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Tak zde máme první letošní sníh, který jako obvykle všechny zaskočil a alespoň na chvíli překryl
nepořádek kolem nás. Kéž by spolu se spadaným listím zmizely i spory a sváry a my do nového roku
vykročili s novým odhodláním a čistým štítem. Snad vám zimní chvíle zpříjemní i naše nové číslo
magazínu Ice.
Protože k zimě patří hory a lyžování bude samozřejmě část čísla takovým malým výletem za sněhem. V příloze Lyžování není jen dřina vám poradíme, kam se vypravit za ideálními lyžařskými
podmínkami, co vás kde konkrétně čeká. V tipu na výlet vás pak zavedeme do Špindlerova Mlýna
a Harrachova a v rubrice Retrospektiva si zavzpomínáme na starou lanovku na Sněžku, abychom se
na závěr pokochali tou novou, kterou už se brzy budete moci svézt. Vynechat nesmíme ani ryze zimní
sportovní rozhovory – tentokrát s Ondřejem Bankem a Ludmilou Horkou.
Pokud pro vás zima moc není, samozřejmě nabídneme i výlet za teplem tentokrát nazvaný Kolem
světa. A chcete –li naopak odpočívat a relaxovat, potom si nezapomeňte přečíst článek Správná relaxace je polovinou úspěchu k rovnováze těla a mysli.
Nejenom cestováním ale živ je člověk. Co si takhle v těchto chladných dnech dát šálek dobré kávy,
či trochu kvalitního alkoholu? O obojím se dočtete v našich článcích Vášeň pro kávu či Tajemství
cognaku.
Dlouhé zimní večery vám bezesporu zpříjemní naše rozhovory. Ať už půjde o profil Miley Cyrus
nebo o rozhovor se Janou Šulcovou, která tvrdí, že Humor používá jako obranu.
Protože máme před sebou Vánoce, možná je na místě i malá inspirace. Určitě nepřehlédněte článek
Lesk a bída diamantu, který vám pomůže nějaký ten lesklý kamínek vybrat a článek Italský design,
který vám pro změnu doporučí hezké a zajímavé interiérové věcičky. Protože pod stromečkem můžete nalézt i nějaký ten poukaz na výlet za krásou, pro inspiraci si určitě přečtěte článek Zastavit čas
nejsou žádné čáry.
Zajímavým ohlédnutím je i článek z rubriky architektura – Ohlédnutí za rokem 2013. Určitě vám
ukáže mnoho zajímavého a bude třeba inspirací pro vaše vlastní ohlédnutí, která nás všechny za pár
dní, na konci roku čeká. Tak krásný konec roku 2013 a správné vykročení do roku dalšího vám přeje
celá redakce magazínu Ice. .
Takže, příjemné vánoční rozmazlování i počteníčko.
Takže příjemné počteníčko
Alice Kelly
šéfredaktorka

Tvoříme krásu již 20 let
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Miley Cyrus:

Provokatérka beze studu

Před pár týdny oslavila jednadvacetiny, takže se stala oficiálně dospělou. Bohužel
to ale neznamená, že by dospěla. Americká zpěvačka a herečka Miley Cyrus (21) se
prezentuje stále dalšími a dalšími skandály a průběžně sbírá tituly jako Mistryně nevkusu nebo Nejvíc kontroverzní zpěvačka současnosti.

Kde jsou ty doby, kdy hrála teeneagerovskou zpěvačku v
seriálu Disney Channel Hannah Montana a byla vzorem
pro miliony holčiček na celém světě. Teď se spíš rodiče
modlí, aby se jejich dcery jednou nechovaly jako Miley. To,
co Miley velmi často předvádí na veřejnosti, hraničí nejen
s dobrým vkusem, ale někdy i s pornografií. Co je to? Truc
v podstatě ještě děcka, které na sebe chce za každou cenu
upozornit? Rozmary pubertální slečny, která chce celému
světu dokázat, že už není ta roztomilá a pěkně zpívající
holčička z oblíbeného seriálu, od něhož se dnes velmi distancuje? Nebo chytře promyšlený marketingový tah, který
má podpořit prodej Mileyiných alb, protože špatná reklama je mnohem lepší než žádná reklama?

Taková typická rodinka

Miley Cyrus se narodila 23. listopadu 1992 v Nashvillu v Tennessee jako Destiny Hope Cyrus. V uměleckém prostředí
vyrůstala od dětství, její otec Bill Ray Cyrus je countryový
zpěvák. Matka Tish, herečka a producentka, jí dělá mana-
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žerku. Miley má celkem 5 sourozenců, z toho tři jsou nevlastní, takže u nich doma bylo vždycky pěkně veselo. Většina sourozenců se dnes také pohybuje v umělecké branži.
Bratr Trace je muzikant, který působí ve skupině Metro
Station, sestra Brandi Miley doprovází hrou na kytaru na jejich koncertech. Mladší vlastní sestra Noah je také herečka,
Miley má ještě bratra Christophera Codyho a mladšího také
vlastního bratra Braisona. Netrvalo dlouho a rodičům bylo
jasné, že jejich neposedná holčička má umělecké sklony.
Z její veselé povahy se vyvinula i její přezdívka, děda jí říkal
Smiley (Smíšek), z čehož později vznikla zkrácená verze
Miley. Miley o sobě tvrdí, že herečkou chtěla být už odmalička. První herecké krůčky udělala v seriálu Doc, kde hrál
hlavní roli venkovského lékaře, který se přestěhuje za snoubenkou do New Yorku, její otec Bill Ray. O dva roky později
už si zahrála ve filmu Velká ryba režiséra Tima Burtona. Miