal do elitní
skupiny mezinárodních pokerových akcí, které jsou dnes
k vidění například jen v Londýně, Barceloně, San Remu,
Monte Carlu nebo v Berlíně.
Pražský turnaj si vysloužil toto ocenění vlastně již díky své
velmi úspěšné premiéře, která se v Hiltonu v rámci 4. sezóny EPT uskutečnila již v roce 2007. Hlavní akci se vstupním
vkladem 5.000 € tehdy odehrálo celkem 555 hráčů a ví-

tězný Francouz Arnaud Mattern si z Prahy odvezl skvělou
částku €708.400. Další ročník byl ještě lepší, protože ho
odehrálo celkem 570 hráčů, což vyneslo vítěznému italskému šampiónovi Salvatore Bonavenaeovi 774.000 €. Vedení
European Poker Tour bylo následně velmi spokojeno i s bilancí třetího ročníku, neboť hráčů v jubilejním 50. hlavním
turnaji EPT hrálo již 586. Tato akce velmi zaujala i domácí
pokerové fanoušky, jelikož v něm Jan Škampa získal jako
první Čech titul šampióna EPT. Tehdy se jednalo o premiérový velký úspěch českého hráče v opravdu prestižním
mezinárodním turnaji.
Čtvrtý ročník turnaje konaný v roce 2010 jen potvrdil výjimečnost této české zastávky European Poker Tour. Hráčů

v hlavním turnaji sice hrálo „jen“ 563 a velšský šampión
Roberto Romanello bral za výhru „pouze“ 640.000 €, ale
celá akce se včetně doprovodných turnajů jako obvykle
vydařila, takže si ještě více upevnila svoji pozici v kalendáři
European Poker Tour. Mezinárodní pokerová komunita si
zkrátka v turisticky atraktivní Praze již oblíbila předvánoční
dny u stolů, takže nikoho nakonec dnes nepřekvapuje, že
se na rozdíl třeba od Varšavy, Kyjeva nebo Budapešti český
turnaj v kalendáři EPT udržel.
Zatím největší organizační úspěch zaznamenal český turnaj
European Poker Tour v loňském roce, kdy se stal již součástí pražského pokerového festivalu (Prague Poker Fetival).
Díky paralelní premiérové akci World Poker Tour konané
Ice Zuma 2012 |
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v hotelu Corinthia zažila Praha dosud
největší koncentraci zahraničních pokerových profesionálů – všech turnajových
akcí se zúčastnilo více než 2.000 hráčů,
přičemž v rámci 35 turnajů zaznamenali
pořadatelé bezmála 5.000 turnajových
registrací. Není tedy divu, že v obou
hlavních turnajích EPT resp. WPT byly
překonány rekordy v účasti hráčů. Loňský Main Event European Poker Tour se
s počtem 772 registrací stal, co se týče
velikosti prizepoolu (3.501.700 €), největším turnajem uskutečněným v České
republice (jeho vítěz Němec Martin
Finger si domů odvezl částku €720.000)
a hlavní pražská akce World Poker Tour
se dostala z hlediska počtu hráčů na
první místo v rámci evropského okruhu (turnaj se vstupným 3.500 € hrálo
celkem 571 hráčů a vítězný Rus Andrey
Pateychuk získal částku 450.000 €).
Letos se Prague Poker Festival vrací ke konci listopadu
a v první polovině prosince do Prahy opět, přičemž díky
úspěchu v minulosti bude zahrnovat i turnajové akce
dalších známých sérií (Eureka Poker Tour, Grand Series of
Poker). O organizaci pražského pokerového festivalu se
stejně jako dříve marketingově stará prověřená britská
společnost Living It Loving It, která již zveřejnila kompletní
program zahrnující v sobě více než 30 pokerových turnajů. Zároveň také představila několik zajímavých novinek.
Jednou z nich je premiérový ročník akce Prague Mindsports
Festival v jejímž rámci se odehrají turnaje ve hrách scrabble,
backgammon, bridge nebo e-sports hrách Counter-Strike:
Global Offensivea League of
Legends.

EPT v historických číslech

European Poker Tour (EPT) je po amerických turnajových
sériích World Series Of Poker (WSOP) a World Poker Tour
(WSOP) třetí nejdůležitější turnajovou organizací ve světovém pokeru. Série EPT byla po vzoru WPT založena v roce
2004 a stala se tedy především v Evropě jedním z katalyzátorů pokerového boomu, jenž byl nastartován v roce
2003 výhrou amerického amatéra Chrise Moneymakera ve
světovém šampionátu WSOP.
V průběhu devíti sezón bylo v rámci European Poker Tour
odehráno ve zhruba třiceti evropských městech již 83 hlavních šampionátů, v nichž se z pohádkových výher radovali
hráči ze 42 zemí. V historii odehrálo celkově všechny turnaje EPT (včetně těch vedlejších) již přes 49.000 hráčů z 97
zemí, kteří si rozdělili výhry z neuvěřitelného prizepoolu
v hodnotě přesahující v přepočtu 7 miliard korun.
V hlavním turnaji zaznamenal největší výplatu Kanaďan
Glen Chorny, který v roce 2008 inkasoval za prvenství v European Poker Tour Grand Final 2.020.000 €. Tento turnaj,
jenž byl odehrán v Monte Carlu, drží také zatím historický
rekord z hlediska výše prizepoolu – vstupné v hodnotě
10.000 € tehdy zaplatilo 842 hráčů a všechny výhry tak byly
vyplaceny z celkové částky 8.420.000 €.
Praha se do historie European Poker Tour zapsala výrazným způsobem, neboť se zde v hotelu Hilton uskutečnilo
již 5 hlavních turnajů s celkovou účastí 3.046 hráčů, kteří
jako vstupné do hry zaplatili celkem přes 14 miliónů eur.
Největší turnaj EPT viděla pokerová veřejnost v Praze vloni,
neboť se ke hracím stolům usadilo celkem 772 hráčů. Byl
tak vytvořen prizepool v celkové výši 3.501.700 €, z něhož
ukrojil největší částku německý vítěz Martin Finger, který
inkasoval 720.000 €. Zatím rekordní sumu získal v Praze za
výhru v roce 2008 Ital Salvatore Bonavena, který se radoval
z částky 774.000 €.
Největší český úspěch v hlavním pražském turnaji European
Poker Tour zaznamenal v roce 2009 šampión Jan Škampa,
který vzal všechny žetony celkem 585 hráčům a z celkového
prizepoolu v hodnotě 2.892.100 € ukrojil nejvyšší částku
682.000 €.

Rozhovor
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv umělce

Osmany Laffita:

“Nejsem umělec. Já jsem couturier.“
Když se podíváte na modely Osmana Laffity, popřípadě si projdete jeho webové stránky, neubráníte se dojmu, že tento návrhář jakoby ani nepatřil do Čech, byť je naše
země už třicet let jeho domovem. Připadá mi, že ostatní čeští módní návrháři se velkého světa módy obávají. Nebo na něj nemají? Ať již talent nebo dostatečné finanční
zázemí? Nevím. Osmany je každopádně v tomto smyslu zářnou výjimkou.
Pracoval u módních domů Versace a Kenzo, magazín Vogue
en Espaňol ho vyznamenal prestižním oceněním nejlepšího
návrháře Designers Choice Awards, je pověřeným kolonelem Kentucky guvernérem státu Kentucky a za své zásluhy
na poli české módy je uveden ve světové encyklopedii Who
is who (Kdo je to).

Osmany, co si máme představit pod tím, že
jste pověřený kolonelem Kentucky guvernérem
státu Kentucky?

Čestný řád udělovaný kolonelem Kentucky vznikl již v roce
1813. Dá se říct, že je to více méně charitativní organizace.
Já jsem dostal tento řád od kolonela Kentucky. Pro mě to
je ale trochu legrační, že já jako Kubánec jsem v takové
organizaci, jejíž členy jsou takoví proslulí politici jako Bill
Clinton, George Bush, Ronald Reagan, anebo Winston
Churchill. Ale jsem na to velice hrdý.

A myslím, že my můžeme být hrdi na to, že
jste si právě Čechy zvolil svou domovinou. Proč
zrovna malá země v srdci Evropy?

Po studiu v Havaně na umělecké škole mě rodina vyslala do
světa na zkušenou. Měl jsem studovat v Československu, na
pražské konzervatoři. Jenže, hudba mě nebavila, tak jsem
to vzdal a skončil na pár let v otrokovické továrně na pneumatiky. Já jsem se jenom těšil, že odejdu z Kuby někam do
ciziny. V mých představách cizina vypadala jako New York,
všude samé mrakodrapy. Ale realita byla trochu jiná. V Praze žádné mrakodrapy nebyly, a také ani Mac Donald´s.
Alespoň ne v těch letech. Samozřejmě mi všechno připadalo moc šedivé. Když jsem přijel, tak byl podzim a stromy už
neměly listí, a to jsem já před tím nikdy neviděl. Na Kubě
totiž podzim nemáme. Takže jsem z toho usoudil, že všechna vegetace je tady mrtvá. Vůbec jsem neměl ponětí, že na
jaře se všechno znovu zazelená. Takže žádné barvy, žádné
mrakodrapy! A kde byla Eva Pilarová ve svých oslnivých
třpytivých šatech? Ona byla to jediné, co jsem o Československu věděl, protože jsem jí viděl zpívat v Havaně.

To jsem nevěděla, že paní Pilarová tehdy
byla českým vývozním artiklem. Že by to tenkrát
byla právě ona, která vaše rodiče donutila poslat
vás do Prahy na konzervatoř? Nebo tato škola
měla na Kubě takové renomé?

Haha, to ne, já jsem Evu Pilarovou znal jenom z toho, že
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jsem ji viděl zpívat v divadle Karla Marxe a měla tehdy na
sobě nádherné šaty. To, že jsem se dostal do Prahy, bylo
v podstatě rozhodnutí mojí mámy.

Sám v cizí zemi, jak jste se tady domlouval?
Česky jste asi ještě neuměl a z cizích řečí se u nás
mluvilo tak maximálně rusky...

Ti, co mě znají, vědí, že jsem celkem komunikativní typ. Já
dokážu klidně mluvit jenom rukama. Ale je pravda, že jsem
nemluvil česky, ani anglicky, a také ani rusky. Jenom španělsky. Takže, abych tady vůbec přežil, byl jsem nucen naučit
se mluvit česky rychle.

ano?

Alespoň režim vás nemohl zaskočit. Nebo

Já jsem nikdy moc politiku neřešil. Žil jsem si svůj život po
svým.

Co jste dělal v továrně na pneumatiky? Tam
si vás tedy vůbec nedokážu představit...

Pracoval jsem jako každý jiný. Nucené práce. Dvě směny
denně, protože jsem potřeboval peníze. Vyráběním pneumatik.

Jak se z dělníka v továrně na pneumatiky
stal světově uznávaný návrhář?

Ano, byl jsem dělníkem. A jsem na tuto svoji životní etapu
pyšný. Vaše otázka je, jako kdybyste se zeptala dítěte, jak
vyrůstalo. No prostě krůček po krůčku. Padnul jsem a znovu
se postavil na nohy. Dostal jsem ránu, padnul tvrdě na zem,
postavil se a zkusil to znovu. Lidé byli ke mně tvrdí, neměli
mě rádi a měli radost z toho, když se mi něco nepovedlo.
A tohle se nezměnilo. Jsou pořád tvrdí, a taky se těší, když
se mi něco nepovede. Takoví prostě lidé jsou. Ale mě to
je jedno. Postavím se a zkusím to znovu. To, že se nikdy
nevzdám, je právě to, co je rozčiluje.

V Čechách jste se nakonec rozhodl zůstat.
Čím jsme si to zasloužili?

To se stalo úplně náhodně. Protože jsem už tady byl a moje
kariéra se začínala rozjíždět, bylo samozřejmostí rozhodnout se a zůstat tady. Kdybych byl v té době někde jinde,
to samé by se stalo v kterékoliv krajině.

No, já bych řekla, že Meccou módy je Paříž,
Milán, New York. Tam bych tipovala, že se usadíte. Tato města vás k žití nikdy nelákala?

To je samozřejmě pravda. Kdyby mi teď bylo 20, sbalil bych
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si kufry a přestěhoval bych se do jednoho z měst, které
zmiňujete. Je mi ale už skoro 50 a v tomto věku jste už
trošku více opatrní. Takže jsem tady. Má to svoje výhody
i nevýhody. Ale existují letadla, takže když chcete, můžete
se dostat kamkoliv.

val?

Je něco, co jste si v Čechách doslova zamilo-

Myslím, že svoji práci.

A je něco, na co jste si ještě nezvykl?

Na Čechy. Ale vážně! Jste tak odlišní od jiných kultur ve
světě. Ale stejně vás miluji. Miluji váš pesimismus, miluji váš
negativismus, miluji vaši věčnou závist, miluji fakt, že nikdy
nejste spokojeni. Je fascinující, že tady není větší počet
sebevražd.

Zvláštní, jak na nás obdivujete ty nejhorší
lidské vlastnosti. Možná i právě proto šla vaše
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kariéra poměrně strmě vzhůru. Ničeho jste se
zkrátka nezalekl. Nebo si to vysvětlujete jinak?
Samozřejmě, že to mělo vzestupy a pády, ale pevně věřím,
že pokud se pořád budete snažit, tak jednoho dne uspějete.

No, spousta lidí se snaží a neuspěje. Jde
o to, co je ale měřítkem úspěchu. Co úspěch znamená pro vás?

Ne, to si nemyslím. Pokud nejste úspěšný, musíte změnit
taktiku a zkusit to znovu. Nikdo neříká, že to půjde snadno
dostat se ke všem cílům, které si zaujměte dosáhnout. Musíte to zkoušet a zkoušet a zkoušet. Je to jako jít do války.
Bojujete, dokud nezvítězíte. Samozřejmě musíte vědět, že
používáte správný zbraně a správnou taktiku. A prohrát
bitvu neznamená prohrát válku!

Vracíte se ještě do své rodné Havany?

Art

Osmany Rodriguez Laffita začal svou
uměleckou dráhu velice záhy. Okolí brzy
objevilo jeho talent a Osmany po základní škole začal studovat na prestižní umělecké akademii San Alejandro ve svém
rodném městě - Havaně. Pro rodinu to
nebylo takovým překvapením, neboť čítá
několik umělců, mezi nimiž je i královna
kubánské lidové hudby - Celina Gonzales,
Osmanyho teta. Po úspěšném absolvování
školy pracoval jako redaktor kubánského
módního časopisu. Ve 22 letech se ocitl
v České republice; země uprostřed Evropy
mu učarovala natolik, že se zde rozhodl
usadit. Praha se po otevření hranic rozrůstala stejně rychle jako Osmanyho kariéra. Během 90. let sbíral zkušenosti u tak
proslulých módních domů jako je Versace
či Kenzo. V září roku 1999 začal dráhu
módního návrháře. Letmá prohlídka Osmanyho návrhů odhaluje oslnivý, provokativní a smyslný styl, který svědčí o jeho
přirozené nevázanosti. Respektuje a rozumí ženskému tělu, které je vždy skutečnou
hvězdou jeho kolekcí. Návrhář si libuje
v náročných materiálech, ze kterých vytváří inovativní oblečení s drobnou dávkou
nostalgie a připomenutím velkých klasiků.
Móda od Osmanyho Laffity je určena pro
ženy vyhledávající eleganci, které se nebojí vystoupit z davu a chtějí se oblékat
kreativně.

Posledních 20 let tam jezdím nejméně dvakrát ročně.

Jak na svou rodnou Kubu a dětství vůbec
vzpomínáte?

Na svoje dětství vzpomínám s láskou. Odmalinka jsem rád
maloval. Všude jsem měl tužky, pastelky a papíry. V tom mě
ovlivňovala moje máma. Pracovala v diplomacii, k čemuž
patřilo i hezké oblečení. Maminka si všechno oblečení šila
sama. Když viděla v časopise nějaké šaty, koupila si látku
a ušila si je. Tím, kým jsem dnes, jsem hlavně díky rodičům.

Jaká vzpomínka z dětství vašim vzpomínkám dominuje?

Pocit bezpečí a štěstí.

Je Havana jiná, než ta, kterou jste jako mladý kluk opustil?

Je Praha jiná než před 25 lety? Samozřejmě že je!

Nestýská se vám?

Někdy ano. Kdykoliv se mi stýská po sluníčku a mámině
kuchyni, naskočím v Praze do letadla a za pár hodin jsem
v Havaně. Není to vůbec tak daleko. Moje země je pořád
součástí mého života, nedovedu si představit život bez
pláží, moře, našich lidí, jídla, naší radosti ze života. Já jsem
takový hybrid, potřebuji Kubu, ale i Evropu.

„Móda není umění, ale byznys.“

Zkušenosti jste sbíral i v takových módních
domech, jakými jsou Versace či Kenzo. Co jste se
tam naučil?

Samozřejmě, že pracovat v té době pro jednoho z hlavních
hráčů v módním průmyslu bylo pro mne velkou poctou
a hlavně školou. Dalo mi to obchodní nadhled. Móda není
umění, ale byznys. Není to tak, že by se takové nabídky
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sypaly po tuctech. Nezapomínejte, že v té době byl Gianni Versace nejžhavější záležitostí ve světě módy. Kenzo
byl úplně jiný, méně okázalý, ale také nesmírně uznávaný.
Takže když taková nabídka přišla, neváhal jsem, skočil po
ní a začal pracovat. Naučilo mě to obchodování v módní
branži.

Na čem je toto obchodování postaveno? Je
to jen kombinace kvality a značky?

Myslím si, že nejdůležitějším je servis, který nabízíme společně s produktem vysokého standardu. Víte, lidi, kteří mají
peníze, nemají čas. S tím na mysli děláme někdy zkoušky
šatů u zákazníků i v 11 hodin večer nebo i později, protože
právě v té době má zákazník čas. Přes den pracuje, večer
má obchodní večeře nebo sociální závazky, takže když toto
všechno skončí, má čas myslet na zkoušku oblečení.

Své kolekce dnes prezentujete v Miami,
Paříži, New Yorku a vy sám jste na rozdíl od českých návrhářů „prorazil do světa“...

To není pravda! Já jsem tam jenom jako jediný z České
Republiky viditelný, protože jako jediný tam jsem. Na světových přehlídkách jsem neviděl nikoho ze svých českých
kolegů, tak je evidentní, že nemůžou být ve světě známí,
pokud se neúčastní světových
fashion weeku.

Proč tam podle vás
nejsou? Chybí jim odvaha, peníze, talent?

Myslím, že tuto otázku musíte položit jim.

Je podle vás u nás
někdo, kdo by měl šanci
ve světě uspět?

„Ulice je mou inspirací.“

Osmany, proč je vlastně tolik mužských
návrhářů?

Proč je tolik žen v synchronizovaném plavání?

Připadá mi, že ve světové módě je více
mužů, v té české mi zase přijde více žen. Šéfkuchaři těch nejšpičkovějších podniků jsou muži.
A to určitě není náhoda. Ale srovnávat vaření
s navrhováním nechci. Jen jsem tak přemýšlela,
proč se tolik mužů pohybuje ve světě, který je
spíše ženský...

Osmany je uveden v Who is Who (Kdo je kdo)
21. století za jeho zásluhy na poli české módy
a pověřeným Kolonelem Kentucky Guvernérem
státu Kentucky. Osmany presentuje své kolekce
v Paříži, New Yorku a Miami. Prestižní módní
magazín Vogue En Español ho vyznamenal
prestižním oceněním nejlepšího návrháře „Designer´s Choice Award“.

No vidíte, kdyby mě organizátoři Dreft a jiných čistících
prostředků fashion weeků v Praze pozvali, abych mohl
zhlédnout práci mladých návrhářů, místo toho pozvali nějakého no name Brazilského „guru“, mohli svým způsobem
udělat něco pozitivního pro ně. Ale oni mě nepozvali, takže ani já a ani ostatní, kteří bychom jim v budoucnu mohli
nabídnout práci, je tedy vůbec neznáme. Ale myslím, že je
hodně talentovaných mladých návrhářů. Musí si jenom poskládat všechny kousky puzzle dohromady. Nestačí udělat
jenom hezké šaty. Móda je vážný a tvrdý byznys.

Jaký návrhář tedy má šanci uspět?

Myslím si, že je potřeba několika důležitých ingrediencí,
jako talent, silné finanční zázemí, čas, být společenský,
a svým způsobem také „štěstí“. Někteří na sebe upozorní,
někteří ne. Tak to prostě chodí. Je to všechno o obchodě,
jako každý jiný byznys.

Buďme konkrétní - co to obnáší uspořádat
třeba přehlídku v Paříži nebo Miláně?

To nejste vy, kdo o tom rozhoduje. To oni rozhodují o tom,
jestli jste dostatečně dobrý na to, abyste se tam mohl prezentovat a pokud vás nakonec schválí, potřebujete spoustu
peněz, abyste to všechno pak mohl zaplatit.

To je možná ten důvod, proč tam české návrháře nespatříte...

Myslím si, že důvodem jsou finance. To je také jedna z věcí,
kterou musí návrhář řešit. Musí sehnat finanční prostředky. Musí být manažer, aby zviditelnil svoji značku a práci.
Spočítejte si, že taková přehlídka na fashion weeku v Paříži
nebo New Yorku vás bude stát, pokud se samozřejmě moc
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nerozšoupnete, přibližně 80.000 Euro. Musíte počítat s tím,
že bude trvat tak 4 až 5 přehlídek, než si vás začnou novináři všímat. Ano, móda je o penězích. Ne o malé kamarádce redaktorce, kterou máte v české Elle, která o vás jednou
za čas napíše malý článek o tom, jaký jste úžasný. To, co
napíše vaše kamarádka z české Elle, v tom neudělá žádný
rozdíl. To, co ona tam napíše, nemá žádný vliv na trh. Ale
když začne o vás psát někdo z týmu Anny Wintour, tak to
už je jiná hra. Ti hýbou celým obchodním světem.

Samozřejmě, že máte pravdu.
Neznám odpověď. Možná
proto, že si idealizují ženu
a její tělo? Nevím.

Přátelíte se s některými z dalších světových
návrhářů?

Své přátelé si vybírám, protože je mám rád a ne proto, že
jsou ve stejné branži jako já.
Takže říct, že se s některými
přátelím, je dost silné a velké
slovo. Řekněme, že některé z nich znám.

Kterého z nich si vyloženě vážíte?

Jsou kolegové, které respektuji a kterých práce se mi líbí.
A pak jsou ostatní, které mám rád méně. To si myslím, je
normální. Mezi ty, které mám rád, patří Valentino, který je
synonymem klasiky, elegance a ženskosti, Thierry Mugler,
ten zase vytvaroval ženské proporce, Zuhair Murad, Ellie
Saab.

Je někdo, kdo vám v módě inspiruje?

Ulice je každopádně mojí inspirací. Lidé jsou inspirací. Picasso řekl, že „kopírovat druhé je dobré, ale když začnete kopírovat sami sebe, znamená to, že umíráte“. Znamená to,
že se stanete nadbytečným. Kreativita je dobrá, ale pozor,
neznamená karneval (maškarádu).

Je někdo, ke komu si chodíte pro radu či
názor?

Samozřejmě, i prezidenti mají své poradce.

Který z vašich modelů ze zimní kolekce jste
si nejvíce oblíbil a proč?

Asi v každé kolekci mám pár kousků, které si zamiluji. Proč
se do něčeho nebo někoho zamilujete? Některé věci se
nedají vysvětlit. Prostě se stanou.

Co vás při tvorbě tentokrát inspirovalo?

Tuto otázku dostávám často. Nemůžu říct, že jsem byl inspirován květinou, ptákem, stromem, nebo něčím podobně
hloupým, jak to „umělci“ rádi říkají. Jsem inspirován mými
zákazníky. Nejsem umělec. Já jsem couturier. Nedělám
obrazy pro muzeum, ale oblékám lidi. Couture kolekce
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udělat, pravděpodobně se to chystáte udělat dobře, takže
pro sezónu podzim-zima 2012-2013 přináší nového, svěžíkdyž se jdete obléknout, oblékněte se dobře.
ho ducha. Je trochu překvapivá, ale stále se drží v mezích
Je dobré pořizovat si každou sezonu novou
mého stylu. Typický vzhled, který moje klientela oceňuje po
kabelku?
mnoho let, se posouvá do nové éry, kdy se glamour setkává
Kdo to řekl? Pokud si vyberete správně, tak není potřeba
s pohodlím, slavnostní duch včerejší noci se mění v zítřejší
kupovat si každou sezonu novou kabelku. Kupte si takorychlý život plný pohybu. Zimní barevná paleta představou, která bude moderní několik sezon.
vuje rozmanitost elegantních, snadno nositelných odstínů
Popové hvězdy a stylisti nikdy nechodí do
velbloudí srsti, hnědé, šedé, černé a slonové kosti ve všech
důchodu. Je kreativita věčným darem?
jejich tónech. Nová image respektuje tělo a potřeby souMyslím, že je baví dělat to, co dělají, tak proč přestávat?
časné moderní smetánky žijící ve stále rychlejším tempu.
Troufnete si odhadnout,
V poslední pánské kolekci se jedná
jak se budeme oblékat za
hlavně kombinaci úpletu s jinými
devadesát let?
textiliemi. Klasické, ale ne konzerVedle kolekcí Couture a Pret-a-PorVůbec ne.
vativní, velmi mladistvé a moderní.
ter Osmany pravidelně prezentuje

Jste ponořen do světa,
který je velmi ženský. Které
ženy hrají hlavní role ve vašem životě?

Máma.

A muži?

kolekci nábytku a bytových doplňků
Casa. Stejně oslnivá jako jeho móda
je i linie Casa, v níž se odráží bohatost empírového slohu. Linie šperků,
obuvi, diářů a brýlí ucelují značku
Osmany Laffita.

Guy (pozn.red. Guy Gheysens – manager a přítel Osmanyho Laffity)

jí?

Líbí se vám, když vaši tvorbu jiní napodobu-

Myslím si, že když vás někdo napodobuje, je to svým způsobem kompliment.

Má pojem trh převahu nad vaší kreativitou?

Jde to spolu ruku v ruce.

Tradice nebo inovace?

Móda je o budoucnosti, ale tradice je něco, co nezná hranice. Znovu, je to kombinace obojí.

Je možné ve světě módy vlastně ještě něco
vynalézt?

Věříte v recyklaci?

Určitě.

„Mou silou je pozitivní nadhled na
život.“
„Mění se něco v životě člověka, když se
stane slavným?
Nemyslím si. Většinou si to totiž neuvědomujete.

Co se změnilo ve vašem?

Více pracuji.

Je nějaký film, který vás inspiroval?

Svým způsobem ano, móda je o modernizaci vintage.

Co myslíte o kožešinách ve světě módy?

Miluji je.

Jak podle vás vypadá žena, která má styl?

Pravděpodobně nic. Lidi ve svých
životech potřebují změnu. To je jedním z důvodů proč móda existuje.

Potřeba lidí po změně.

Je možné to jinak prezentovat.

Funguje v módě pojem vintage?

Představte si, že by kvalitní oblečení bylo dostupné
všem a vydrželo by celý život. Co by se stalo s módním
průmyslem?

Poslední císař od Bertolucciho.

te?

První umělecké dílo, na které si vzpomíná-

Styl nedocílíte oblečením. Znám spoustu milionářů, kteří
nemají vůbec žádný styl, ale také znám lidi s omezeným
rozpočtem, kteří mají více stylu než Greta Garbo. Ale
pokud chcete jméno, tak styl má každopádně Její jasnost
Charlene z Monaka.

Nemyslím si, že bych já nějaké někdy udělal. Nejsem Michelangelo.

Sean Connery.

Můj pozitivní nadhled na život.

Jaký smysl by pak mělo být ženou, kdyby nebyly sexy?

Bílé víno.

A muž?

Měly by ženy za každou cenu být sexy?
Co je elegance?

Je to stav mysli. Cítit se krásnými uvnitř a ukázat to světu
kolem vás.

Co je nevkus?

Oh, neúcta k sobě samému a našemu Pánu, který nás stvořil, a také ke mně, pokud se na to musím dívat.

A krása?

Přesný opak. Neexistuje jediný prototyp krásy. To je právě
krásné na kráse. Pro mě to je více elegance a styl než umělá
krása.

ní?

Jaký má vlastně smysl investovat do obleče-

Já sám bych preferoval, kdybychom mohli chodit nazí, ale
nejsme na to zvyklí, tak se oblékáme. Když se chystáte něco
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Co vám nejvíc změnilo život?

Záleží od toho, kdy. V posledním období to byla smrt mého
bratra.

Vaše síla?
Slabost?

Kdybyste měl vyjmenovat tři desky svého
srdce, které by to byly?

Hezká otázka. El unicornio azul od Silvio Rodriguez, Neme
quitte pas od Jaques Brel a Je suis malade v podaní Lary
Fabian.

Jaký je nejkrásnější dárek, který jste kdy
dostal?

Ó, já miluji všechny dárky. Ty nejkrásnější jsou většinou ty
malé darované ze srdce, ne z kreditní karty.

Máte nějaký talisman?

Ano mám a je ho vidět na všech mých přehlídkách. Když se
budete pozorně dívat, spatříte ho.

Kde vidíte sám sebe za deset let?

Doufám, že o krok dále, než jsem dnes.

KLENOTNICTVÍ PRESENCE

www.presence.cz

Luxusní

dárky

SAINT HONORÉ PARIS –
ŠVÝCARSKÁ KVALITA
V PAŘÍŽSKÉM STYLU

Významný krok k udržení
mladé a vitální pleti pro
muže!

Na podzim vstoupila na náš trh značka SAINT HONORÉ PARIS,
jejíž manufaktura je umístěna ve Švýcarsku.
Od roku 1885 je značka SAINT HONORÉ synonymem pro slavný
„pařížský styl“ a vytváří bezkonkurenční kousky.
Vlajkovou lodí značky je dámská modelová řada Opéra, kde si každá
dáma vybere hodinky podle svého vkusu. Patentovaná technologie
Diamond Éclair téměř k nerozeznání imituje diamanty a samozřejmě
jsou na výběr i hodinky s diamanty pravými.
K zakoupení v obchodech sítě Planeo Quick Time: OC Letňany
,Praha 9 a OC Avion, Ostrava

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

Chcete zažit Luxus
Hotel Praha**** patří mezi nejvyhledávanější hotely ve Špindlerově
Mlýně. Je umístěn přímo v centru města.
Pro zpříjemnění pobytu a relaxaci těla i ducha je hostům k dispozici
Spa&Relax centrum, dominantou je bazén s masážními lavicemi, protiproudem, vodní clonou, masážními tryskami. Dále je možné využít vířivku,
finskou či bylinkovou saunu a zcela ojedinělé laconium.
Vybírat můžete i z pestré nabídky masáží, přísadových koupelí, kosmetických a tělových ošetření.
V hotelu se dále nachází vyhlášená restaurace a celorepublikově známý
music bar Silver Rock, který má v oblibě mnou českých celebrit.
Hotel nabízí po celý rok pestrou nabídku pobytových balíčků, které
jsou ideální jako vánoční dárky.
HOTEL PRAHA****, Okružní 118, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 523 516
Fax: +420 499 433 740
www.spindl-hotelpraha.cz
info@spindl-hotelpraha.cz

Styloví i na horách
Chete mít na horách styl jako celebrity? Pak je tu pro vás lyžařský ráj
David Sport Harrachov. Pouze zde najdete dámské, pánské i dětské
kolekce těch nejlepších světových značek, vše pohodlně pod jednou
střechou. Těšit se můžete na exkluzivní modely: Sportalm, Toni
Sailer, Kjus, Emporio Armani EA7, Emmegi, Colmar, Atomic a také
největší výběr úžasných kožešinových bot. David Sport - otevřeno
denně včetně všech svátků, již 20 let.
www.davidsport.cz

„Doutník je jenom doutník,“
řekl kdysi Sigmund Freud. Tento výrok by vám vyvrátili snad
všichni návštěvníci nově otevřeného obchodu s doutníky a whisky,
patřícího pod křídla baru Bar and Books. Luxusní doutníky, které
jsou zde exkluzivně k dostání, jsou skutečnou špičkou. Pokud
doutníkům holdujete, v Bar and Books pravděpodobně dostanete
to nejlepší, co jste kdy okusili. V případě, že jste o nich doposud
pouze přemýšleli, toto je to pravé místo, kde s ochutnáváním začít.
A je již pouze na vás, dáte-li přednost kubánským, mexickým
či dominikánským. V obchůdku v Týnské 19 na Praze 1 kromě
doutníků zakoupíte také whisky. Ani tady neplatí, že whisky je
jen whisky. Bar and Books opět přináší něco, co jste v Čechách
doposud neměli možnost vyzkoušet. Je libo whisky skotskou,
kanadskou nebo snad japonskou? Speciálně vyškolená obsluha vás
ráda inspiruje a poradí. www.barandbooks.cz

PERLA ITALSKÉHO LYŽOVÁNÍ NABÍZÍ KVALITU I ELEGANCI
Madonna di Campiglio je absolutní špičkou lyžařské nabídky
blízkého severoitalského regionu Trentino, řadí se mezi nejprestižnější alpská zimní střediska. Obklopují ji sjezdové tratě všech
náročností v celkové délce 84,5 km, nástupní místa lanovek jsou
umístěna přímo v centru a v každou denní hodinu tu najdete
svahy zalité sluncem.
Madonna je propojena se skiareály Pinzolo a Marilleva/Folgarida,
dohromady tedy nabízí závratných 137,5 kilometrů sjezdovek.
Na promenádě Madonny přitahují pozornost luxusní značkové
obchody a bohatý kulturní program. V prosinci se zde koná
Světový pohár ve slalomu, v lednu pak velký mezinárodní
sraz majitelů Ferrari a Ducati.
Více informací najdete na www.nev-dama.cz.

Designová kuchyň
Chcete krásný vánoční dárek? Co byste řekli na novou kuchyň?
Celodřevěné designové kuchyně zakoupíte na adrese:
Lukor interiéry a.s.
190 00 Praha 9, Českomoravská 2255/12a
tel.: 283083535
fax: 283083536

Originální kapesní bas repráčky
X-mini™ - malé, přenosné, nabíjecí repro
s NEUVĚŘITELNÝM ZVUKEM a basy!
X-mini™ „Hello Kitty“
MAXIMÁLNÍ ZVUK
elegance a kompatkní design
– MINIMÁLNÍ VELIKOST!
ozvučte váš mobilní telefon, iPad, notebook či MP3! Vhodné nejen na sport
či cesty, ale i na párty, ozvučí i celou
místnost či dvůr!
• stylové kapesní repráky s Bass Expansion Systémem • vybaveno např. i SD
slotem, FM tunerem či Bluetooth! • připojení
přes 3,5mm audio jack, nabíjení přes USB!
• nabíjí se 2 hodiny a pak vydrží až 12 hodin
rachotu! • MP3 přes Bluetooth přehrává KAI
až 4 hodiny v kuse! • minimální rozměry
a hmotnost, ale neuvěřitelný zvuk! • mono i stereo repráčky, výběr
barevných variant • velmi elegatní a kvalitní provedení, vydrží
vám roky! • zabudovaná kvalitní Li-ion baterie s extra dlouhou
výdrží a životností! • inteligentní nabíjení.
Neuvěřitlně hlasitý
a kvalitní zvuk až
12 hodin na jedno nabití,
jednoduché rychlé
nabíjení přes USB

Produkty můžete
například zakoupit na
www.x-mini.cz
či v prodejnách
COMFOR Stores,
TS Bohemia, iWorld,
Sunnysoft a dalších

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

Designové vytápění
Chcete si dopřát unikátní design ve svém pokoji? Získat topení,
které vám budou všichni závidět? Vyzkoušejte unikátní a jedinečné
DESIGNOVÉ konvektory společnosti MINIB. Čelní pohledovou
desku je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka, aby harmonicky splynula s interiérem.
Společnost při konstrukcí těchto topných těles využila nejen principu konvekce, ale i sálání a tím došlo ke zvýšení topného výkonu
o 6 ÷ 8 % vůči použití shodného výměníku v tělese bez sálavé
složky. Bonusem navíc je, že byla minimalizována hloubka tělesa
a zjednodušená celá konstrukce.
www.minib.cz

To nejlepší z přírody
Již od roku 1986 ručí italská značka Agronatura za vysokou
kvalitu svých kosmetických výrobků v souladu s přírodou.
Všechny používané rostliny a byliny jsou pěstovány farmáři za
přísných ekologických podmínek přímo pro značku Agronatura.
Při pěstování a zpracování bylin pomocí destilace a sušení a při
výrobě finálního produktu jsou dodržovány všechny ekologické
postupy zaručující certifikaci produktu jako ekologický výrobek
logem ECO-CERT. Zákazník si tak může být jistý, že si kupuje
skutečnou přírodní kosmetiku (prodává e-shop www.erbario.cz).

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Samphoto.cz

Mé 3 měsíce

v Japonsku
Japonsku se říká země vycházejícího
slunce. Probudíte se a skutečně bude
svítit slunce. Pak se ale zatáhne a bude
lít jako z konve.

V této zajímavé zemi jsem svého času strávila tři měsíce.
Už je tomu sice nějaký ten rok nazpátek, ale stále je na
co vzpomínat. Svého času jsem také studovala japanologii
a japonštinu, že které jsem se ovšem naučila jen hiraganu
a katakanu, což jsou japonské abecedy. Japonské znaky
jsem se z obavy z šílenství nakonec nenaučila.
A co mi z tohoto pobytu utkvělo v paměti? Japonsko je
zvláštní země, Japonci jsou zvláštní lidé. Na první pohled
uzavření v krabičce své vlastní mysli. Na míle vzdálení od
dění v okolním světě. Tak na mě alespoň působili. Možná
právě proto mě tato země vždy tak přitahovala. Přečetla
jsem snad všechny knížky všech českých japanologů a svého
času jsem chtěla jít v jejich šlépějích. Tedy stát se japanoložkou. Zamýšlela jsem studovat japanologii na filosofické
fakultě, poté co jsem si přečetla podmínky přijetí, usoudila
jsem, že kdybych tyto znalosti měla, včetně základů japonštiny, nemusela bych se na školu vůbec hlásit. Začala jsem
tedy se samostudiem, jehož výsledkem bylo to, že mě tato
země naprosto uchvátila. Možností ji navštívit bylo ale
tehdy pramálo, vzhledem k mým finančním možnostem
a tamním velmi vysokým cenám se má cesta do této ostrovní země nejevila jako moc reálná. Nakonec se ale povedlo.
Dostala jsem pozvání od jedné mé kamarádky, která se
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provdala za indonézkého diplomata, se kterým na pět let
přesídlila do japonské metropole Tokia. Ubytování v tokijské vile s digitálním záchodem jsem tedy měla zajištěné,
což byla víc než dobrá zpráva.
Jak na mě Japonsko zapůsobilo? Zpočátku zmateně a uspěchaně. První týden v Tokiu jsem si připadala naprosto
ztracená. Samotná mladá žena v Tokiu. Viděli jste naprosto
úžasný film Sofie Coppoly Ztraceno v překladu? To je Tokio.
Tak japonská metropole působí na cizince. Naprosto cize.
A tak jsem si připadala i já. Ztracená nejen v překladu, protože nejenže málokdo z Japonců mluví anglicky a většina
nápisů včetně čísel je v japonštině, ale i v davu. V Tokiu jsou
totiž všude davy – na nádraží v době ranní nebo odpolední
špičky přímo mega davy. Černé hlavičky se hekticky jakoby
bez emocí pohybují z bodu A do budu B. Jednou jsem byla
v takovém davu, když se do vlaku snažilo vtěsnat několikanásobně víc lidí, než vlak zcela evidentně měl kapacitu
pojmout. A uniformovaný mužík, o kterém jsme se domnívala, že má za úkol zběsilou situaci na nástupišti regulovat, naopak ty zoufalé Japonce (a se mnou mezi nimi) do
vlaku cpal, stejně jako cpete vatu do otvoru, kterým ho
chcete ucpat. Výsledkem tedy byl naprosto nacpaný vlak,
ve kterém jsem najednou dostala klaustrofobický záchvat,

Cestopis
strovím Okinawa (2 200 km2), spojující cíp Kjúšú s Tchaj-Wanem. Ostrovy se táhnou (v délce přibližně 3000 km) ve
tvaru půlměsíce na východní straně Euroasie mezi ostrovem
Sachalin a jižní špičkou Korejského poloostrova. Tokio pak
leží na ostrově Honšú na pobřeží Tichého oceánu, v regionu zvaném Kantó. Okraje města, které zaujímá plochu
2000 km2 a poskytuje domov téměř 12ti milionům obyvatel, sahají až tisíc kilometrů daleko na vzdálené ostrovy v tichém oceánu. Hustota zalidnění je zde tedy 5655 obyvatel
na km2, a když bychom zapíčítali obyvatele v předměstí,
ke kterým patří například Kawasaki, Jokohama a mnoho
dalších okolních měst, došli bychom k cifře přes 30 milionů
obyvatel ve městě, což vysvětluje naprosto všechno. Přeplněné ulice, silnice, nadzemní i podzemní několikaproudé
dálnice a typická japonská miniobydlí s miniaturním prostorem k žití. Co Japonci zřejmě vůbec nepotřebují k životu,
to je prostor. Ten je navíc v Tokiu velmi drahý podle posledních statistik vůbec nejdražší na světě a s nejvyššími náklady
pro život. V době, kdy jsem Tokio navštívila já, bylo Tokio
druhé, prvenství držel Londýn. A musím říct, že tam bylo
hodně draho. S omezenými finančními prostředky jsem tam
skutečně strádala a pokud jsem si chtěla zemi procestovat,
což jsem nakonec učinila, musela jsem se v lecčems omezit.
V první řadě v jídle. Mé obědové menu se nezřídka skládalo
z pouhé mrkve, což byla snad nejlevnější potravina, kterou
bylo možné v Tokiu sehnat. Mrkev nebo suši. Tamější suši
bary pro mě byly skutečným kulinářským výletem, byť ne
všechno to, co se mi občas dostalo na talíř, jsem byla schopna pozřít. Polévka se třemi rybími hlavami včetně očí jim
dominovala. Když ale máte peníze, můžete si v Tokiu užít.
Město ozářené neony a poseté výškovými budovami, ale
zároveň nabízející zelené oázy, kterými jsou striktně upravované parky a zahrady. Město, kde se během roku koná
spousta festivalů, kde se dá bezvadně nakoupit a vůbec…
kde si každý přijde na své.

Historie města
během kterého jsem na všechny začala křičet a všem nadávat – v češtině! Tak zoufale jsem si připadala. Tehdy jsem si
skutečně myslela, že se v tom japonském vlaku udusím. Sotva jsem popadala dech a málem jsem zkolabovala, nikdo
z přítomných Japonců ovšem nehnul ani brvou. A takoví
Japonci jsou. Tak byli vychováváni. Učili se potlačovat své
emoce a dnes je mají tak potlačené, že i když se někde
nedá dýchat, tak oni to na sobě nedají ani znát. A to bylo
také to, co mě po třech měsících strávených v Japonsku
děsilo. Připadala jsem si v těch davech sama.
To ale moc předbíhám. Tomuto zjištění předcházela i ho
následovala celá řada zážitků, které se v mých vzpomínkách vyjímají jako v ruinách klenoty. Japonsko je technická, ale i magická země, byť to tradiční Japonsko, které
tuto zemi tak odlišovalo od okolního světa, pomalu mizí
v prachu minulosti. Ale ozřejměme si pár základních faktů.
Japonsko je stát, jehož celek tvoří přibližně 4 tisíce ostrovů. Avšak ty největší (hlavní), které Japonsko charakterizují, jsou jen 4 a to Honšú (227 413 km2), Hokkaidó (78
034 km2), Kjúšú (36 554 km2) a Šikoku (18 256 km2). Tyto
ostrovy tvoří 98% země. Ostatní ostrůvky jsou většinou jen
pouhé vrcholky sopek vyčnívající nad mořskou hladinou.
Za zmínku stojí jen řetězovité souostroví Rjúkjú se souo-

Málokdo dnes ví, že původně se japonská metropole se
nejmenovala Tokio, ale Edo. V roce 1457 byl postaven hrad
edo a stal se sídlem vlády a císaře. Formálním hlavním
městem však zůstávalo Kjótó. V té době Tokio postihovaly
ničivé požáry, které vznikaly především v zimních měsících z neopatrného topení v dřevěných domcích. Nejhorší
požár město postihlo v roce 1657, při kterém zahynulo přes
100 000 obyvatel. Na Tokio se Edo přejmenovalo v roce
1658 (v japonštině slovo tokio znamená “Východní hlavní
město”) a za rok se do tokijského hradu přestěhoval císař
a město se tak oficiálně stalo hlavním městem Japonska.
O dalších 22 let později se o ztrátu dalších 100 000 životů
postaralo americké vojsko, které na město shodilo několik zápalných bomb. Ze všech katastrof se Japonci vždy
vzpamatovali a město vždy dali do bezvadného chodu, což
svědčí o jejich silném charakteru, pracovitosti a bojovnosti.
A jaká místa při návštěvě Japonska nevynechat? Já osobně
doporučuji Tokio a jeho císařský palác, Tokijskou věž, moderní čtvrti Šindžuku a Harajuku a samozřejmě obchodní
domy s fototechnikou. Co si rozhodně nesmíte nechat ujít,
to je návštěva onsenu, nebo-li tradičních japonských lázní,
místem, které pro místní Japonce znamená obrovskou
společenskou událostí a téměř každodenní očistu. S českými lázněmi japonské kůry ovšem nemají nic společného,
v ónsenu vás třeba zahrabou do písku. Já ale zvolila klasiku
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v podobě horké koupele následované políváním ledovou
vodou, což jsem pochopila jakousi obdobu české sauny.
Tyto tradiční lázně najdete samozřejmě i v Tokiu, byť se
velmi obtížně hledají. Japonci totiž neznačí ulice, ani domy
a konkrétní budovu tedy byť s mapou v ruce těžko hledáte.
Já tokijský onsen hledala 3 a půl hodiny, a to procházením
jednoho domu za druhým! I tak to dopadá, když se do
asijské metropole vydáte na vlastní pěst.
Pokud ovšem budete chtít ónsen vyzkoušet v tom klasickém tradičním pojetí, vydejte se za hranici Tokia, do
Hakone, romantického místa v horách, kde vám při lázni
zpívají ptáci. Už samotná cesta na toto mystické místo pro
mě byla hotovým zážitkem. Během cesty hustě pršelo, což
ovšem okolním horám dávalo punc silné mystické atmosféry. Ve starém tradičním hotelu, který jsem si pro svůj pobyt
vybrala, jsem byla sama a zážitek to byl přímo mystický.
Samotná lázeňská procedura maximálně probudila mé mysli, je zvláštní, jak obyčejné střídání horké a studené vody
dokáže nabudit. Daleko silnější ale byla okolní až poetická
atmosféra. Na zážitek z ónsenu v Hakone se zkrátka nedá
zapomenout. Tradičně probíhala i večeře, která mi byla
servírována přímo v mém tradičním pokoji na tradičním
tatami. A před samotným jejím podávání jsem byla obleče-
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na do tradičního japonského kimona. Pak přede mnou bylo
naservírováno asi 30 různých mističek s různými sladkými,
slanými, kyselými i hořkými pokrmy. Po večeři chvilku odpočinek, potom hurá znovu do lázní a pak blažený spánek.
Dlouho poté se mi tak dobře nespalo jako tu noc strávenou
v Hakone. Druhý den jsem se vydala na obchůzku po okolí.
Vlakem jsem dojela na jiné magické místo zahalené hustou
mlhou, tak hustou, že přes ní nebylo vidět na krok. Pak
mlha najednou přímo před mýma očima ustoupila a mně
se naskytl překrásný pohled na tamní jezero s až kouzelně
vyhlížející hladinou. Tento výlet byl přímo magický.
Magicky na mě působila i každá návštěva šintoistické svatyně. Pohledy na meditující jindy velmi uspěchané Japonce
mě vždy uklidňovaly a jakoby přenášely do jiného světa. Jinak magicky na mě působila každá návštěva suši baru, kde
jsem se vlastně naučila jíst suši, které mě do té doby nikdy
moc nelákalo. “Syrová ryba na rejži? Nejem přeci zvíře!!!”
myslela jsem si. Ale japonské suši mi otevřelo oči a obzory
dokořán. Je pravda, že se našly i kousky, které jsem po pozřetí musela vyplivnout – to byla tuším syrová chobotnice,
která se vůbec nedala rozžvýkat. Po několika zkušebních
návštěvách jsem si našla své oblíbené kousky v podobě
lososa a tuňáka a na ty dodnes nedám dopustit.

Gurmán
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Jana Abelson Tržilová, Samphoto.cz

Vánoce a Silvestr
v kuchyni
Chlebíčky a jednohubky s česnekovou pomazánkou? To už je dávná minulost. Oslavte Štědrý den a přivítejte nový rok za doprovodu lahůdek podle receptur šéfkuchaře
restaurace CottoCrudo hotelu Four Seasons, Richarda Fuchse.
Vánoce, Silvestr a Nový rok. Tři dny, během kterých bychom
si měli maximálně gurmánsky užívat. Tedy snad až na ten
Nový rok, kdy bychom spíš měli držet půst, nebo jíst čočku,
která by nám po celý následující rok měla zajistit blahobyt. Vezměme to ale popořadě. Jak by měl podle Richarda Fuchse vypadat Štědrý den? Odpovídá jedním slovem,
a to tradičně. „Na stole by měly být tradiční pokrmy, ať
již tradiční rodinné nebo regionální, v rámci kterých by
dotyčná rodina měla vycházet z toho, v jakém regionu žije.
Každý region má totiž jiné štědrovečerní a vánoční speciality a pokrmy,“ říká na úvod nástupce přední šéfkuchař
a nástupce slavného Andrey Accordiho, první Čech v čele
pražské restaurace Four Seasons. Právě on převzal po Italovi Andreovi Accordim nejostřeji sledované místo v českém
gastronomickém světě. Dle mého názoru se tohoto úkolu
zhostil s hrdostí sobě vlastní. Zpět ale k tradiční štědrovečerní kuchyni. Podle Richarda Fuchse i ty tradiční pokrmy
od roku 89 dostály mnoha změn. „Spousta našinců se už
vyzná ve světové kuchyni a i ty tradiční vánoční pokrmy
inovuje. Na stolech se tedy neobjevuje jen kapr, ale i jiné
ryby jako mořský okoun, vysoká treska, popřípadě telecí
řízky z kvalitního masa. Lidé se už zkrátka snaží ten jídelníček nějakým způsobem obohatit.“ A jak konkrétně by
Štědrovečerní stůl měl vypadat?

Rybí polévka

„Jako předkrm bych doporučil rybí polévku, ale ne zahuštěnou, která bývá těžká. Připravte si lehký rybí vývar se
zeleninou, která utlumí chuť rybiny. Nebojte se ale kombinovat různé druhy ryb jako mořský okoun, halibut nebo
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kapr. Další možností je kuřecí polévka s domácími těstovinami, zeleninou a bylinkami. I s polévkou si vyhrajte,“ radí
Richard Fuchs.

Předkrm

Jako předkrm přední šéfkuchař doporučuje pokrmy z darů
moře. „Stále větší oblíbenosti nabývají pečené mušle, pečená kachní játra, která se neobávejte připravit i na sladko
s rozinkami, sušeným ovocem a sladkým chlebem. Opět
záleží, na co jsme zvyklí. Ovšem doporučuji zůstat u tradiční kuchyně.

Bramborový salát

Bramborový salát je spolu s rybou podle Richarda Fuchse
základem štědrovečerního menu a jako takový by měl být
jednoduchý, odlehčený a všechny suroviny v něm obsažené by měly být rozeznatelné jak na talíři, tak podle chuti.
„Já osobně salát dělám z maličkých brambůrek a snažím
se, abych zachoval kvalitu všech surovin, které používám.
Brambory i zeleninu tedy krájím na větší kousky, vařím
je na skus a samotný salát se snažím maximálně odlehčit.
Brambory i zeleninu nakrájím na půlky, uvařím je, nechám
ve vodě, aby došly, zakapu olejem, osolím a ochutím lákem
z okurek. A pak vše smíchám se svou vlastní majonézou
a zakysanou smetanou, která salát odlehčí. Vánoční krmě
se skládá z více chodů a je důležité, aby člověk nebyl hned
na začátku zatížený,“ doporučuje Richard Fuchs.

Ryba

Další nedílnou součástí štědrovečerní večeře je samozřejmě ryba. „Kapra nakládám do mléka, které eliminuje chuť
rybiny a coby trojobal používám klasiku v podobě hladké
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Gurmán

mouky, vajíčka a mé vlastní strouhanky s troškou bylin na
provonění. Ke smažení zásadně používám bílou dobře
vysušenou strouhanku, která vzhledem připomíná spíše
lupínky. Ryba je sama o sobě tmavá a při smažení i klasický trojobal ztmavne a já chci, aby ryba byla zlatá. Rybu
pak smažím na rostlinném oleji – ne na olivovém, který je
hodně silný a přehluší veškerou chuť. A na závěr do oleje
přidám máslo, které trojobal zkaramelizuje, díky čemuž se
stane krásně křupavým, pak rozmarýn, tymián a stroužek
česneku, které pokrm zase krásně provoní. Další možností
je mořský okoun v kombinaci se šafránovou kaší s kalamáry, artyčoky, rajčátky.

Dezert

Na štědrovečerním stole podle Richarda Fuchse dále nesmí
chybět ořechy a sušené ovoce, které se nemusíte obávat
použít i do dezertu. „Velmi populární je perník. Já ho také
dělám, ale v jiné úpravě - perníkové těsto ochucuji omáčkou ze svařeného vína se skořicí, do které zavařím datle
a fíky. Dá se to různě zkombinovat, záleží na tom, co máte
k dispozici a co chcete použít. Udělejte si radost a vyražte si
z kopýtka. Na Vánoce na sobě rozhodně nešetřete a pořiďte si i luxusnější produkt, který byste si třeba během roku
nekoupili.“

Co na Vánoce pít?

„Pití je individuální záležitostí a dejte si, na co máte chuť.
Ani nedávejte na obecná doporučení, že k rybě se hodí
bílé víno a k červenému masu červené. Jak se vyvíjí lidská
kultura, tak se vyvíjí i chuť. To, co platilo před několika
lety, nemusí platit teď. Dejte tedy na chuť a na nos. Jsou
sice určitá pravidla, která by se měla respektovat, pokud
ale chcete něco nového, tak odvaze se meze nekladou,“
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ponouká k experimentování Richard Fuchs.

Silvestrovská kuchyně

A je tu poslední den v roce. A když je něco naposledy, měli
bychom si to užít. Užít si toho nejlepšího jídla a třeba se
i pokusit zbořit hranice mezi lokálními chuťovými zvyklostmi. A možná i vyrazit ven do nějakého podniku s vytříbeným silvestrovským menu. To by podle Richarda Fuchse
mělo být vyvážené, fajnové a jako on sám říká – vymazlené.

Předkrm

„Začít můžete s dary moře – humr, ústřice, tygří krevety.
To vše má na silvestrovském stole své místo. Vhodné jsou
i těstoviny či rizoto, zkrátka něco lehkého, co vás navnadí
na hlavní jídlo.“

Hlavní chod

Jako hlavní chod Richar Fuchs jednoznačně doporučuje
maso. „Ryby jste jedli o Vánocích a teď je čas na maso.
Sáhněte samozřejmě po tom kvalitním, ať již hovězí svíčkové či telecím v kombinaci s omáčkou. Fantazii se opět meze
nekladou.“

Dezert

„Velmi se osvědčuje ovoce a čokoláda se sorbetem. Lidé
popíjejí šampaňské a čokoládový dezert se sorbetem je
vynikající tečkou před přípitkem. Každopádně zůstaňte
u jednoho druhu vína, alkohol nemíchejte, aby kulinářský
zážitek byl kompletní.“

Nový rok

„Nový rok patří opět tradiční čočce, která je základem ekonomického úspěchu celého následujícího roku a na stole
by tedy rozhodně neměla chybět,“ uzavírá Richard Fuchs.

Jaro Slávik
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V zajetí čokolády
Propadnout čokoládě není nic nemožného. A výzkumy jsou jednoznačné:
gurmánští čokoholici jsou o něco šťastnější, bystřejší a zdravější. A jaké
čokoládové pochoutky nejčastěji vyhledávají? Třeba čokoládu s krystalky
soli, pepřem, čili, levandulí, jasmínem, limetkou, kardamomem či třeba bazalkou.

Pikantní čokoládový trend možná na první pohled
může působit prostopášně, věřte ale, že má své kořeny.
Víte třeba, že už Mayové čokoládu dochucovali čili
kořením? A Aztékové do ní zase přidávali
rostlinu Piper sanctum s tóny černého
pepře, anýzu, muškátového oříšku
a máty. Meze se chuti zkrátka nekladly už odpradávna.

V první řadě kvalita

Myslím, že nikoho není třeba upozorňovat, že aby čokoláda (v kuchyni
obzvlášť) splnila svůj účel a nepřinesla zklamání, musí být v první
řadě kvalitní. A jak poznáme pravou čokoládu? Především musíme
číst etiketu. Pokud hovoří o kakaovém prášku, kakaové hmotě
a kakaovém másle bez příměsi
tuků, je vše v pořádku a v ruce
držíme tu pravou čokoládu.
Dejte také na dobrou pověst
a nebojte se ochutnávat.
Jednoduše rozbalte tabulku
a ochutnejte. Kvalitní čokoláda by měla vonět po ovoci,
květinách, koření či dřevu
a postrádá drsné tóny. Odlom-

te malý kousek, chvíli ho cucejte a pak rozkousejte. Po celou tuto dobu vás musejí provázet příjemné pocity. Kvalitní
čokoláda nesmí být přeslazená, proto si všímejte převládající chuti. Hořká čokoláda znamená dobrá a jako taková si
zaslouží péči. Neprospěje jí několikaměsíční uchovávání ve
spíži či v lednici. Čokoládu uložte raději v tmavější chladné
komoře nebo chodbě, ideálně při teplotě 10 – 18 stupňů
Celsia. Při samotné práci s čokoládou je zapotřebí soustředění. Mějte na paměti, že se snadno sráží a připaluje. Chránit ji musíte před vlhkostí včetně páry či mokrého prkýnka. Při tepelném zpracování dopřejte ostatním příměsím
odpočinek při pokojové teplotě, na smetanu z lednice tedy
rovnou zapomeňte. V mikrovlnné troubě rozehřívejte jen
malé množství čokolády a po každých patnácti vteřinách
směs vždy promíchejte. Pokud zvolíte vodní lázeň, stáhněte hrnec s vroucí vodou ze sporáku a až poté do něj vložte
nádobu s nasekanou nebo nalámanou čokoládou, kterou
pak rozpustíte za stálého míchání. Pokud rádi pracujete
přímo nad vroucí vodou, udržujte jen mírný var, hodně
míchejte a dbejte na to, aby kolem nádoby s čokoládou
neprosakovala pára.

Historie čokolády

I čokoláda má svou historii, a to historii velmi bohatou.
Není se tedy ani divit tomu, že v jejích prvopočátcích měla
zcela jinou podobu, než jakou známe dnes. Tedy žádné
tabulky ani pozlátka. Kouzlo kakaových bobů kolem roku
1000 př. n. l objevili již zmínění Aztékové a Mayové. Kakao-

vé boby svého času byly velmi ceněné, od 6. a 7. století
se dokonce používaly jako platidlo. Byly považovány
za dar od bohů a stejně jako s darem se s nimi zacházelo. Nápoj z kakaového prášku a vody pili pouze
vyvolení během rituálních obřadů a byl podáván i nejkrásnějším otrokům, vybraným jako oběti pro rituální
obřady. Tento nápoj ale s čokoládovým nápojem, jaký
známe dnes, moc společného neměl. Byl hořký a často
se, jak zmiňuji v úvodu, ochucoval vanilkou, čili, ale
třeba i pepřem. Takovému nápoji byly přiznávány i léčivé účinky a aztécký vládce Montezuma
ho prý vypil až 40 šálků denně.
Moderní historie čokolády se ovšem začala
psát o mnoho stoleté později, až v roce
1517, kdy se s oblíbeným nápojem domorodců seznámil Hernán Cortés. Nápoj
mu však zpočátku nechutnal, pro
Evropana přece jen měl zvláštní
chuť. Osladil si ji proto medem
a čokoláda byla na světě. Tato
oslazená pochoutka mu naopak
velmi zachutnala a po dalších
deseti letech se vracel do Evropy
s nákladem kakaa a potřebným
vybavením na výrobu jednoho z nejlahodnějších pochutin na světě.
Byl to právě cestovatel Cortéz,
kterému celé Španělsko vděčí za
to, že z něj udělal kolébku evropské čokoládové historie. Vznikaly
zde první čokoládovny, ve kterých se
připravovala pravá horká čokoláda.
Evropané v té době „tmavému zlatu“
teprve začali přicházet na chuť, ale to
jim šlo poměrně rychle, až se nakonec
z pití čokolády stala módní záležitost.
Bohaté paničky s oblibou začaly pořádat
čokoládové dýchánky, během kterých
se čokoláda servírovala na stříbrných
podnosech a v luxusních keramických
šálcích. Netrvalo dlouho a čokoláda
pro Španěly znamenala totéž co
pro Angličany čaj. Když se pak čokoláda navíc začala sladit cukrem,
nastal ten pravý boom.

Čokoláda ve světě

Netrvalo dlouho a čokoládové šílenství se rozšířilo do celého
světa. Jejímu kouzlu
propadly Anglie,
Francie i Amerika.
První čokoládovna tam byla
otevřena v roce
1765 v Dorchesteru
ve státě Messachusetts. Čokoláda se
v této době však
stále konzumovala
v tekutém stavu, její
pevná podoba byla

v té době stále něco neznámého. První tabulka (hrudkovitá a velmi nekvalitní) spatřila světlo světa až v roce 1847.
A první mléčná čokoláda se objevila až po dalších 28 letech.
A na takové pralinky si první zákazník musel počkat až do
roku 1913. V té době cena kakaa dosáhla takové výše, že se
s ním začalo obchodovat i na burze.

Čokoláda dnes

Dnes se může zdát, že čokoláda je něco
obyčejného, vždyť ji seženeme i v tom
nejmenším krámku. I přesto však stále
má punc jakési exkluzivity. Dáváme ji
jako dárek, dětem a v neposlední řadě
i sami sobě za odměnu. A po jejím požití je nám tak nějak líp, což má i své
vědecké vysvětlení. Vědci prokázali, že po požití čokolády mozek
zvyšuje produkci tzv. hormonu
štěstí, kterého se nám dostává
v hojné míře po sexu či cvičení.
Čokoláda je ale prospěšná i z jiných
důvodů. Podle nejnovějších výzkumů
zaměřených na konzumaci čokolády může hořká čokoláda, obsahující
vysoké procento kakaa bohatého na
falvonoidy, snižovat riziko kardiovaskulárních a tromboembolických onemocnění. K těmto závěrům dospěli
pracovníci skotské univerzity
v Dundee, kteří jako první sledovali vliv konzumace čisté
hořké čokolády na funkci
krevních destiček ex vivo.
Výzkumy prokázaly, že
hořká čokoláda
skutečně redukuje agregaci
krevních destiček
stimulovanou kolagenem a snižuje
produkci plazmového oxidu dusíku
(NO). Výzkumníci se
domnívají, že tyto výsledky přispějí k prokázání
potenciálního účinku hořké
čokolády na snižování rizika
kardiovaskulárních i tromboembolických onemocnění.
Již předchozí studie s kakaovými nápoji naznačily ex
vivo a in vitro účinek na
destičky. Kakaová frakce čokolády obsahuje
flavonoidy, které snižují
aktivaci destiček a tím
redukují aterogenezi a kardiovaskulární onemocnění.
Zkrátka, milé dámy a pánové, neexistuje jediný důvod (pokud netrpíte
cukrovkou), proč si ji nedat.

Rozhovor
Text: Kamila Borecká, foto archiv Michla Dlouhého a Kateřina Korunková

„Extrém nemusím“
V životě se snaží chovat pozitivně a být k lidem slušný. Navzdory tomu, jak ho zasáhla smrt bratra, který byl zároveň jeho nejlepším přítelem, srší z něj optimismus a pohoda. Herec Michal Dlouhý.

Dětský smích

Máte dvě malé děti, jak trávíte volno?

Doma se skoro neohřejeme, protože stále někam jezdíme.
Se ženou jsme takoví šílenci, hodně cestujeme. Kromě toho
jsem vyženil krásnou obrovskou chalupu v českosaském
Švýcarsku, takže každý víkend, když máme volno, odjíždíme právě tam.

To je úžasné, mít svojí chalupu…

Je to krásné, ale zároveň to je starost. Na druhou stranu se
tam vejde spousta kamarádů. V létě se u nás konají sjezdy
kolegů z divadla, kteří mají také děti. Bývá to velká zábava.

Energie na jevišti i za ním

Jak se vás dotýkají role, které hrajete,
v osobním životě?

Ve hře „Kdo je tady ředitel?“ jsem odehrál nedávno sto
padesátou reprízu. A vzhledem k tomu, že je to aktuální
a hraji zde špatného herce, tak se s tím potkávám každý
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večer, co jsem na jevišti. Člověk se do konkrétního rozpoložení dostane již v průběhu představení, které pak doznívá.
Po skončení hry se sedí s kolegy. Nemohu si jít hned po
představení lehnout, protože to stále mám v sobě a doznívá energie, kterou své postavě dávám. Cítím tedy, že to pomalu doznívá, ale že by se přenášelo celé téma nebo negativní vlivy? Jedině tehdy, když zkouším. Manželka vždycky
pozná, co zkouším. Pozná na mně, že se chovám jinak, než
obvykle. V podstatě jste v tom denně. Nejen čtyři hodiny na
zkoušce, ale i celý zbytek dne, kdy se učíte text. Tím pádem
jsem do role hodně ponořený. Později, když hraji jednou za
čas večer, tak se do toho už tolik nepokládám.

Stává se vám, že nějakou dobu jednáte jako
vaše postava?

V období zkoušení ano. Když jsem hrál Othella, tak jsem
například škrtil svoji partnerku. (smích)

Když jsme u Othella, hrál jste na Letních
Shakespearovských slavnostech se svojí býva-

Herec a dabér Michal Dlouhý se
narodil 29. září 1968 v Praze. K herectví se dostal již jako malý, začínal
po boku svého staršího bratra Vladimíra ve filmu Už zase skáču přes
kaluže.
Od roku 2001 byl v angažmá v Činoherním klubu v Praze, kdy současně hostoval v Národním divadle.
Dnes ho můžeme vidět ve Švandově divadle a v Divadle Rokoko.
S bratrem si zahrál například ve hře
Chvála bláznovství v divadle Kalich
a ve filmu Kájínek.

Rozhovor

lou partnerkou Lucií Vondráčkovou. Jak se vám
spolu hrálo?
Hrálo se nám velmi dobře. Musím říct, že jsme se na to oba
těšili a užívali jsme si to. Shakespearovské slavnosti mají
své kouzlo, a v Othellovi je to opravdu hezká scéna. Akorát
to má jednu nevýhodu: když hrajete přes rok, pak místo
prázdnin a dvou měsíců odpočinku jste zase v divadle. Teď
jsem si proto dal pauzu a věnuji se nějaký čas dětem, než
odrostou.

Dnes je to trochu jiné. Dnešní doba je strašně uspěchaná.
Dřív, když se točil film, tak to trvalo třeba až čtyři měsíce. Točilo se vlastně v jednou tahu. To znamená, že štáb
a celý ansábl kolem filmu se stal jednou velkou rodinou.
Takže i pro děti, jako jsem byl tehdy já, to bylo příjemné.
Měl jsem velkou výhodu a na spoustu lidí kolem filmu rád
vzpomínám a potkávám se s nimi dodnes. Dnes je to zrychlené. Natočíte film za tři neděle a dítě si nestačí ani získat
kamarády.

Přátelství na celý život

Učení, nebo mučení?

Maminka vás vodila na konkurzy. Jak na vás
působil filmový štáb jako na dítě?
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Jak zasáhla vaše herecká kariéra váš vývoj
a dospívání ve škole?

Rozhovor
Ano, tam zasáhla hodně, protože jsem měl dost špatné
známky. Myslím ale, že i kdybych nebyl herec, bych měl
známky úplně stejné. Dával jsem přednost svobodě a všem
možným věcem před učením. Nicméně samozřejmě se to
odrazilo na prospěchu. Musel jsem vždycky hrozně dohánět učivo. Při jednom natáčení jsem měl dokonce svou
učitelku. Byly to tři měsíce mimo domov, tedy i mimo školu.
Doučovala mě v průběhu natáčení, každý večer jsem měl
ještě hodinu až dvě učení.

To muselo být asi dost náročné, učit se texty a zároveň pak ještě studovat…

V dětství byly texty to nejmenší. Nebylo toho moc a já to
bral jako hru. Škola byla horší, vždycky mě pronásledovala.
Ale musím říct, že jsem měl štěstí na učitele, kteří mi vycházeli vstříc. Dávali mi možnost známky si opravit, byli zlatí.

Text, kód, červené světlo

Jste dyslektik. Překáží vám to v dabingovém světě?

To víte, že mi to překáží. Dřív si člověk přečetl kousek,
protože by bylo rozfázované, a mohl si to vyzkoušet třeba
na tři zkoušky na plátně. Teprve potom se jela ostrá. Dnes
dostanete text, kód, a jedete. Nikdo se vás neptá, jestli to
chcete zkusit nebo ne. Je to šílené. Jsem úplně vyčerpaný a musím si odpočinout, protože se moc soustředím na
písmenka a abych to četl správně. Mám to trochu těžší. Ale
je to věc soustředění, není to nemoc. Brácha byl vlastně
také dyslektik. Postupem času hodně četl knihy, a tím si to
vytrénoval. Je to jenom věc soustředění a trénink toho, jak
se má člověk soustředit na čtení.

V dabingu musíte hodně rychle reagovat…

Zase jsou z toho vtipné historky, protože já přečtu kolikrát
věci, které jsou vlastně podobné a mají význam. Samozřejmě přemýšlím i při dabingu. Ale najednou to posune
někam jinam, takže se kolikrát zasmějeme. Pro mě jsou
to v podstatě obrázky, takže je jednoduché si něco splést.
Slovo, které psané vypadá podobně, je lehké změnit. Místo
„vokno“ řeknu třeba hovno. A jde to do kontextu, kdo
sem dal „vokno“ a kdo hovno. Do té věty to pasuje. Režisér
s technikem se ale zarazí a říkají si, co to řekl?

Pak si obhajujete slova, že to má podobný
význam?

Hlas je dar

Jak pečujete o svůj hlas?

Hlas musí být použitý, aby byl zajímavý. Takže svým způsobem jistá devastace kouřením pomáhá k tomu, aby byl
trošku zajímavý a nebyl tak hladký. Nicméně, s hlasem se
narodíte. Já jsem naštěstí nikdy neměl problémy s tím, že
bych ztrácel hlas. Ale myslím si, že je to trochu tím, že se
o něj moc nestarám. Takové vyžehlené hlasivky v našem
podnebí a podmínkách, ve kterých žijeme, myslím, trpí víc,
než hlasivky, které jsou trochu vytrénované.

Duševní svět

Za chvíli budete vystupovat ve hře Kurz negativního myšlení. Jak jste se připravoval na roli
vozíčkáře Geirra?

Už jsem měl jednu zkušenost z filmu Sametoví vrazi, kde
má postava jezdila na vozíku. Tak jsem měl malinký náskok,
ale opravdu velmi malý, protože u filmu to člověk nepotřebuje mít tak technicky zvládnuté. Při té hře jsme měli
štěstí. Poradce nám dělal kolega Honza Potměšil. Moc nám
pomohl nejenom s technickými věcmi, co se týče pohybu
a jízdy na vozíku, ale i s těmi vnitřními pocity, co se odehrávají v člověku, který byl zdravý, a najednou se střihem stane
vozíčkářem.

Jak vám poradil v tom vnitřním světě?

To bylo hrozně zajímavé. Celá hra o tom v podstatě vypovídá. Dozvídáte se, co se odehrává v lidech, kteří jsou postižení. Je to velmi vzácné a dobré. Pokud se na hru člověk
přijde podívat, bude si světa více vážit. V představení je
použito mnoho intimních věcí z osobního života Honzy.
Bylo to pro mě velmi zajímavé, ale v tuto chvíli to nedokážu více popsat.

Ve hře Kdo je tady ředitel? hrajete velmi
přesvědčivě a také na plné obrátky. Co vám pomáhá doplňovat potřebnou energii?

Pivo (smích) a spokojenost a potlesk diváků. To je oboustranné, protože pokud já mohu dát něco divákovi, tak on
mi to vrátí zase svým ohlasem, reakcemi a tím, jak odchází
spokojený. Jsem nabitý energií, že jsem udělal kus dobré
práce.

Ne, zasmějeme se a vrátíme se na začátek. Pro mě jsou problém cizí názvy nebo
jména, což se vyskytuje hodně v seriálech. Často dopředu vidím, že jde slovo,
se kterým budu mít problém. Řeknu
všechno správně až na to cizí slovíčko.
Češtinu už zvládám, protože čtu dlouho.

Jste český hlas Brada Pitta,
Keana Reevese, Bena Aflecka
nebo mladého Alana Delona. Ztotožňujete se například s Bradem
Pittem, kterého dabujte velmi
často?

Jsem rád, že ho mohu dabovat, protože
není na dabing náročný. Mluví pomalu,
v klidu, a navíc točí hezké filmy, takže mě
to baví. Není to nic, nad čím by člověk
kroutil hlavou a říkal proč, já nechci.
Jsem rád, že mám šikovné herce zafixované k sobě.
Ice Zima 2012 |
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Rozhovor
Divadlo je plastičtější

Věnujete se mnoha věcem.
V čem se cítíte profesně nejlépe?

Všechno má svoje. Ale divadlo je nejblíž.
V něm jste nejvíc v kontaktu s divákem.
Máte přímý kontakt a okamžitou odezvu.
U filmu musíte čekat půl roku, než se dokončí. Ani nevíte, jestli to bude dobré, nebo ne.
Nedá se to vrátit, je to natočené. Naopak
na jevišti, když to uděláte jeden den špatně,
hned ten druhý to můžete udělat jinak. Líp.
Divadlo je přece jenom plastičtější a je tam
zpětná vazba.

Osudové setkání s bratrem
na jevišti
Jaká postava, kterou jste kdy
hrál, vás zasáhla nejvíc?
Spíš takhle, měl jsem vždycky rád představení s bráchou. Hráli jsme například Chválu
bláznovství. Bylo to moc pěkné představení
a ještě jsme měli možnost stát spolu jevišti.
Na toto představení vzpomínám opravdu
nejvíc. Nicméně všechny role, které jsem
hrál, jsem hrál rád, ať se povedlo představení nebo ne. Pro mě je vždycky nejhezčí
proces zkoušení. Jak říkal brácha: zkoušení
je vždycky to nejzajímavější. Pak už to večer
na jevišti jen opakujete. Proces najít svou
postavu, konkrétní povahu, trefit se do ní
a hledat, to považuji za nejhezčí.

Přizpůsobovali jste si někdy
představení podle sebe? Například
v Chvále bláznovství to tak vypadá.

Třeba u Chvály bláznovství, když jsme si ji
přečetli, tak jsme s bráchou seděli a říkali, to
není možný, nás někdo vykradl! Všechny věci
seděly přesně na nás. Brácha byl opatrný,
chytrý
lovíček a já jsem byl úplně opačný. Tedy
člověk, co jde hlavou proti zdi a jedná okamžitě, bez rozmyslu. Nám to prostě sedělo
a bylo to ušité na naše povahy. Samozřejmě
do každé postavy dáváte něco svého. Před
vámi to hráli jinak ostatní herci. Tím spíš se to člověk někdy
snaží udělat jiným způsobem. I když, já razím pravidlo,
když je něco dobré, tak nemám vůbec zábrany to vykrást.
Proč to dělat jinak, když to bylo dobré. Klidně to zkopíruji,
proč to měnit? (smích)

S vaším bratrem jste se pracovně setkal ve
více představeních, v Divadle Rokoko, nebo ve
filmu Kájínek. Máte pocit, že vás společná práce
více sblížila?

Určitě, když jsme byli oba dva vytížení a nebyli jsme ve
stejných projektech, skoro jsme se neviděli. Honili jsme se
po večerech, kdy měl druhý z nás čas. V případě spolupráce
jsme měli spoustu času, který jsme trávili spolu. Mezi záběry a v průběhu zkoušení jsme si mohli říct hodně věcí. Jsem
rád, že posledních pár let jsme byli skoro ve všem spolu.
Bylo to krásné, úžasná doba. Škoda, že to netrvalo déle.
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Intimita téměř v každé hře

V letních Shakespearovských slavnostech
se mnoho vašich kolegů svléklo do naha. Vy jste
vystupoval téměř nahý ve Válce Roseových. Jak
vnímáte nahotu na jevišti?

Pokud má svůj význam, pak ji beru. Jsem už skoro vyhlášený úchyl. Někteří lidé si to o mně tedy myslí, protože téměř
v každé hře vystupuji skoro nahý nebo nějak intimně. Ale
není to exhibicionismus. V té hře se to v určitých situacích hodí. Má to tam být. Nemá smysl dělat něco, co není,
protože hrajeme život. Hrajeme věci, které jsou ze života.
Myslím si, že kdykoliv jsem se svlíkal, mělo to svůj význam.
Vždycky to zabralo a nebyla to schválnost.

Konečné přiznání

Někdy hrajete postavy, které normálně žijí

Rozhovor
mezi námi. Například v Sametových vrazích jste
hrál jednoho z aktérů orlických vražd. Měl jste
možnost se s ním setkat?
Měl jsem tu možnost. Dostali jsme k dispozici přímo osm
hodin policejních rekonstrukcí a výslechů před natáčením.
Mohu vám říct, že to byl hrozivý zážitek. Podíváte se už
do duše toho člověka, odehrává se tam konečné přiznání.
Moje postava se přiznala a spolupracovala pak na všech
rekonstrukcích. Bylo to zvláštní. Pan režisér Svoboda chtěl
dokončený film nejdříve ukázat aktérům události, konkrétně mé postavě. On z nich byl nejinteligentnější a nejklidnější. Měl to zhodnotit před premiérou, ale bohužel se nám
v průběhu natáčení oběsil, takže už ta možnost nebyla.
Tehdy jsem se mohl setkat přímo s postavou, tedy s člověkem, jehož postavu jsem ztvárnil.

Své role často zkoušíte, tak je dobré o nich
něco vědět. Třeba bezdomovci. Jste ochotný se
stát bezdomovcem kvůli nacvičení role?

Nemusím to prožít, i když jsem prožil už spoustu věcí. Čerpám samozřejmě i ze svého života, ale ten extrém nemusím. I když v případě filmu Kájínek jsem si téměř vyzkoušel
pobyt ve vězení. Původně pan režisér Jákl přemýšlel, že
bych dělal Kájínka já, ale když jsme o tom přemýšleli, divákovi by se to spojilo se Sametovými vrahy a mojí osobou.
Myslím, že volba neznámé tváře byla mnohem lepší pro
pozornost diváka. To byl výborný tah. Když jsme ale o tom
uvažovali, režisér mi nabídl, že mě mohou nechat zavřít
na týden do věznice. Byli domluvení s ředitelem, že bych
byl v cele a prožil týden v kriminále. Což bylo dost lákavé. Myslím, že by to měl prožít každý člověk dobrovolně,
aspoň třeba takhle tři dny. Pak by si dal velký pozor na to,
jestli bude krást nebo ne. Jestli mu to stojí za to, aby se do
vězení dostal.

Kulišárna vyšla skvěle

Vyzkoušel jste si práci v Národním divadle,
stát na tom jevišti, jak na vás působí ta atmosféra?

Měl jsem možnost tam být v době, kdy tam byla velmi
příjemná atmosféra. Neříkám, že atmosféra tam již není,
ale bylo to ještě zaběhnuté ve starých kolejích. Hrálo tam
ještě pár starých bardů. Někteří už mezi námi bohužel
nejsou. Bylo to moc hezké, jsem rád, že jsem si to mohl
zkusit. Mohl jsem stát na jevišti a hrát. Vcházíte do Národního divadla s pokorou, a pak zjistíte, že to je z naší strany
divadlo jako každé jiné. Akorát je větší. Celé dětství jsem
chodil na bráchova představení do divadla Na Zábradlí,
tak jsem byl odkojený spíše malou scénou. Proto jsem měl
jasno, když mi jednou přišly dvě nabídky práce v jeden den.
Od Národního divadla a Činoherního klubu. Myslel jsem si,
že si ze mě opravdu někdo vystřelil. Ještě nebyly mobily, na
záznamníku jsem měl dva vzkazy za sebou. Tak jsem udělal
takovou kulišárnu: přijal jsem hostování na jednu hru do
Národního, ale přijal jsem angažmá v činoherním klubu,
kde jsem byl přes osm let. To byla krásná doba.

Jste velmi sympatický a zároveň působíte
skromně. Jak se vás dotýká popularita?

Děkuji. Je to křehká nádoba, se kterou musíte opatrně zacházet, aby se neobrátila proti vám. Pokora k této profesi
patří. Kdo není pokorný, tomu se to rychle vymstí. Dědeček
říkal bráchovi – Mirečku, až půjdeš nahoru, bud hodný
na lidi, mohl bys je potkat, až půjdeš dolů. Touto chytrou

větou se řídím i já. Člověk má být k lidem slušný.

Svatba u protinožců

Dozvěděla jsem se, že jste se oženil v Sydney. Proč zrovna tam?

Cestu do Austrálie jsem měl naplánovanou dvakrát za
kamarádem, který se na mě těšil. Pak jsem musel změnit
cesty a jel na Nový Zéland a Tobago. A druhá věc souvisí
s popularitou. Nemám rád hony bulvárních plátků na soukromé záležitosti. Proto jsem se poradil se svou tehdy ještě
přítelkyní, že bychom se vzali někde mimo. Austrálie se
nám líbila nejvíce a mohl jsem zároveň navštívit kamaráda,
který mi vše připravil. Jediný, kdo byl smutný, byli rodiče
Zuzky (manželky), protože samozřejmě chtěli být na svatbě
své jediné dcery. Nikdy jim to ale nezapomeneme, protože
svatba byla tak krásná, že nám to nikdy nikdo nevezme.
Lepší svatbu jsem v životě neviděl a myslím, že bych to asi
jinak nechtěl.

V hlavní roli balkón

Prozradíte nám, kdy a kde jste poznal vaši
ženu?

13. června to bylo devět let. Odehrálo se to na tenisových
kurtech v Rudné. S partičkou kamarádů jsme už rok hráli
závodně poslední třídu. Jeden z členů party byl otec mé
ženy. Jedna holka z našeho týmu otěhotněla a Zuzka v té
době nikde nehrála. Tak ji otec přivedl k nám do týmu.
Naše první setkání proběhlo na balkóně u baru v Rudné.
Přišel jsem z flámu. První, co jsem měl v ruce, bylo pivo
a cigáro. Tam stála vysportovaná Zuza, podívala se na mě
a řekla: „Tohle bude hrát tenis?“ Ona nikdy moc netoužila
po lidech, jako jsem já. Ani její rodina. Myslím, že nebyli
rádi, když jsem se s ní začal více seznamovat. Přestože jsme
byli kamarádi, zrovna profesi herce do rodiny nechtěli.

Uchvátil jste ji nakonec svojí hrou?

Jako tenisovou? (smích) Svým způsobem také, protože jsem
dříč. Opravdu raději prohrávám a pak to doháním, než že
bych ze začátku vedl. Baví mě zdolávat vrcholy a překážky. Možná i tím tenisem jsem ji uchvátil, ale myslím, že to
bylo spíše tím, že jsem ji vzal na večeři a normálně jsme si
popovídali.

Jak vnímáte pátek třináctého?

My jsme se vlastně sblížili se svou ženou před devíti lety
v pátek třináctého za úplňku. Mohu vám říct, že to je pro
mě šťastný den. Lepší ženu jsem si nemohl přát.

Co máte teď v plánu?

Hraji ve Švandově divadle a v Divadle Rokoko. To je z divadla vše, protože jsem měl volno. Zároveň pomalu dokončuji pokračování seriálu Sanitka.

Kolo štěstí

Kdyby se teď někdo chtěl stát hercem třeba
v období dospívání, co byste mu poradil?

Jestli umí něco jiného, ať dělá něco jiného. Protože herectví je velké kolo štěstí. Musíte mít opravdu šťastnou planetu, která vám pomůže k tomu, abyste se
objevili ve správnou chvíli na správném
místě. Je to hrozně těžké a je to opravdu o náhodě.
Autorky jsou studentkami univerzity
Jana Amose Komenského v Praze
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Text: Dalibor Žák a Ondřej Lilling pro autoweb.cz, foto: Daimler Chrysler

Mercedes benz SL - 350
Šestá generace luxusního roadsteru je z hliníku a má úplně nový motor. Bude k jejímu rozpohybování stačit atmosférický šestiválec s výkonem 306 koní?

Art

RADOSTI: příjemný zvuk, vyváženost podvozku, komfort na palubě
STAROSTI: nedůstojný výkon vzhledem k cenovce, pomalá převodovka
Venku poletuje listí, každou chvíli se na zem snese pár
kapek a slunce vysvitne jenom na chvíli, protože ho beznadějně zakryje halda temných mraků. Zní to jako zítřejší
předpověď počasí, ale ve skutečnosti jde o názornou ukázku toho, že kabriem nemusíte jezdit jenom od července do
srpna. Ne pokud se bavíme o Mercedesu - SL, který má na
palubě tolik vychytávek, že vás rozmary počasí nezastaví.
Jeho nová generace je o notný kus dokonalejší, než byla ta
předchozí. Přímé srovnání nemám, nejezdil jsem s ní, ale
jako příklad poslouží fakt, že současné SL je z devadesáti
procent z hliníku, zatímco to staré bylo skoro celé z oceli.
To se projevilo nejen na nižší hmotnosti, ale i na vyšší torzní
tuhosti. A to se obzvlášť u kabria počítá.
Hmotnost šla dolů i díky tomu, že se pod kapotu
dostal úplně nový atmosférický šestiválec s označením
M276, který tvoří základ nabídky. Výkon 306 koní v 6500
otáčkách zní uspokojivě, ale to jen díky tomu, že jsem vám
dosud nepřiznal hmotnost. Pokud byste SL postavili na
váhu, se základním šestiválcem by se ručička zastavila přesně na hodnotě 1685 kg.
Ke zrychlení na stovku mu stačí 5,9 vteřiny, ale
pokud po něm budete chtít, aby v zátahu nepolevoval,
budete jednoduše zklamáni. Nebo alespoň já jsem byl. Jeho
zápal pro věc není takový, jaký bych si u vrcholného roadsteru za tři a půl milionu představoval, a nezmění to ani
překrásně sametový zvuk, který se s rostoucími otáčkami
mění v mechanickou symfonii, kterou dirigujete pohybem
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kotníku.
Zkusil jsem tedy přistoupit na jeho hru, zvolnil jsem,
a nechal se hýčkat. A že to opravdu umí. Jsou tu masážní
vyhřívaná a ventilovaná sedadla s funkcí Airscarf, která vám
ofukují krk teplým vzduchem. Je tu skvěle hrající stereo
Harman Kardon Logic7, u kterého je subwoofer zabudován
přímo v podlaze. A nesmím ani zapomenout na spoustu
elektronických drobností, jako je deflektor, nebo kouzelně
fungující střešní okno, které se pouhým dotykem zneprůhlední. Ve Stuttgartu se ale zaměřili i na malichernosti,
jako ostřikovače čelního skla, které vám zpravidla osprchují
i obličej. Ne tak u SL, trysky zabudované přímo ve stěračích
dávkují potřebné množství přímo pod stěrky, které učiní
přítrž metanolovému parfému.
Elektronických vychytávek je na palubě snad milion,
a až když s tímhle luxusním roadsterem ujedete několik
stovek kilometrů, začne vám docházet, proč je o tolik těžší
než Mazda MX-5 a proč byste do Monaka vyrazili právě
tímhle, i když s ním nebude taková zábava. Stačí se jen
porozhlédnout kolem, všechno je z kovu, kůže nebo jiného, dostatečně hodnotného materiálu. Notnou část prvků,
jako například výdechy ventilace nebo řadící páku, přebírá
z SLS AMG, takže je jasné, že k interiéru nelze mít jakékoli
vážnější výhrady.
Pokud pojedete opravdu s citem (a nebo v pomalu jedoucí
dlouhé koloně, tak jako já), dá se spotřeba dostat i na 7 litrů. Většinu času se budete s běžným ježděním (tedy podle
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předpisů) pohybovat mezi akceptovatelnými 9-10 litry na
sto. To bude vyhovovat i sedmistupňové automatické převodovce, která není špatná, ale rychlosti nejmodernějších
dvouspojek nedosahuje. Prostě si víc libuje v hladké změně
stupňů než aby vás s každým přeřazením kopla do zad.
Překvapivě skvělou práci odvádí adaptivní podvozek, který přestože je díky AMG paketu o 10 mm níže,
drncavou jízdou rozhodně nevládne. Ne pokud ho nepřepnete do sportovního režimu, který bych doporučil jen na
čerstvě položeném asfaltu - tedy v Česku nikde. Při ostřejší
jízdě se nezačnou projevovat náklony karoserie, jako spíše
hmotnost. Tu ale poznáte i při razantnějším brzdění, ono
1,7 tuny není úplně muší váha.
Podvozek ale zarputile drží stanovený směr a jede
přesně tam, kam ho volantem pošlete. Na výjezdu dáte
zadním pneumatikám okusit 370 Nm, auto jen utáhne stopu, čumák zamíří přesně tam, kam potřebujete, a za zvuku
sytého barytonu jste pryč.
Jenže jízdní výkony nejsou rovnocenné třídě a cenovce,
kam se SL řadí. V základní verzi sice stojí 2 388 000 Kč,
jenže my měli Edition 1, což je paket, který přihazuje AMG
nárazníky a další drobnosti. S tím by SL přišlo na 2 962 258
Kč, ale ani tam se výsledná cenovka nezastavila. S dalšími
příplatky se totiž cena testovacího kusu vyšplhala na závratnou sumu 3 381 988 Kč.
Mnohem důstojnější volbou by jistě bylo osmiválcové SL500, které přihodíbezmála sto koní a dalších 330

Nm za půl milionu. Pravda, to se bavíme o ceně slušně vybavené Octavie, ale u konkrétního auta je půl milionu pár
křížků v příplatkové výbavě, kterou bych za dva hrnky navíc
klidně oželel.

Verdikt:
Luxusní roadster v podání Mercedesu patří mezi to nejlepší, v čem se můžete kochat s nebem nad hlavou. Karoserie
je pevná jako skála, interiér je zkonstruovaný s německým
citem pro perfekcionismus a motor má vytříbený zvuk. Jen
škoda, že tak i nejede. To ale naštěstí řeší SL500 nebo rovnou ostré SL 63potažmo SL65 přímo od AMG.

Druhý pohled:
Zatímco kolegovi přišla dynamika vozidla průměrná, já měl
dojem, že šestiválec stačí. Respektive stačí k zaměření auta.
S roadsterem SL 350 se mi rychle nejezdilo příjemně a když
jsem nasadil takové to odpočinkové tempo, auto se zdálo
být lepší. Jenže svým řízením, odezvou a dojmem z jízdy
celkově mi přišlo, že nedělá nic lépe než třeba vynikající
Volkswagen Golf Cabrio 1.4 TSI. Neberte to tak, že hážu
špínu na Mercedesy, to vůbec ne. Ale SL 350 se mi nelíbí
nejen vzhledově, ale i tím, že prostě nepůsobí natolik výjimečně, abych za něj dával tři miliony. Raději bych si koupil
ojetou SL 500 minulé generace a zbytek peněz utratil za
dovolenou někde na jihu Španělska. A ještě by mi zbylo
docela dost.
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Elektronika
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv Borise Klimka

Novinky ze světa
elektroniky
Nevíte, co svým blízkým nadělit pod stromeček? Což takhle nový operační systém, telefony nové generace na hranici mezi telefonem a tabletem, fotoaparát pro změnu
propojený s tabletem, nový mini TV tuner, díky kterému můžete sledovat televizi téměř
všude, nebo třeba sluchátka pro tvrdou muziku?

Nový operační systém Windows 8
Operační systém Windows 8 jde s dobou. Mění pravidla
klasických operačních systémů, dává uživateli svobodu
používání různých zařízení a svým způsobem je spojuje ve
funkční celek. Microsoft u Windows 8 inovuje ovládání a
notebooky, stolní počítače, tablety i smartphony spojuje
dvojím ovládáním, běžným a dotykovým. A výsledek je velmi zajímavý. Nejpatrnější změnou je rozdílné pojetí středobodu počítače - pracovní plochy, která je primárně formována v dotykovém „metro“ stylu. Windows 8 se také snaží
smazat rozdíly mezi notebookem, stolním PC či tabletem.
S využitím online účtu Microsoft account můžete využít
synchronizaci nastavení a aplikací mezi těmito zařízeními.
Váš operační systém tak bude vždy vypadat stejně a bude
vždy i stejně nastaven na všech vašich zařízeních. Pádným
argumentem pro W8 je také propojení s cloudem, který je
trendem současnosti a vše míří do virtuálních úložišť. Můžete si být jisti, že jste nastoupili do vlaku, který jede správným směrem.

Telefony nové generace
Současné mobilní telefony snad už nejsou ani telefony.
Posuďte sami:
Samsung Galaxy Note 2 - highendový chytrý přístroj
Samsung Galaxy Note 2 je zařízení stojící přesně na hranici
mezi telefonem a tabletem. Je ideálním pro ty, kterým je
telefon příliš malý a tablet zase velký. Note II vás ohromí
nejen obrovským displejem, plynulým chodem, ale také
paletou kreativních a poznámkových nástrojů.
Caterpillar CAT B 25 - odolný standardní telefon kultovní značky
Caterpillar CAT B25 je vysoce odolný telefon s podporou
dvou SIM karet. Mezi jeho největší přednosti patří certifikace odolnosti IP 67 a uživatelská příznivost. Certifikace
IP 67 dokazuje odolnost telefonu proti vodě – 30 minut v
hloubce 1 metr, prachu i nárazům, CAT B10 je také přizpůsoben pro práci ve výbušných prostředích. Vhodný je nejen
pro bagristy, ale také vodáky, sportovce a víceméně veškeré outdoorové aktivity – výborný do garáže, dílny či na
zahradu
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Elektronika
Fotoaparáty Samsung
řady NX a Galaxy TAB 7 utvořily dokonalý pár
Foťte či nahrávejte, sdílejte přes
Wi-Fi, upravujte a odesílejte
multimediální obsah během pár
okamžiků díky exkluzivní nabídce
společnosti Samsung. Při nákupu
chytrého fotoaparátu Samsung řady
NX nyní získáte tablet Samsung
Galaxy TAB 7 pouze za 1 Kč. Spojení těchto dvou zařízení prostřednictvím Wi-Fi rozšiřuje možnosti
fotografování především v terénu
a na cestách. Právě Samsung byl
prvním výrobcem, který své fotoaparáty obohatil o funkci bezdrátového
Wi-Fi připojení. Propojení tabletu
s fotoaparátem umožňuje například jeho
využití jako vzdáleného hledáčku a ovladače v
jednom. Fotografové tak mají kompozici zcela
pod kontrolou, i když jsou její součástí. Právě
získané záběry nejen skupinových fotografií lze
spojením fotoaparátu a tabletu Samsung okamžitě
editovat a odesílat.

Mini TV tuner
Chcete mít televizi opravdu všude? Pak byste si
měli pořídit televizní vychytávku
v podobě mini TV tuneru Tivizen
Pico Android, díky němuž se již nebudete nudit a hlavně nezmeškáte
jediný důležitý pořad. Jedná se o
mobilní DVB-T TV Tuner, se kterým můžete jednoduše a hlavně
pohodlně sledovat běžné televizní
kanály a to bez nutnosti připojení
k mobilnímu internetu nebo Wi-Fi.

Sluchátka a rebelská
pouzdra
A teď něco pro milovníky tvrdé muziky. Firma Sunnysoft,
specialista na chytré telefony a jejich doplňky spolu s nejhlasitější skupinou na světě Motörhead, přinášejí na český
trh absolutní novinku - speciálně vyladěná sluchátka pro
tvrdou muziku a pouzdra na telefony s nepřehlédnutelným
designem skupiny. Opravdoví rockeři Motörhead doporučují tyto stylové kousky všem příznivcům burácivé hudby.
Motörhead se jednoduše rozhodli přinést fanouškům
ta pravá
sluchátka pro poslech své hudby.
„Milujeme ten hluboký a hřejivý
pocit, když vám tělo rozechvěje
basový zvuk. Burácí hrudí jako by
přicházel odkudsi zevnitř. Bohužel
většina výrobců sluchátek, ve snaze získat
plný hluboký zvuk, obětuje dynamiku
středních a vysokých tónů. To se u nekompromisně kvalitních sluchátek Motörhead
nestane,“ říká Mikkey z Motörhead.

Design
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv Borise Klimka

Poezie všedního dne

Borise Klimka
Boris Klimek, který dvakrát za sebou vyhrál designovou soutěž Edida nebo-li Elle Decor International Design Awards, je bezpochyby velmi nadějným mladým designérem.
Pochází z Martina, vystudoval design ve Zlíně a v Praze a ve svém portfoliu má vedle
řady návrhů zajímavých výrobků i řadu ocenění. A jeho originální svítidla v podobě nafukovacích balonků, které na jaře představil i na pražském Designbloku, u nás
začala vyrábět česká firma Brokis. Na mladého designéra velmi slušné.
1. Memory
„Tento návrh jsem nazval Memory
a je to v podstatě příznačné, protože
vzniknul jako součást mé diplomové
práce, jejíž tématem byly mimo jiné
vzpomínky na dětství. Tato forma
s ambicemi vyvolat určité vzpomínky, je
tak jednoduchá a jasná, že jsem asi ani
nečekal takový úspěch, ale možná právě díky ní je každému na první pohled
zřejmá a každý si v ní může něco najít,“
říká krásnou slovenštinou sympatický
Boris, bezpochyby velmi nadějný mladý
designér. Až mě zaráží, že se designu
začal věnovat až v pozdějším věku.
„Na střední škole jsem se designu ještě
nevěnoval, věnoval jsem se výstavnictví,
návrhy poutačů a jiných prostorových
zajímavostí, samotný design jsem začal
studovat až na vysoké škole,“ pokračuje
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Boris. Na jeho tvorbě mě zaujala jedna věc
a tou jsou na první pohled jasné a zřejmé
formy. Když se na jeho návrhy či už hotové
výrobky podíváte, je vám hned jasné, jaké
bylo jejich zadání. No, posuďte sami.

2. Poezie všedního dne

Třeba jeho kolekce interiérových prvků.
Nenápadná a jemná kolekce nábytku, ve
které vedle obligátní sekyrky zaseknuté do
špalku /koš na dřevo/ nechybí ani poezie
pastvin, na první pohled reaguje na dnešní
hektickou uspěchanou dobu, od které se
záměrně odvrací a do popředí klade všední
věci inspirované životem a prací lidí na
venkově. Sám Boris pochází ze Slovenska,
venkov se ve slovenštině řekne vidiek.
Krásné slovo, s kterým se české venkov jen
stěží porovnává. Kupky sena coby taburety
Shaggy skutečně voní loukou a společně
s lampou připomínající krmítko přesně za-

padají do přirozených vzorců nové vlny minimalismu, která
svět venkova propojuje s nejaktuálnějším dění ve světě
designu. „Tyto produkty jsou výslednou kolekcí mé diplomové práce s abstraktním názvem Poezie všedního dne.
Jednou z inspirací pro mě byly venkovské kulisy, které známe z minulosti, a které stále více a více ustupují příměstské
architektuře a proto jsem se je snažil nějakým způsobem
oživit. Mí rodiče se před pár lety odstěhovali na venkov, já
jsem celý život trávil ve městě, letní prázdniny jsem trávil
u babičky na jihu Slovenska, kde se mi moc líbilo a byl jsem
nešťastný, když jsem se musel vrátit na sídliště. Lampa je
například inspirovaná ochranným štítem mladých stromů,
taburet /který prodáva firma MMinterier/ stohem
sena.“

3. Postel z kolekce PVD

Návrh postele je též inspirovaný venkovskými kulisami.
Minimalistická forma postele je doplněná o čelo a jasně
odkazuje k poezii venkova.

4. Vana Nostalgie z kolekce PVD

„Další návrh inspirovaný mou diplomovou prací a vzpomínkami na ní. V tomto případě jsem zavzpomínal na nafukovací bazén, jehož forma podle mě přímo podněcuje k vytvoření volně stojící vany. Takovýto produkt dokáže vyvolat
příjemné pocity, vzpomínky, nostalgii a podobně. Vanová
baterie se zahradní hadicí převěšenou přes okraj vany ještě
víc podtrhuje celkové vyznění a ideu návrhu. Detail v podobě ventilu na nafukování je funkčně přenesený do držáku
na ručník,“ říká autor

5. Vana BIGBOY

Vana Bigboy je inspirovaná dětským kočárkem a svou formou má evokovat pocit bezstarostnosti, bezpečí a relaxu.
Sklápěcí stříška slouží mimo jiné k pohodlnému sprchování
vsedě, aby všude nestékala voda a zároveň je možné o ni
při sprchování zachytit ruční sprchu. „S tímto návrhem jsem
vyhrál 1. místo v soutěži o návrh volně stojací vany pro
firmu Ideal Standard během mé stáže v Anglii /Sheffield
Hallam University 2008/ a následně i v soutěži Nový styl
vody 2008 vypsanou firmou Aquatrade.“

6. Aqua Trade

„Na základě tohoto ocenění došlo
nejdřív s firmou AQT ke spolupráci
na návrzích originálních koupelen a interiérů pro klienty, kteří,
mají rádi dobrý a kvalitní design
ve spojení s naší invencí. S firmou

Aqua Trade spolupracuji už delší dobu, takže ke koupelnám nejspíš určitým způsobem inklinuju.“

7. Bůhvíco

„Fast food Bůhvíco vzniknul na téma Design pro sociální
skupiny – já jsem si ze zvědavosti zvolil věřící. V tomto návrhu jsem se snažil poukázat na fakt, že v dnešní konzumní
společnosti není čas na rituály, myslím například nedělní
oběd s rodinou a člověk se uchyluje ke stravě ve formě
rychlého občerstvení. Zároveň je tu určitá narážka na zásah
komerce do našeho fyzického a duchovního bytí.“

8. Designová barová stolička B52

„Barovou stoličku jsem navrhnul v rámci prezentace na Designbloku. Je inspirovaná skládacími nohami stolu /kozami/
a vyrobená z bukové překližky, v podstatě to je skládačka.“

9. Z minulosti do současnosti

„Tento stolek vznikl v rámci zadání tématu Z minulosti do
současnosti a v jeho návrhu jsem se inspiroval dvěma odlišnými tendencemi, a to barokem (nožičky stolku) a moderním minimalismem ve stylu Ikea.“ Ve složeném stavu stolek
působí minimalistickým dojmem, po rozložení získává tvar
inspirovaný historií.

10. Figurativnost (Chelsea)

„Tato kočka se jmenuje Chelsea a vznikla v rámci zadání
Figurativnost. Inspirací pro mě byla hra kočky s klubkem
nitě. Mám ještě druhou lampu – Chestra, to je zase pes,
který si hraje s něčím, co má v ústech, vychází to z aportování a z toho, že pes rád přenáší věci.“

11. Vázičky – Váza Krajka

„Při návrhu těchto váziček jsem se inspiroval
vyšívanými
ubrousky,
které se
pokládají
pod předměty, které
zanechávají
mokrou stopu
na nábytku.
Napadlo mě
navrhnout
vázu, jejíž
součástí by už
byla zároveň
i stylizovaná
výšivka.“

12. Stůl Game Table – dětská
skládačka
„Návrh stolu Game table je inspirovaný
dětskou skládačkou, kde je vždy vynecháno jedno pole, aby si člověk mohl doplnit rozdělaný obraz. V tomto případě
vynechaný díl na ploše stolu umožňuje
posouvat ostatními segmenty a hrát si
tak se svým pracovištěm, přizpůsobit
si ho podle svých aktuálních představ.
Jednotlivé segmenty mají různé funkce:
váza, miska, popelník, stojan na CD, či
knihy a podobně.“

13. Vana JOIN UP

„Návrh vany, která je spojená s umývadlem, přičemž baterie slouží jak pro
umývadlo, tak pro vanu a obsahuje
i výsuvnou spršku. Stejně tak návrh
obsahuje jeden společný odpad. Kompaktní tvar vany s umývadlem šetří místo
a stává se jasnou dominantou koupelny.

14. Kapesní komunikátor
pro Intel

Kapesní komunikátor pro Intel je inspirovaný dámskou peněženkou. „V tomto případě se stejně jako u většiny mých
prací odráží snaha navrhovat věci, které vycházejí z prvků
a situací, které mi jsou nějakým způsobem bytostně blízké a dokáží tak vyvolat určité pocity, vzpomínky, nostalgii
a podobně. Díky tomu si k nim podle mě člověk dokáže
vybudovat nějaký vztah a odpoutat se tak od vrtkavých
módních trendů a tlaku trhu, který nás nutí kupovat si
stále novější a krásnější věci.“

15. Night Birds
Podobné to je i v případě svítidel Night Birds, která svou formou odkazují
k letu ptáků, k jejich volnosti a svobodě. „Tato světla vznikla na mé stáži
na VŠVU v Bratislavě a díky umístění
v soutěži LG Hi-macs Design Competition, jsem měl možnost je vystavovat
za SR na prestižním Milánském týdnu
designu v roce 2009. Těla ptáků jsou
vyrobena z materiálu Hi-Macs, což
je v podstatě umělý kámen, který je
možný díky jeho unikátním vlastnostem tvarovat za tepla do libovolných
tvarů. Momentálně pracuju na nové
podobě světel, které chci začít konečně produkovat.“

16. Workshop 3xR

Recykluj, redukuj, repasuj, to bylo
heslo workshopu organizovaného
nadací Tereza ve spolupráci s IKEA.
Hlavní myšlenkou workshopu bylo
využití poškozených a vyřazených Ikea
produktů a vytvoření něčeho nového z nich.“
„Lampa 3xR: využívá 6 dřevěných roštů z postele a plastový
rošt z venkovní krytiny. Jejich spojením a využitím pružnosti jinak plošných materiálů vznikla tato lampa. Mou snahou
bylo vytvoření produktů s vtipným a minimálním zásahem
do použitých materiálů, které by jinak skončili na skládce.
Police 3xR: vznikla též minimálním zásahem a netradičním
spojením. Výsledný tvar evokuje pilový kotouč, který je do
police zařízlý. Oba produkty budou součástí dražby, která

se koná během letošního Designbloku, na kterém bude
Tereza výsledky workshopu vystavovat.“

17. Team Red Space

„Toto je realizace dřevěných buněk určených na chillout
a meeting v open space kanceláří Team Red agentury
Young and Rubicam. Zadání znělo zpočátku dost nereálně,
a to multifunkční a přitom laciné využití centrálního prostoru kanceláře. S designérkou Lenkou Damovou se nám
podařilo vytvořit tyto funkční a přitom laciné prvky, které
obsahují na míru vyrobené čalouněné sezení do chilloutu,
velkou zasedačku, květináč, osvětlení, koberce… Celá konstrukce ze smrkových ploto-

vek přitom slouží jako velký paraván a nástěnka, na kterou
se mohou připínat rozpracované projekty týmu Team Red.
Navrhuji jak samotné interiérové prvky, tak jednotlivé
produkty. Dotáhnout výrobky do výroby, to je další proces,
který je sám o sobě velmi náročný, člověk se tomu musí
dost věnovat, takže jsem rád, že alespoň balonky, taburety
a barovku mám dotáhnuté, ale samozřejmě bych rád do
svého portfolia časem dotáhnul další věci, které jsou sice
možná starší, ale myslím si, že stále mají potenciál a nápad
a byla by škoda, kdyby zůstaly jen na papíře a dál se nerealizovaly.“

Sport
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Luboš Lang

Je zlatý věk
českého hokeje již

minulostí?

Čtyři tituly mistrů světa a dva z juniorského šampionátu, olympijské zlato z Nagana,
opakovaná prvenství Jaromíra Jágra v kanadském bodování zámořské NHL, kdy se
Dominik Hašek stal šestkrát nejlepším brankářem. Tak vypadal tzv. zlatý věk českého
hokeje. Bude se ještě někdy opakovat?
Česká hokejová reprezentace dokázala jako jediná vyhrát
třikrát mistrovství světa v řadě v systému playoff. Patří
mezi nejlepší reprezentační týmy světa. Z celkem dvaceti
účastí na MS (1993-2012) si česká reprezentace přivezla šest
zlatých, jednu stříbrnou a pět bronzových medailí. Dvakrát
prohrála souboj o bronzovou medaili a šestkrát skončila již
ve čtvrtfinále.

Češi na OH

Česká republika se olympijských her poprvé účastnila jako
samostatný stát v roce 1994 a od té doby se zúčastnila
všech letních i zimních olympijských her. Na letních hrách
sportovci z České republiky bodovali hlavně v kanoistice,
střelbě a atletice, ze zimních her si prvenství drží běh na lyžích, rychlobruslení a samozřejmě lední hokej. Úspěch z Nagana z roku 1998 se nazývá hokejovým turnajem století.
Emoce fanoušků dodnes kolují internetem. „Nikdy nezapomenu na moment, kdy dal ve finále Petr Svoboda Rusákům
gól a já naprosto nekontrolovaně popad ve sport baru
v centru Prahy první českej prapor co byl po ruce, vylítnul
na ulici a začal jsem s tím naším praporem mávat a řvát radostí, dodnes vůbec nevím co. Vlastně vůbec nechápu kde
se ve mě během jedný sekundy vzalo tolik pozitvní energie,
radosti a štěstí, že jsem tohle udělal. Hokejových 14 dní ve
kterých jsem si připadal jak v nádherným snu. Parta podceňovaných kluků z bruslema na nohou, s hokejkma v ruce
a českým lvíčkem na prsou dokázala udělat radost mno-

ha milionům Čechů. Ještě dneska se mě při vzpomínkách
na „Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje, jsme
olympijští vítězové. Přepište dějiny, Česká republika vyhrála
Zimní olympijské hry v ledním hokeji „ derou slzy do očí,”
popustil uzdu svým emocím jeden z fanoušků.

Zlatý turnaj století

Číslovka osm má v dějinách českých zemí až magickou
moc. A rok 1998 samozřejmě nebyl výjimkou. Čeští hokejisté překvapili celý sportovní svět a vyhráli olympijské hry
v japonském Naganu, kde se již před neuvěřitelnými 14 lety
odehrál Zlatý turnaj století. Hlinkův výběr tam tehdy jel
jako každý jiný soupeř, ne jako kandidát na zlato. Hokejová
veřejnost byla před turnajem spíše skeptická, vždyť kdo by
čekal, že mužstvo vedené v té době už čtyřiatřicetiletým
kapitánem Vladimírem Růžičkou může na “Turnaji století”
uspět? Obzvláště po ostudě, kterou si české hvězdy udělaly
po nepovedeném vystoupení na Světovém poháru. Našim
chlapcům se ovšem povedl nevídaný kousek, který se navždy zapsal do historie olympismu.
Pokud jste sledovali olympijské finale, musíte vědět, o čem
je řeč. Když jsme tři vteřiny před koncem vedli 1:0, bylo to
Robertu Zárubovi jasné a z jeho úst zazněl slogan, který
se vepsal nejen do historie českého hokeje, ale do historie
olympismu vůbec. “Otevíráme zlatou bránu olympijského
turnaje. Jsme olympijští vítězové, přepiště dějiny, Česká
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republika vyhrále zimní olympijské hry v ledním hokeji.”
To jsme do té doby ještě nedokázali. Čeští hokejisté v čele
s fenomenálním Dominikem Haškem po závěrečné siréně
naskákali všichni na sebe. Vyhráli zlato na olympiádě! Cesta
k němu ovšem nebyla vůbec jednoduchá. Co tedy bylo
základem úspěchu? Podle hokejových odborníků jím byla
zlatá ruka nejlepšího trenéra v historii českého hokeje, Ivana Hlinky. “Čuch” na výběr hráčů prý mě vždycky, tentokrát
jeho výběr ale byl vskutku famózní. Jako mužem na svém
místě se ukázal tahout tehdejšího mužstva Vladimír Růžička, ke kterému bylo vybráni hráči jak z NHL, tak i z české
ligy. A do nominace Hlinka zařadil obránce Petra Svobodu,
kterého tenkrát téměř nikdo neznal. Jako mladý emigroval do Kanady, kde i několik let žil. Občanství si ovšem
ponechal české, tudíž za český tým mohl nastoupit. Nikdo
ho ovšem neznal a nikdo ani nevěděl, co od něj očekávat.
Předváděl stabilní výkon a vypadalo to, že hraje dobře.
Jeho vrchol ovšem měl teprve přijít, když dal vítězný gól,
který z něj učinil národního hrdinu. Na úspěch z Nagana,
kterému dnes nikdo neřekne jinak než Zlatý turnaj století,
dodnes hnedtak nikdo nezapomene. Už i proto, že od té
doby se nic podobného neopakovalo.

Salt lake City 2002
Odveta ve finale se na olympijském turnaji povedla ruským hokejistům. Ve čtvrtfinálovém utkání v Provu porazili
brankou Maxima Afinogenova český tým 1:0 a poslali tak
obhájce zlatých medailí domů.

Turín 2006
Ceněné olympijské zlato třímají hokejisté ze Švédska. Ti

ve velkém finále porazili velkého rivala z Finska těšně 3:2.
Švédové pak navázali na triumf z roku 1994 z Lillehammeru, Finsko vyrovnalo druhým místem svůj nejlepší výsledek
z Calgary z roku 1998.

Vancouver 2010
Hokejovému světu opět zavládla Kanada. Na olympijském
turnají ve Vancouveru získal její výběr zlaté medaile a po
Američanech je historicky druhým mužstvem, kterému se
to podařilo na domácím ledě. Právě tým USA byl favoritům
houževnatým finálovým soupeřem. Až v prodloužení ho
zlomil Sidney Crosby a odstartoval bouři národního nadšení.
Zdá se, že zlatý věk českého hojeke je zkrátka minulostí.
Nebo ne?

Tomáš Plekanec: „Žiju si svůj hokejový sen.“

Přijde nová generace? Jisté je, že v jednom
týmu už pohromadě neuvidíte ani Jágra,
Langa, Dopitu nebo Pateru. Jaká je vlastně budoucnost českého hokeje? Nejenom
o tom jsem si povídala s profesionálním
hokejistou, Tomášem Plekancem.
V týmu prý vládne chmurná nálada, je to
pravda?
Teď jsme několikrát za sebou prohráli, a když čtyřikrát prohrajete, tak ta nálada není dobrá. Byly tam nějaký remízy,
ta nálada ale není nejlepší.
Ice Zima 2012 |

123

Sport

To se ale zlepší, ne?
Když vyhrajeme, tak ano.

Myslíte si, že zlatý hokejový věk už skončil?

Už asi skončil, protože od té doby už žádný takový nebyl
a nevyhrávalo se tolik. Kluci, kteří vyhrávali, jsou na konci
kariéry a končí a zatím to nevypadá na další zlatou generaci.

Jak si na tom podle vás dnes stojí český
hokej?

Myslím, že pořád patříme do té hokejové špičky, to je na
tom pozitivní. Otázkou je, jak na tom budeme v budoucnu
s mladými hráči, kteří se teď vychovávají. Teď intenzivně
pracujeme na tom, aby se mládež zlepšila, aby se vychovali
hokejisti nové generace, tak uvidíme, jak se to povede.

Vyžadují vaši fanoušci opakovaná vítězství?

V Kladně určitě, protože tu teď máme nejvíce hráčů z NHL
a čeká se od nás vítězství. Zpočátku jsme i hodně vyhrávali
a fanoušci si na to zvykli a pochopitelný je, že se od nás to
vítězství čeká, což je pochopitelné a správné.

To musí být dost nápor na psychiku...

Tak bych to nenazval, my chceme taky vyhrávat a jsme na
to zvyklí. Není to pro nás nic nového.

Jak vy osobně vnímáte prohru? Jako sportovec, že to je hra nebo ten červíček pořád hlodá
a je to výzva být pořád lepší a lepší?

Když budu mluvit za sebe, tak to je výzva. Každý den, když
jdu trénovat, tak chci být lepší a lepší, chci být lepším hráčem, než jsem byl včera. A to by měl být cíl každýho hráče,
který se oblíkne do výstroje a jde trénovat nebo hrát zápas.
A s tím přijdou pak ta vítězství. Samozřejmě záleží na situaci, jak dobrý je celý tým. Hokej je týmový sport a záleží na
tom, jak ten tým funguje dohromady, jednotlivec s tím nic
nedokáže. Pokud jde o jednotlivce, tak každým tím tréninkem by každý hráč měl chtít být lepším hráčem, než byl ten
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den před tím. Záleží na celé chemii toho týmu, jestli na to
vítězství má či nikoliv.

Být hokejistou NHL je snem snad každého
malého kluka. Byl to i váš sen?

Samozřejmě, že byl, ale pamatuji si, že jsem ty cíle měl
postupný. Vyrůstal jsem na Kladně, kde byl jenom hokej
na dobré úrovni a já na ten hokej od malička chodil. Mým
snem tenkrát bylo hrát extraligu na Kladně, to byl můj první cíl. O NHL jsem tolik informací tenkrát neměl a tak daleko jsem ani neměl možnost koukat. Když jsem se dostal do
extraligy, tak dalším snem byla reprezentace, to byl rok 98,
99 a 2000, kdy ty informace z Ameriky už nějaké byly a sen
o NHL tam potom už byl. Bylo to všechno postupné a měl
jsem to štěstí, že se mi každý z těch snů splnil.

Celý život žijete hokejem. Naplnila se ta
vaše očekávání? Naplnilo se to, co jste od toho
očekával? Slavný hokejista v obležení fanynek...

Holky s tím neměly nic společnýho a já navíc nebyl ten typ.
Pro mě byl cíl hrát proti nejlepším hráčům na světě a být ve
společnosti těch nejlepších hráčů na světě. A jsem rád, že
se mi to splnilo. Cílem vždycky bylo a bude vyhrávat a mít
spoustu týmových trofejí, na což pořád čekám a doufám, že
se to povede.

I tak si ale žijete svůj hokejový sen...

To určitě. Já od malinka chtěl hrát hokej, protože mě to bavilo, ale zároveň jsem chtěl dělat práci, která mě bude bavit
a i živit. A povedlo se mi to, že se živím tím, co mě baví, což
je velmi důležité.

Pořád vás to baví? Nevkrádá se tam rutina,
když se z koníčku už stala obživa?

Na člověka to spadne, když se prohrává. Když se nedaří,
jsou dlouhý serie proher a špatných výkonů, ať již individuálních či týmových. To vede k tomu, že člověk je dost
psychicky unavený a tváří se špatně, ale to, myslím, platí na
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každý zaměstnání.

dál?

Co vás pak dostane nahoru? Co vás žene

Jsou to ta vítězství, každý den být lepší a lepší. Každý člověk, který chodí do práce, má špatný dny, práce ho nebaví, nemá tu energii, ale jsou dny, kdy tam člověk energii
nechá, baví ho to a splní to to, co má. Já doufám, že jsem
za svou dosavadní kariéru měl víc dobrejch dnů než těch
špatnejch.

Co to obnáší dostat se na tu hokejovou špici? Myslím tu dřinu. Je to dřina?

intenzita záleží na tom, jestli se prohrává nebo vyhrává. Od
toho se vyvíjí celý dopolední i odpolední program. A pak je
volno. A pokud den končí zápasem, tak ráno je trénink, po
něm oběd, odpoledne spánek a zápas.

Kolik zápasů do měsíce máte?

Tady v Kladně asi 13.

Je někdo, kdo vás sleduje a kontroluje?

V Americe to je totálně pod drobnohledem, každá zatáčka
na ledě, která se udělá špatně, je monitorována, tady to
není tak přísný, ale sledovaný to je.

Dáváte tělu pořádně zabrat?

Dřina to je obrovská. Lidi kolikrát hokej a celkově sport
podceňují. Dřina to je obrovská a ti, kteří o tom pochybují,
by si to měli vyzkoušet si jeden dva dny pouhé přípravy,
aby zjistili, co to obnáší.

Je to znát, hokej je opravdu fyzicky náročný sport, tělo je
pod obrovskou námahou 11 hodin denně a to se někde
ukázat musí. Na druhou stranu z té fyzické námahy zase
pramení jiné věci, zdraví to i pomáhá.

Tento sport je o fyzické práci, o běhání v létě, zvedání
činek, jednoduché není ani samotné bruslení. Myslím, že by
spousta lidí byla překvapena, jaká to je dřina a zábava je
jen výsledek té dřiny.

Jsou klasické regenerace jako sauna, pára, horká vana, vířivka, pomáhá i úplně vypnout a sport pár dní nevidět, pokud to je možné, což v sezoně samozřejmě nejde. Psychické
odpočinutí je mnohdy mnohem účinnější než to fyzické.

Pokud v ten den není zápas, tak ráno je trénink, jehož

Já si myslím, že určitě ne.

Popište jim to. Jak ta příprava vypadá?

Jak vypadá všední den hokejisty?

Jak regenerujete?

Je něco, co vám hokej vzal?
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Jak musí vypadat dobrý hokejista? Pozná se
v mladém klukovi, že v něm něco je?

Pamatujete si na svůj první zápas? Měl jste
trému?

Ze začátku se to nepozná, pozná se to později. Nejhorší
jsou jalová léta mezi 15 až 17 lety, kdy se rozhoduje, jestli
ten kluk bude to mít v hlavě tak srovnané, že bude ochoten dát tomu tu práci a dostat se na úroveň hokejistů nebo
ne. Talent je jedna věc, práce druhá a nakonec rozhoduje
to, jak to má ten kluk srovnaný, jaký má štěstí.

Pamatuju, byl to splněný sen, ale ani po tom prvním zápasu
člověk nemá představu, co ho ještě čeká. To je jen začátek.

Přesně tak. Tam to jde úplně do extrémů. Profesionalismus
v NHL oproti Čechám ještě není moc srovnatelný. Tam to
je pořád o pár levelů výš. Co se profesionality a obětování
tomu, co chci dělat týče.

Změnilo se to, když máte malého Plekance?
Cestuje všude s vámi?

A hokejista v NHL to musí mít znásobené...

Zvykal jste si na tento režim snadno?

Já jsem byl mladý, bylo mi 19 let a v tomto věku se na cokoliv zvyká líp, než v pozdějším věku. Tehdy jsem to neřešil
a šel jsem si za svým cílem.

Objevily se nějaké překážky? Něco, s čím
jste se musel prát?

Byla tam spousta překážek, musel jsem se naučit spoustu
věcí od profesionalismu až po životosprávu, která pro mě
do té doby, než jsem odešel do Ameriky, vůbec neexistovala. To byla jedna z věcí, kterou jsem musel razantně změnit,
abych vůbec byl schopen hrát na nějakém vyšším stupni.

Cítil jste vnitřně, že jste se zlepšil, že jste šel
dopředu?

Jednoznačně. Myslím, že mi to dalo všechno nejen po profesní stránce, ale i po té životní. A hlavně jsem změnil tu
životosprávu, což je předpokladem být úspěšný.

Anglicky jste v té době uměl?

Samozřejmě, že neuměl. Učil jsem se sice ve škole, ale ty mé
znalosti byly dost nepoužitelný.
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Hodně cestujete. Vyhovuje vám ten kočovný život?

Musím říct, že vyhovuje. Myslím, že naprosto ideální pro
mě je pobyt během sezony v Kanadě a během léta tady
v Čechách.

Zatím ano. On je ale malinký a cestovali jsme jen jednou,
takže zatím je to cestování s malým na začátku. A jak to
bude dál, to ukáže čas. Záleží na tom, kde si ta rodina
vybere život. Malej se v prosinci narodil v Kanadě a pak
jsme se přestěhovali sem. Teď čekáme, co bude dál, jak to
dopadne a uvidí se, co bude dál.

Jak se vám v Kanadě líbí?

Pro mě to je druhý domov, žil jsem tam 9 let a zvyknul jsem
si tam. Máme tam domek, řekl bych, že tam jsou ideální
rodinné podmínky.

Co byste chtěl v hokeji ještě dokázat?

Vyhrávat. Vyhrál jsem MS v juniorech a rád bych ho vyhrál
i v dospělých s Českou republikou. Čeká nás olympiáda,
doufám, že se dostanu do týmu, a že nás čeká nějaký
úspěch. A samozřejmě Stanley Cup, doufám, že se mi to
povede.

Už přemýšlíte, co bude, až hokej u vás nebude?

Když to beru realisticky, tak před sebou mám tak šest let
a pak bude volno. Zatím netuším, co bude. Těch 6 let si
nechám na přemýšlení.

Milí přátelé, cestovatelé a obchodní partneři
dovolujeme si Vám nabídnout své služby z oblasti cestovního ruchu. Zabýváme se
zprostředkováním ubytování především v Alpských zemích a dalších částech Evropy, včetně Česka a to na míru pro cestovní kanceláře, kolektivy i širokou veřejnost.
Zajistíme kvalitní a zároveň cenově výhodné ubytování v tradičních hotelech, penzionech, apartmánech, ubytovnách a kempech všech kategorií.
Ubytování zajišťujeme zejména pro firmy tj. firemní školení, rekreace, teambulding
(včetně programu), pro školy lyžařské pobyty a školy v přírodě, pro organizace podnikovou dovolenou, relax, wellness, sportovní aktivity, turistika v Alpách, VHT…
Cestovním kancelářím nabízíme služby průvodce, delegáta, instruktora lyžování nebo lyžařský doprovod na zájezdech…
Firmám na veletrhy, konference a různé společenské akce v zahraničí poskytujeme naše služby tlumočníka, překladatele…
Nabídka zájezdů do celého SVĚTA od renomovaných cestovních kanceláří, odborné poradenství v
oblasti cestování…

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

www.davidklaus.cz

Wellness

Rakouské město Laa an der Thaya u česko-rakouských hranic znají všichni milovníci
termálních lázní, relaxace a wellness. Celoročně otevřené velkorysé vnitřní a venkovní termální bazény zvou k odpočinku, široká nabídka aktivit pro velké i malé
nedovolí žádnou nudu. Malý i velký hlad utiší rozsáhlá kulinářská nabídka regionálních specialit, vycházející ze sezónních produktů. Završením nabídky je čtyřhvězdičkový Superior hotel, který nabízí nejvyšší komfort.
Lázeňské možnosti Therme Laa byly letos rozšířeny o nové
zdravotnické centrum. Návštěvníci z celé střední Evropy
mohou kromě jedinečného systému saun a bazénů využít
ke zlepšení své fyzické kondice nové Vitality MED centrum.
Vitality MED centrum je určeno pro všechny, kteří chtějí
zlepšit držení těla, pohyblivost kloubů, anebo jen zesílit po
nemoci či náročnější operaci. Léčebný proces je vhodný pro
všechny věkové skupiny, od malých děti od jednoho roku
až po stoleté občany s potížemi pohybového aparátu.

Co vás ve Vitality MED centru čeká?
Rozhodnete –li se zlepšit si zdraví prostřednictvím Vitality
Med balíčku, můžete se těšit na komplexní program ozdravení organismu. Prvotní bude konzultace s lékařkou, která
provede vstupní vyšetření a úvodní pohovor. Popovídá si
s vámi o tom, co vás trápí a co vám může zdejší léčba nabídnout. Zdejší pobyt by měl totiž vyústit v to, že se celkově
budete cítit lépe a váš metabolismus bude lépe fungovat.

K tomu vám dopomůže nejen systém několika terapií, ale
i vyvážený jídelníček a správný tréninkový program, které
si ze zdejšího pobytu odnesete. Úspěch pobytu je totiž založen na tom, že jde o kombinaci výživy, cvičení a terapeutické léčby. Ve zdravých návycích, které zde získáte, budete
poté pokračovat i po odjezdu domů.

Lehká a zdravá kuchyně
Úprava jídelníčku bývá obvykle pro člověka velmi nepříjemná. Musíme se vzdát toho, co nám chutná a přidat do
jídelníčku to zdravé… V případě zdejšího lázeňského pobytu uděláme to samé – jen při tom nebudeme trpět hlady
a nebudeme závistivě pokukovat do talířů sousedů. Už při
snídani bude jeden z rautových stolů patřit nám, aby nám
nabídl celozrnné pečivo, mléčné výrobky, přírodní šťávy
a mnoho dalších dobrot. Při večeři budeme mít pak k dispozici servírované menu jen pro nás, speciálně upravené, aby
bylo lehké a snadno stravitelné. Dokonce i jeden ze zá-
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svět

kusků bude lehký, abychom si ho mohli dopřát bez výčitek
svědomí. Chuťově bude samozřejmě i tak výborný, aby naše
chuťové buňky netrpěly.
Detoxikace a očistění přes GourMed® kuchyni je prostě
zážitek pro vyváženou stravu a dobrý pocit. Základem je
úprava acidobazické rovnováhy na základě moderní F.X.
Mayr medicíny. Tělo je bez hladovění jemným způsobem
očištěno.

Zdravé protažení
Ke zdravému jídlu samozřejmě patří i cvičení. K MED centru patří i privátní fitcentrum, kde se vám bude věnovat
terapeutka, která vám navrhne systém cvičení a protažení
díky kterému bude vaše tělo lépe fungovat. „KID“ trénink
(síla v protahovaní), stejně jako Kinesis™ trénink a trénink
rovnováhy je terapeuticky cílově kombinovaný, aby bylo
možné využít trvalý účinek. Samozřejmě, nejde jen o to,
Therme Laa – Hotel & Spa****S Thermenplatz 1
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abyste si zacvičili během tohoto pobytu, ale abyste si cvičební návyky odvezli i domů, zafixovali si je a v každodenním životě používali.

Doprovodné procedury
Součástí balíčku Vitality Med je samozřejmě i řada zajímavých procedur. Každého jistě potěší cukrový peeling, který
odstraní odumřelé buňky kůže tak, aby je mohly nahradit
buňky nové. Jedná se o proceduru, která vlastně symbolizuje vše, o co se zdejší zařízení snaží – očistit tělo zvenku
i zevnitř, začít znovu a lépe. K tomu vám dopomůže i myoreflexivní terapie, která vám pomůže zaktivovat metabolické dráhy v těle a opět spěje k celkové detoxikaci. Naprostou lahůdkou je poté na závěr bahenní terapie, bahnem
ze zdejších lázní, která doprovázena vyhřívaným vodním
lůžkem dopřeje vaším kloubům dokonalý luxus. Jak říká
Dr.med. Manuela Angerer, vedoucí lékařka ve Vitality MED
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Laa: „Naši hosté mají příjemný pocit lehkosti přes stabilizovaný a fungující metabolismus a jeho účinky na svalstvo.
Přes příjemnou kombinaci léčby a tréninku najdou naši hosté cestu zpět ke svým silám a k sobě.“

Co v lázních najdete
Vnitřní termální bazén: Užívejte si teplé termální vody
v největším bazénu lázní v Laa, uvolněte se pod blahodárnými masážními tryskami nebo si zaplavte v kanálu
s divokou vodou. Ve sloupech světla stoupá mlha, efektně
nasvícená barevnými paprsky a blesky a z koupání vytváří
jedinečný zážitek.
Teplota vody: cca 34 °C; hloubka: max. 1,35 m
Solankový bazén: Solankový bazén ve venkovním prostoru
je barevně nasvíceným vodopádem oddělen od masážního

bazénu. Nechte se unášet nasvícenou slanou vodou a naslouchejte uklidňující hudbě z reproduktorů pod vodou.
Teplota vody: cca 36 °C; hloubka: max. 1,05 m
Masážní bazén: Lehátka chrlící vzduch, masážní stěny,
proudové sprchy a vzduchový gejzír se starají o příjemnou
změnu pod širým nebem. Masážní bazén je zastřešen speciálním deštníkem, takže si můžete užít mimořádnou zábavu
i při špatném počasí. Teplota vody: cca 34 °C; hloubka: max.
1,35 m
Aktivní bazén: Délku 25 metrů ocení zejména aktivní plavci. Během letních měsíců zde najdete ideální osvěžení. Rovně klesající přístup napodobující písčitou pláž se líbí zvláště
dětem a umožňuje pohodlný vstup do bazénu vozíčkářům.
Teplota vody: v zimě cca 28 – 30 °C, v létě cca 24 – 26 °C
Hloubka: max. 1,60 m
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Lehátkové zóny: Užívejte si pěkný výhled na termální halu
z komfortních lehátek okolo termálního bazénu a na tribunách.
Zimní zahrada: Uvolněte se ve stále zeleném, světlem
zalitém světě rostlin. Na dvou úrovních si můžete užívat
nádherného klidu a uklidňujícího prostředí. Zimní zahrada
je na všech úrovních propojena s termálními koupelemi.
Asijská odpočívárna: Vypnout a osvobodit myšlenky:
naslouchejte na anatomických lehátkách tiché a uvolňující
hudbě s přírodními zvuky. Místo vnitřního klidu a zahloubání se do sebe sama. Vědomě zdrženlivý design podporuje
uklidňující a uvolněnou atmosféru. Je to ideální místo pro
nerušené čtení knížky.
Infračervená kabina: Dopřejte si 20 minut jen pro sebe –
abyste se uklidnili a načerpali sílu. Pociťte příjemnou hloubTherme Laa – Hotel & Spa****S Thermenplatz 1
Tel.: +43(0)2522/84 700 570

kovou infračervenou sílu na své kůži.
Použité střednědobě a krátkodobě působící záření má
v porovnání s jinými kabinami zhruba desetkrát vyšší vstupní hloubku než běžné nudné zářiče. Více tak podporuje
prokrvení a látkovou výměnu, protože teplo se může lépe
dostat až ke krevním cestám. Uvolňující a současně povzbuzující účinek zvyšují světelné efekty, vůně a hudba.
Vitality Spa termálních lázní Laa: má pro vás samozřejmě
kromě Vitality med balíčku připravenou i další nabídku
blahodárných rozmazlovacích kúr té nejvyšší třídy. Masáže,
koupele, zábaly a kosmetické kúry. Vypněte při relaxační
vodní koupeli, vznášejte se v lázni vodních květů nebo si
užijte exkluzivní balíček krásy – váš vkus rozhoduje. Okuste
jednou něco nového a zažijte, jak nová energie dává křídla
tělu, mysli a duši.

A-2136 Laa an der Thaya
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Tip na výlet
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: informační centrum Harachova a Špindlerova mlýna, Hotel Pension David, zdroj: harrachov.cz, kudykam.cz

Hurá do

Harrachova
Nemusíte být nutně sportovcem, abyste zde mohli aktivně prožít, ať již víkend či rovnou celou zimní dovolenou. Vítejte na českých horách. Nejprve tedy v HARRACHOVĚ.

I když nadmořská výška 680m (u kostela) není nijak ohromující, přesto je něco pravdy na 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.

Do Harrachova na lyže

Harrachov láká v první řadě lyžaře, ať již sjezdové či běžecké. Nabízí řadu sjezdových tratí různých obtížností s umělým zasněžováním, s dvěma čtyřsedačkovými lanovkami až
na vrchol, mnoho kilometrů udržovaných běžeckých tratí
a cest až na hřebeny Krkonoš, řadu cvičných prostorů pro
lyžařské začátečníky a děti, mnoho lyžařských škol se zkušenými učiteli lyžování, mnoho půjčoven sportovního nářadí
a podobně. A v neposlední řadě je Harrachov oblíbeným
místem skokanských soutěží. 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
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vzdálenosti přes dvě stě metrů, pro opravdové vrcholové
sportovce a odvážlivce.

Do Harrachova za sjezdovým lyžováním

Víte, že harrachovský skiareál Čertova hora patří mezi nejkrásnější česká lyžařská střediska? Spouštějí se z ní celkem
čtyři sjezdovky různých obtížností, na které vás vyvezou
dvě čtyřsedačkové lanovky. Na harrachovské straně se
nachází nejoblíbenější sjezdovka Červená II., dle mnohých
nejkrásnější carvingový svah v Čechách, široký kolem 80
metrů. Směrem do Rýžoviště si můžete vybrat modrou, červenou nebo černou sjezdovku. Unikátní je především černá
sjezdovka, na které byste marně hledali horní, střední nebo
dolní hank. Je zde jediný hank s třistametrovým převýšením. Sjezdovky i lanovky jsou propojeny přes vrchol Čertovy
hory. Ve spodní mírnější části sjezdovky Červená II. do centra je umístěn LV Doplik, kde je provozováno večerní lyžování. Vzhledem k mírnějšímu profilu mají tuto část v oblibě
převážně děti a méně zdatní lyžaři. Na všech sjezdovkách
je samozřejmě vybudován zasněžovací systém. Stroje na
jejich úpravu jsou vybaveny navijáky a obsluhovány špičkovými odborníky, kteří své umění tříbí při úpravách zdejšího
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mamutího můstku pro lety na lyžích.

Na běžkách v okolí Harrachova

Dáváte přednost běžkám? Pak jste nemohli zvolit lépe.
Okolí Harrachova je totiž na běžky jako stvořené. Milovníky
bílé stopy jistě potěší kvalitně upravené závodní běžecké
tratě. Z vrcholu Čertovy hory můžete pohodlně nastoupit
na běžeckou magistrálu, kterou zvládnou i rekreační jezdci.
Cesta vede nejkrásnějšími partiemi západních Krkonoš
s překrásnými výhledy. Stoupání na trase je ve finále
vynahrazeno překrásným sjezdem okolo řeky Mumlavy.
Výchozím bodem pro výlet je horské městečko Harrachov,
ze kterého se vydejte lanovkou na Čertovu horu. Rychlým
sjezdem z 1021 m vysoké hory se po modré značce dostanete k Janově skále a odtud (chvíli s kopce, chvíli do kopce) k rozcestí na Ručičkách. Poté co si užijete svůj grog a výhled na pláně nad Rokytnicí pokračujte vzhůru (po zelené
značce) do poněkud strmějšího kopce až k chatě Dvoračky.
Místní vyhlášené vdolečky mohou být další vzpruhou do
nejdrastičtějšího úseku cesty, a to téměř 2 km prudkého
stoupání pod Sedlem Lysé hory, které za jasných dní nabízí
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ty nejúchvatnější výhledy na Kozelský hřeben a na stranu,
kde leží Špindlerův Mlýn. Vydýchnout si můžete U Růženčiny zahrádky s nádherným výhledem na Harrachovskou
část hor. Následuje ještě mírné stoupání na Pančavskou
louku, odkud snadno dohlédnete na Labskou boudu. Ta
ovšem leží v dolíku, kdežto naše trasa pokračuje po hřebeni na Labskou louku. Pokud nemáte ještě dost, můžete si
výlet prodloužit na Pramen Labe a Českou budku (a dále
na Voseckou - bývá to však horší cesta), ostatní sjedou po
zelené značce k Vosecké boudě, kde je možno doplnit
ztracenou energii a spočítat si modřiny po hbitém sjezdu.
Z Vosecké boudy následuje ostrý sjezd ke Krakonošově
snídani a odtud pohodových 6 km okolo říčky Mumlavy,
která protéká krásným údolím perfektně upravenou běžeckou stopou. Po cestě je možné zastavit se u Mumlavského
vodopádu, který se nachází cca 1 km nad Harrachovem
u Mumlavské boudy. Celá středně náročná trasa měří 20
km. Trasu ovšem nedoporučujeme jet za špatného počasí
a silného větru. Upozorňujeme také, že na hřebenech hor
dobře nefunguje signál mobilních telefonů a je tedy velmi

Tip na výlet
obtížné kontaktovat horskou službu.

Lyžování pro děti
Skiareál Zákoutí
Vyrazili jste do Harrachova se svými malými ratolestmi?
Ideálním skiareálem pro celou rodinu, ale především právě
pro vaše děti je Skiareál Zákoutí, nabízející nejen lyžařskou školu pro celou rodinu, ale také dětskou lyžařskou
školu pro výuku dětí již od 4 let formou hry na speciálním
lyžařském hřišti. Další službami jsou úschovna a půjčovna
lyží, holí a bot pro žáky lyžařské školy. Využít můžete také
večerní lyžování a širokou nabídku ubytování v Harrachově
i blízkém okolí. Skiareál Zákoutí je součástí největšího skiareálu v ČR – Skiregion.cz.
Snow Kidz park v Harrachově
Od zimní sezóny 2010/11 je v Harrachově v provozu SnowKidz dětský park, který jako jediná lyžařská škola v Harrachově poskytuje dětem 30 m dlouhý pojízdný koberec,
snowtubingovou dráhu, koulovací prostor a nezbytné,
moderní pomůcky důležité pro kvalitní dětskou lyžařskou
výuku. Výuka v tomto areálu probíhá vždy hravou a zábavnou formou s využitím barevných a atraktivních pomůcek
a hraček, pod vedením instruktorů speciálně vyškolených
na dětskou metodiku. Vše je motivováno postavičkami
SnowKidz a pohádkovými postavami, které děti dobře
znají, zvířátky, různými typy sportů, atp. Po zvládnutí
základních dovedností ve SNOWKIDZ parku pokračují malí
lyžaři nebo snowboardisté na lanový vlek, poté na větší
sjezdovku s vlekem talířovým, popř. sedačkovou lanovkou.
Jako jediná lyžařská škola v Harrachově poskytuje SnowKidz park dětem 30 m dlouhý pojízdný koberec, který výrazně usnadní malým sportovcům jejich první chvíle na sněhu
a ušetří jim mnoho sil! Dále pak oplocenou plochu určenou
začínajícím malým lyžařům, snowtubingovou dráhu, koulovací prostor a nezbytné, moderní pomůcky důležité pro
kvalitní dětskou lyžařskou výuku. SnowKidz je umístěn na
velmi výhodném místě u běžeckého stadionu, kde v nedaleké blízkosti každoročně vyrůstá sněhový hrad Harrachštejn a je s ním velmi úzce propojen. Hrad Harrachštejn má
všechny náležitosti správného hradu a to rozlohu téměř
1500 m², výšku 12 m, 140 metrů hradeb, věž s cimbuřím,
nádvoří, brány i hladomornu.
Pomozte se stavbou sněhového hradu
Velkou akcí v zimní sezoně je stavba sněhového hradu,
který bývá zimní dominantou Harrachova od půlky ledna
do půlky března. Hrad je evidován jako největší sněhová
stavba v Čechách. Po celé dva měsíce se kolem hradu konají
drobné atrakce, které vrcholí rytířskými hrami a dobýváním
hradu.
Vosecká bouda – nejzápadnější horská bouda na hraničním hřebenu Krkonoš
A pokud budete mít jedno volné odpoledne, určitě navštivte nejzápadnější horskou boudu na hraničním hřebenu Krkonoš. Vosecká bouda leží v západní části Krkonoš v první
zóně Krkonošského národního parku ve výšce 1260 m n.m.
Bouda není napojena na elektrickou síť, veškerou potřebnou energii si vytváří sama. Vosecká bouda byla založena
před rokem 1743 jako seník, kolem roku 1790 sloužila
jako přístřešek pro dřevaře a hospodářské stavení. Říkalo
se jí Česká nová nebo také Františkánská, podle mnicha,
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který zde přebýval. Název „Vosecká“ získala podle louky,
na které stojí. V dřívějších dobách se bouda nacházela úplně mimo turistické cesty a v jejím okolí se v létě pásl hovězí
dobytek. Pro turistické účely je využívána od roku 1896.
Už v roce 1901 zde bylo zřízeno šest hostinských pokojů
a k popularitě chaty přispělo také to, že hrabě Harrach
sem nechal vybudovat turistickou cestu z Labské boudy.
Provozovala se zde i oblíbená jízda na rohačkách údolím
Mumlavy do Harrachova. I když se hrabě Harrach snažil
o počeštění boudy, byla mu za první republiky zestátněna,
včetně celého panství. V době 2. světové války bouda patřila Německé říši. Jako jedna z mála hřebenových bud nebyla
nikdy zasažena požárem. Zajímavostí je také to, že Vosecká
bouda není napojena na elektrickou síť a potřebná energie
je vyráběna pouze dieselagregátem. Přístupová cesta z Harrachova, dlouhá 8 km, vede kolem Mumlavských vodopádů a údolím říčky Mumlavy ke Krakonošově snídani, kde
se stočí na sever a pokračuje lesem až k boudě. V zimním
období se tato cesta promění v lyžařskou magistrálu, po
které je možné cestovat pouze na běžkách. Vosecká bouda
dnes slouží jako turistická ubytovna s kapacitou 37 lůžek.
Nabízí ubytování v jedno až jedenáctilůžkovém pokoji.
Toalety, umývárny a sprchy jsou na společné chodbě. Z důvodů vlastní výroby elektrické energie jsou od 22. hodiny
světla na pokojích nefunkční, na chodbách a na sociálním
zařízení svítí nouzové osvětlení stále.
Muzeum skla, minipivovar s restaurací a hotel s pivními lázněmi
V Harrachově se ovšem nemusíte věnovat jen lyžování. Zá
návštěvu bezpochyby stojí i místní muzeum skla, minipivovar s restaurací a hotel s pivními lázněmi. To vše totiž
stihnete při jediné návštěvě sklárny Novosad. Sklárna byla
založena na počátku 18. století a řadí se mezi ty nejstarší
v Česku. Jejím unikátem je historická brusírna skla, poháněná transmisemi a vodní turbínou. Sklárna Novosad
a syn je soukromá, druhá nejstarší sklárna v Čechách. Byla
založena před rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat
Harrachů. Vše je v téměř původní podobě a plně funkční.
Sortiment výroby tvoří luxusní nápojové sklo, užitkové sklo
a křišťálové lustry. V roce 2002 byl přímo v areálu sklárny
přistaven minipivovar s restaurací. Zde se naskýtá vyhlídka
do hutní haly s pecemi a tak návštěvníci restaurace mohou
zhlédnout skláře přímo při práci. Muzeum skla vystavuje
sbírku historického skla z harrachovské produkce. Unikátní
je 100 let stará historická brusírna skla, která je poháněná transmisemi a vodní turbínou. Muzeum skla obsahuje
historicky a technologicky ucelenou sbírku historického skla
z produkce harrachovské sklárny. Zde je možné si zakoupit
videokazetu se záběry výroby ve sklárně. Instalována je
zde expozice Dějin sklářské hutě a tradiční výroba broušeného, malovaného a leptaného skla. V moderně pojaté instalaci jsou představeny výrobky sklářských mistrů minulosti
i současnosti, najdete zde ukázky téměř všech sklářských
technik. Nejmladším objektem areálu je hotel s Pivními
lázněmi, které byly otevřeny v roce 2007. Zde si můžete
dopřát terapii v klidném a malebném prostředí. Můžete si
ji vychutnat zcela sami ve vaně pro jednotlivce, anebo jako
pár ve dvojvaně. Tento zážitek můžete obohatit o relaxační masáž. Při každé fázi této terapie si můžete vychutnat
jedno malé pivo z místního pivovaru, odkud také pochází
veškeré používané pivní produkty.

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. - 01.04.2013
od 950 Kč / 1 osoba / 1 noc
Cena zahrnuje:
■ ubytování se snídaní formou bufetu
■ volný vstup do bazénu, whirlpoolu a fitness 07.00 - 12.00
■ 10% sleva na služby v relax centru
■ minimální počet přenocování 3 noci
■ děti do 5,9 let na přistýlce ubytování se snídaní zdarma
Další akční nabídky naleznete na www.orea.cz/horal.

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

NEJEN SLADKÉ ROZMAZLOVÁNÍ - 02.01. - 20.12.2013
5 290 Kč / 2 osoby / 2 noci
Cena zahrnuje:
■ ubytování se snídaní formou bufetu ■ 1x večeře formou bufetu
■ 1x romantická večeře formou menu v hotelové restauraci Panorama
■ 1x odpolední zmrzlina nebo koláč s kávou
■ 1x medová či čokoládová masáž pro dámy
■ 1x reflexní či relaxační zdravotní masáž pro pány
■ volný vstup do bazénu, whirlpoolu a fitness se stolním tenisem každý den 07.00-22.00
■ 1x volný vstup na 60 minut do sauny a páry během pobytu
■ 10% sleva na služby v relax centru
■ župan a ovoce při příjezdu na pokoji

Tip na výlet

Hurá do
Špindlerova
Mlýna
A co nového či zajímavého na své návštěvníky čeká v dalším oblíbeném českém horském letovisku, ve Špindlerově
Mlýně?

Špindlerův Mlýn v současnosti plným právem řadíme na
první místo mezi horská střediska na jižní, české straně
Krkonoš. Kdysi bylo nazváno „perlou pohoří“. Příhodné klimatické poměry a silně esteticky působící horské prostředí
tu vytvořilo podmínky pro vznik centra, jehož mimořádný
význam pro cestovní ruch, letní turistiku, zimní sporty a rekreaci je v Krkonoších nezastupitelný. Jeho ráz, pokud se
týče zájmu hostů z ciziny, přesahuje trvale hranice našeho
státu.

V srdci Krkonoš
Střed města zaujímá výjimečně krásnou a příhodnou polohu. Je rozložen na souběhu údolí, jimiž protéká dosud mladé Labe a Dolský potok. Ze všech stran je Špindlerův Mlýn
chráněn horskými pásmy vnitrozemského Českého hřebene: Kozími hřbety, Pláněmi a Krkonošem, zakončeným
Medvědínem. Jen úzká soutěska mezi horskými rozsochami, jíž si razí budoucí evropský veletok Labe cestu k jihu,
spojuje místo s ostatním světem. K dnešnímu Špindlerovu
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Mlýnu ovšem patří další sídlištní aglomerace, které kdysi
bývaly samostatnými obcemi, a to: Svatý Petr, Bedřichov,
Labská - kdysi Krausovy Boudy a Volský Důl. Na prostoru
7692 ha, pokrytém převážně lesy, k tomuto celku patří na
lučních enklávách položené horské boudy od Labské po
Luční. Mnohé z nich se vyšplhaly až nad horní hranici lesa.
Dnešní stále krásné, historickými proměnami poznamenané
lesní porosty v rozsahu 6872 ha si zde zachovávaly dlouho
do 16. století podobu smíšeného horského pralesa. Ten byl
oživen zvěří, mezi níž nechyběl medvěd, vlk, rys i divoká
kočka.

Sjezdovky
Skipas zakoupený na kterékoliv pokladně je možno využít na všech lanových drahách a lyžařských vlecích (na LD
Labská, LV na Horních Mísečkách, na LV Davidovka a Horal
je možno využít nižší regionální jízdné). Lyžařská krkonošská magistrála a upravované běžecké trasy dosahují délky

téměř 520 km.
Areál Svatý Petr
Areál Svatý Petr je nejvýznamnějším centrem sportovního dění ve Špindlerově Mlýně. Každým rokem je dějištěm
mnoha významných sportovních akcí. Přímo v areálu jsou
v zimní sezóně v provozu 3 lanové dráhy a pět vleků. Sjezdové tratě jsou co do délky převýšení i úpravy nejkvalitnější
v rámci celé ČR. Bohatě navštěvovaný je i snowpark včetně
U-rampy. V rámci celého Špindlerova Mlýna (5 lanových
drah a 11 vleků) platí jednotné jízdné. S areálem Medvědín je Svatý Petr propojen pravidelnou linkou SKI BUSU.
Návštěvníci Špindlerova Mlýna zde najdou dostatek restaurací, lyžařských a snowboardových škol, večerního využití
volného času - bazény, bowlingové dráhy, bobovou a sáňkařskou dráhu, diskotéky a v neposlední řadě i každodenní
možnost večerního lyžování na kvalitně osvětlené sjezdové
trati Hromovka, kde byla v r. 2005 postavena nová, rychlejší
čtyřsedačková lanová dráha.

Areál Medvědín
Areál Medvědín, který je lanovou drahou spojen s areálem
Horní Mísečky je stále více vyhledáván lyžaři, kteří mají
rádi pohodové lyžování na slunečných svazích. Je zde velmi
dobrá černá a červená sjezdová trať, která je určená především pro sportovní lyžařskou jízdu. Pro začátečníky a rodinné dovolené s dětmi doporučujeme areál Horní Mísečky,
který nabízí čtyři lyžařské vleky, vždy kvalitně upravené
sjezdovky a snowpark s vlastním vlekem určený snowboardistům. Běžecké tratě na Horních Mísečkách jsou častým
vyhledávaným místem nadšenců běžeckého lyžování, kteří
zde najdou každodenně kvalitně upravené běžecké tratě,
které jsou výchozím místem na hřebenové túry.
Areál Labská
Nejnovějši areál Labská byl vybudován na trase původního
lyžařského vleku Labská. Trasa nové lanové dráhy je oproti původní o 300 m prodloužena, vede tedy až k běžecké
trati na Horní Mísečky. Také sjezdová trať byla prodloužena
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a rozšířena. Na Labské bylo dobudováno kompletní technické zasněžování.

Krkonoše na běžkách – ze Špindlu na Luční
boudu
Středně náročný výlet vás provede jednou z nejkrásnějších partií našich nejvyšších hor. Trasa začíná u Špindlerovy
boudy, prochází Stříbrným návrším na Luční boudu a přes
Klínové boudy vás dovede zpět do Špindlerova Mlýna.
Výlet můžete začít na hlavním parkovišti ve Špindlerově
Mlýně, kde staví pravidelná linka skibusu na Špindlerovu
boudu a vy tak máte možnost nechat se 8 km pohodlně
vyvézt nahoru na hřebeny. Na naši trasu se připojíte od rozcestníku Špindlerova bouda. Původní Špindlerovku postavil
František Špindler v roce 1784. Za II. světové války sloužila
jako internační tábor pro zajaté důstojníky. Od boudy začíná strmé stoupání po červené značce okolo Malého Šišáku.
Za pěkného počasí se odtud otevírají překrásné výhledy na
polskou stranu hor. Cesta bývá často namrzlá, proto zde
doporučujeme dbát vyšší ostražitosti. Po 1,5 km stoupání
odbočte z červené trasy (vedoucí do Polska) na neznačenou trasu (v zimě značenou tyčemi) na Čertovo a Stříbrné
návrší. Po cca 1,5 km stoupání následuje stejně dlouhý sjezd
k Luční boudě, kde si můžete odpočinout. Od Luční boudy vás čeká další značné stoupání k Mohyle obětem hor.
Následuje prudký sjezd k Výrovce, kde si méně zdatní
lyžaři mohou ošetřit boule a modřiny. Po vrstevnici se dále
vydejte k Chalupě na rozcestí - po cestě se můžete kochat
okouzlujícím výhledem na panorama Krkonoš s nejvyšší
horou Sněžkou.
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Od Chalupy na rozcestí následuje náročnější, ale krátký
sjezd ke Klínovým boudám, malebné osadě schoulené
v náručí okolních hor. Od rozcestí Klínovka se vydejte
krásnou trasou po zelené značce, která vede po vrstevnici
mírně s kopce až k boudě Na Pláni. Pojedete příjemnou
lesní cestou, upravenou stopou. Na Pláních je třeba dobře
rozvážit, kudy se dát. Zkušení běžkaři mohou sjet sjezdovku zpětdo Špindlerova Mlýna - Svatého Petra. Pokud
máte pocit, že návrat sjezdovkou nezvládnete, přepraví vás
dolů 4sedačková lanovka. Jestliže milujete dobrodružství
a nejste unaveni, můžete sjet po zelené značce Na Hromovku a dále k dolní stanici lanovky. Nezkušeným běžkařům
tuto cestu však nedoporučujeme - je velmi strmá v úzkém
lesním korytě, kde se při zledovatělém povrchu velmi špatně brzdí. Bezpečnější (avšak delší) cesta vede po modré na
rozcestí Nad Krásnou plání, kde odbočte na žlutou značku,
která vede po vrstevnici až na Hromovku a dále do Svatého Petra. Trasa na Pláně měří ze Špindlerovky 13,5 km. Po
sjezdovce se svezete 1,5 km, po žluté si trasu navýšíte o 7,5
km. „Zkratka“ po zelené měří necelých 5 km.

Lezení na ledopádech v krkonošském národním parku
Pokud patříte k milovníkům horolezení, nenechte si ujít
zimní variantu tohoto sportu, a to lezení po ledopádech,
kterou lze v Krkonoších provozovat zcela legálně na pravém břehu Labe u konce upravované běžecké cesty Buď fit.
Lezení na ledopádech lze provozovat, jen bude-li v dané lokalitě minimálně třiceticentimetrová vrstva sněhu a na skalním útvaru přiměřená vrstva ledu, která zajišťuje lezení bez

poškození skalního povrchu a vegetace. Do ledu se nesmí
vysekávat stupy, chyty nebo schody a ani samotná oblast
ledopádu nebude nijak technicky upravována pro usnadnění výstupu. Horolezectví po ledopádech na vyhrazeném
skalním útvaru mohou provozovat pouze ti, kdo se předem
zaregistrují v rezervačním systému Správy KRNAP. Zaregistrovaní si potom na informačním centru Správy KRNAP
ve Špindlerově Mlýně vyzvednou oprávnění k horolezecké
činnosti pro daný den. Během jednoho dne je možné zaregistrovat maximálně 16 osob.

Nové skialpinistické trasy, které vedou jak
po turistických značených cestách, tak také mimo
ně.
Ve Špindlerově Mlýně a v jeho okolí můžete vyzkoušet 4
následující trasy:
• Svatý Petr – výstup po sjezdovce Stoh A – po modré
(cesta úbočím Stohu) – Klínové Boudy – po zelené
k Chalupě na Rozcestí – dále po červené k Výrovce –
sjezd po zelené Dlouhým dolem – Svatý Petr
• Martinova bouda – po zelené k Labské boudě – po
modré sjezd do Labského dolu – Labským dolem po
modré k Dvorskému potoku – po pěšině výstup k Patejdlově boudě – po zelené k Martinově boudě
• Špindlerův Mlýn – po žluté po Dřevařské cestě – bouda
U Bílého Labe – po modré (Webrova cesta) údolím Bílého Labe – v závěru odbočení z modré značky (Webrova
cesta) k Bílému Labi, přechod a výstup podél toku po
levém břehu (při pohledu po proudu) – Luční bouda
– po červené Starou Bucharovou cestou k Tetřevímu

•

žlabu – po vrstevnicové svážnici do Hrazeného dolu
– žlabem podél Hrazeného potoka – Dlouhý důl – po
zelené do Svatého Petra
Medvědí koleno – po zelené k Medvědí boudě – po žluté na Brádlerovy Boudy – po modré směr Ptačí kameny
– necelý 1 km pěšina pod Moravskou boudu – sjezd po
žluté k Davidově boudě – Školní cestou po modré buď
k Medvědí boudě a po zelené do Medvědího kolene,
nebo šikmo vzhůru 150 m výstup na Brádlerovy Boudy

Snowtubing Park Špindlerův mlýn
Při snowtubingu se spustíte dolů ledovým korytem na
speciálních nafukovacích duších a na snow trampolíně se
vyřádí především děti. Snowtubing Park je situován téměř
do samého centra Špindlerova Mlýnu. Díky tomu je velmi
dobře dostupný pomocí auta, skibusu nebo na lyžích.

Sáňkařská dráha ve Špindlerově mlýně
Necelé 4 kilometry dlouhou jízdu na saních, téměř bez
jediného kroku pěšky, vám umožní Sáňkařská dráha ve
Špindlerově Mlýně. Přímo na náměstí si u stanoviště autobusů (vedle pošty) zakoupíte jízdenku a označený autobus
sáňkařské dráhy vás dopraví až na start u Erlebachovy boudy v nadmořské výšce 1150 m. Tam vám zapůjčí sáňky, na
kterých překonáte převýšení 350 m a trasu o délce necelých
4 kilometrů. V cíli saně odevzdáte a po krátkém občerstvení se můžete vydat zpět do centra autobusem nebo krátkou procházkou podél Labe. Pokud si budete chtít dráhu
sjet opakovaně, stačí zde počkat na další autobus mířící na
start.
Ice Zima 2012 |
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Na zdraví
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Bohemia sekt, zdroj: Bohemia sekt, Réva a víno v Čechách a na Moravě (Vilém Kraus a kol.)

Šampaňské nebo šumivé víno?
I když tvrdíme, že na Silvestra pijeme šampaňské, většina z nás má doma šumivé víno.
Pravé champagne je sice také šumivé víno, ale může se pěstovat pouze ve francouzské oblasti Champagne-Ardenne, a to pouze v omezeném množství, což se projevuje
i na jeho ceně. Ale chuťové buňky potěší i tuzemská šumivá vína. Tedy když je umíme
správně vybrat, skladovat a hlavně v ten správný okamžik otevřít.

Lidé se stále víc orientují na kvalitu. Dobrá zpráva, která
v případě výrobců vín obsahujících oxid uhličitý znamená
jediné – viditelně stoupá produkce jakostních šumivých vín
neboli sektů. Víte ale, co se pod etiketami šumivých a perlivých vín vůbec skrývá. „Podobně jako se vyvíjejí chuťové
buňky konzumentů, prochází změnami i české vinařství,“
říká Josef Švéda, vedoucí výroby Bohemia Sekt, s.r.o. „Dvojnásob to platí pro období vstupu Česka do Evropské unie,
které výrazně poznamenalo legislativu upravující výrobu
vína - přesto je nesporným faktem, že mnohé, i veskrze
přelomové změny doposud nepřešly do obecnějšího povědomí,“ dodává.

Nejsou bublinky jako bublinky, aneb
jak dělíme šumivá vína
„Ještě podle starého zákona o vinohradnictví a vinařství
z roku 2000 nebylo myslitelné, aby do kategorie šumivých
vín spadala i vína dosycovaná oxidem uhličitým, která vládnou spíše samostatné kategorií vín perlivých,“ pokračuje
Josef Švéda. „S novým zákonem z roku 2004, jehož součástí
jsou i evropské normy, to už možné je – na rozdíl od „klasických“ šumivých vín se tyto produkty vyrábějí pouze ze
stolního vína a bez účasti druhotného kvašení. Ačkoli jsou
odlišnosti mezi oběma druhy markantní, výchozí poznávací
charakteristiku musejí mít všechna šumivá vína stejnou:
po otevření nádoby při 20 °C vykazuje přetlak způsobený
oxidem uhličitým nejméně 3 bary. Vedeme-li pomyslný
řez napříč šumivými víny, která nejsou uměle dosycována,
tedy u nichž oxid uhličitý pochází výhradně z prvotního či
druhotného kvašení primární suroviny neboli kupáže (tou
je například víno či hroznový mošt), bude naším vodítkem
především obsah alkoholu a doba výroby.“

Šumivá vína bez přívlastků

Pro šumivá vína bez dalších přívlastků je typický nižší podíl
alkoholu, a to jak v kupáži (nejméně 8,5 % objemových),
tak ve výchozím produktu (nejméně 9,5 % objemových).
Také celková doba výroby obvykle nepřesáhne 3 měsíce.

Jakostní šumivá vína - sekty

O stupeň výše, co se týče technologické náročnosti zpracování, si stojí jakostní šumivá vína, tedy sekty. Díky jejich
jedinečných chuťovým vlastnostem a originálním způsobu
perlení jim patří největší přízeň spotřebitelů. A právem.
Oproti šumivým vínům bez přívlastku vykazuje kupáž sektů
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minimálně 9 % objemových alkoholu a celkový obsah
alkoholu v hotovém výrobku nejméně 10 %. Mimochodem,
o procenta alkoholu u šumivých vín obecně se „stará“ kromě jiných přísad zejména tirážní likér, který kupáži dodá
přesně takové množství cukru, aby kvašením vznikl potřebný tlak. Unijní předpisy u těchto sektů zpřísnily dobu zrání,
která se tak dostala na úroveň dalšího druhu sektů – jakostních šumivých vín. Jejich typickým domácím představitelem
je Chateau Bzenec brut, ve Francii pak pravé šampaňské,
vyrobené výhradně z hroznů pěstovaných v přesně vymezené oblasti Champagne. Zákony praví, že doba výrobního
procesu jakostního šumivého vína i jakostního šumivého vína s.o. činí nejméně 6 měsíců při kvašení v tancích
a nejméně 9 měsíců při kvašení v lahvích. Kromě hlediska
původu hroznů tkví hlavní rozdíl mezi oběma sekty v tlaku,
který v případě sektů stanovené oblasti musí vykazovat
nejméně 3,5 baru,“ vysvětluje Josef Švéda.

Jakostní šumivá vína

Výčet druhů sektů by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o aromatických jakostních šumivých vínech. „U nich je
třeba si zapamatovat hlavně to, že se vyrábějí kvašením
prvotní kupáže jen některých odrůd, například Tramínu
červeného nebo Müller Thurgau, a dále, že jejich výroba
musí probíhat nejméně jeden měsíc. Výsledný tlak oxidu
uhličitého a celkový obsah alkoholu zůstávají stejné jako
u jakostních šumivých vín,“ pokračuje odborník.

Perlivá vína

Úplně odlišnou kategorií vín s obsahem oxidu uhličitého
jsou již zmiňovaná perlivá vína. „I v jejich případě ale unijní
předpisy mírně zamíchaly kartami. Kdo v minulosti charakterizoval perlivá vína jako stolní vína dosycená CO2, měl
by dnes pravdu jen napůl. Současné přepisy totiž do této
kategorie řadí také vína s „vlastním“ oxidem uhličitým,
jemuž bylo, zjednodušeně řečeno, zabráněno při klasickém
kvašení uniknout. Pokud tedy u těchto produktů chceme
zdůraznit nějaké rozdíly od šumivých vín, musíme vyjmenovat nižší tlak, který činí nejméně 1 a nejvýše 2,5 baru, a nižší celkový obsah alkoholu - nejméně 9 % objemových.“
Příznivci dobrého pití a společenské zábavy však dobře
vědí, že jemné řetízky bublinek kvalitních sektů nemůže
sebelepší perlivé víno nahradit. I proto sektům zřejmě dál
zůstane královská koruna vyjadřující majestát nad říší vín,
jejichž nejviditelnějším atributem je mámivé perlení.

Přidávání cukru a kvasinek
Do vyškolené kupáže se přidává řepný nebo třtinový
rafinovaný cukr a speciální kultura kvasinek, které odolávají alkoholu a vysokému tlaku. Dávka cukru se pohybuje
v rozmezí 4 až 4,3 g cukru na litr pro vytvoření přetlaku 1
atmosféry.

Kvašení

Kupáž s cukrem a kvasinkami se plní do silnostěnných
tlakových láhví a uzavírá ocelovými korunkovými uzávěry.
Směs v láhvi začíná kvasit za současného vzniku oxidu uhličitého a alkoholu.

Dokvášení

Po prokvašení většiny cukru a zvýšení tlaku se kvašení zpomaluje. Toto období je však velmi důležité, neboť začíná
rozklad kvasinek – autolýza. Do vína se dostávají látky,
které dělají typickou vůni a chuť klasické metody sektu.

Setřásání

Kvasinky, které zůstávají v láhvi, je nutno z láhve odstranit
tak, aby víno bylo čiré. Setřásají se na speciálních stojanech
tak, že se láhev otáčí a postupně staví z ležaté polohy do
polohy stojaté dnem vzhůru na zátku. Kvasničné kaly se
postupně přesouvají k zátce. Pak se nechávají láhve určitou
dobu stát na zátce, aby se kaly pevně přilnuly.

Odkalování

Láhve v poloze na zátce se ochladí asi na 3°C, aby se v nich
snížil tlak. Pak speciálně trénovaný pracovník odstraní
(odstřelí) zátku za současného otočení láhve do normální
polohy a kartáčkem pročistí hrdlo. Tato práce vyžaduje
velkou zkušenost a je poměrně nebezpečná, neboť může
dojít k prasknutí láhve a k úrazu. V současné době je i tato
práce mechanizována. Láhve v poloze zátkou dolů procházejí podchlazeným roztokem solanky, který zmrazí část vína
s kvasničnými kaly v hrdle. Láhev se otočí, otevře a odstraní
se zmrazená část s kaly. Další postup je stejný.

Doplňování láhví – expediční likér

Výroby šumivého vína

Princip výroby spočívá v druhotném kvašení vína, při kterém vzniká alkohol a oxid uhličitý. Druhotné kvašení probíhá v uzavřených nádobách, oxid uhličitý nemá kam unikat
a vytváří v láhvi tlak až 9 atm.

Klasická metoda

Klasická metoda kvašení v uzavřené láhvi, nazývána také
metoda tradiční.
Ve Francii se nazývá Méthode Champenoise, tak jako název
vína Champagne je chráněnou známkou, a proto se nesmí
používat v jiných zemích. Klasická metoda kvašení v láhvi
je však po staletí stejná tak, jak ji zavedl francouzský mnich
Dom Pérignon. Zjednodušeně lze tento starý postup charakterizovat následovně:

Víno pro výrobu

K výrobě špičkového sektu nelze používat běžným způsobem vyrobené víno. Výroba je odlišná v tom, že se hrozny
musí zpracovat tak, aby v moštu bylo co nejméně oxidativních, polyfenolických a tříslovitých látek, aby víno mělo
nižší extrakt, obsah alkoholu a vyšší obsah kyselin. Většinou
se používá samotok a mnohdy se připravuje směs mezi
několika víny (Coupage).

Kupážování

Je pojem pro míchání vybraných vín za současného školení.
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Po odstřelení kalů zůstává láhev neplná a musí se doplnit.
Doplníme-li ji stejně prokvašeným sektem z jiné láhve,
vznikne extra suchý sekt (v zahraničí nazýván Brut Nature).
Chceme-li sekt suchý nebo s vyšším obsahem cukru, musíme
jej doplnit expedičním likérem. Ten se vyrábí z vína, cukru
a kvalitního vinného destilátu (ve Francii koňaku).
V ČR se výrobci zaměřili na levnější výrobu. Nutno doplnit,
že naše výroba se pustila spíše německou cestou výroby
sektů, které jsou vyráběny 9 měsíců a cílem je víno s ovocnou vůní a odrůdovou chutí. Škola francouzská je spíše
zaměřena na delší ležení vín na kvasničných kalech a získávání většího množství autolyzátů ve vůni a chuti. Odrůda
hraje až druhotnou roli.
Je třeba si zapamatovat, že tak, jak dlouho leží sekt na
kvasnicích, tak dlouho se může skladovat. Skladování běžné produkce kvalitu nezlepší.

Tanková metoda (Charmatova)

Kvašení v uzavřeném, ocelovém, tlakovém tanku. Jedná se
o zjednodušenou a zmechanizovanou metodu, která slouží
k masové výrobě levnějších sektů. I touto metodou lze dosáhnout dobré kvality.

Metoda Asti-Spumante

Je to zvláštní způsob výroby sladkého a aromatického šumivého vína primárním kvašením v láhvi nebo tlakovém tanku. Částečně nakvašený a čiřením připravený mošt se plní
do láhví nebo tlakových tanků, kde dokváší a vytváří tlak.
K výrobě se používají muškátové odrůdy. U nás je produko-

Na zdraví
ván jen málo.

Jaký sekt vybrat pro přípitek?

Máme zde závěr roku a s ním příležitost o ochutnání dobrého sektu. Při slavnostní chvíli se nevyplatí experimenty,
sáhněte po osvědčené kvalitě. Vyberte si ten sekt, který
vám chutná. Dámy mívají raději sladší tóny polosuchých
sektů demi sec, znalí pánové naopak sušší sekty kategorie
brut. Kompromisem je skupina sektů sec, která patří do
kategorie suchá, ale chuť zjemňují nepatrné stopy zbytkového cukru.

Jak sekt správně podávat?

Sekt se servíruje vychlazený na 3 – 5 °C ve sklenicích typu
flétny, naplněné zhruba do poloviny sklenky. Díky tomu, že
sekt naléváme do teplé sklenky, než se jej napijeme, teplota o 2 – 3 stupně stoupá…

Jak láhev bezpečně a elegantně
otevřít?
Lahev vychlaďte na 3 – 5 °C a odstraňte kapsli. S lahví
netřeste ani zbytečně příliš nemanipulujte, ať korek nevylétne. Orosenou lahev lépe udržíte v plátěném ubrousku.
Roztočte drátěnou sponu (tzv. agrafu) a opatrně ji sejmě-

Kvašení v lahvích

te z korku (i když, bezpečnější pro většinu lidí je agrafu
ponechat na korku…). Láhev držte nakloněnou v úhlu 45
stupňů, uchopte korek do dlaně levé ruky a pravou rukou
točte lahví jedním směrem až k uvolnění korku a sekt rozlijte do sklenek.
A nyní už zbývá jediné – vychutnat si váš oblíbený sekt
s přáteli či v rodinném kruhu a šťastně a společně vstoupit do nového roku. Ať máte v roce 2013 mnoho důvodů
k oslavám!

Bublinky trochu jinak

Nepatří šumivá vína mezi vaše oblíbené nápoje? Rozhodně
se jich nemusíte na letošního Silvestra vzdávat. Zde je tip
na novoroční míchaný nápoj Happy New Year!

HAPPY NEW YEAR

Ingredience: 1 cl koňaku, 2 cl Portského PortoTawny, 2 cl
pomerančové šťávy, Bohemia Sekt brut

Návod k přípravě:

V míchací sklenici promícháme koňak, portské a pomerančovou šťávu. Nalijeme do vysoké sklenky – flétny a zalijeme
sektem. Zdobíme měsíčkem citronu a koktejlovou třešní
nebo spirálou pomerančové kůry.
A pak už stačí popřát si: Krásný Silvestr a ještě hezčí rok
2013!
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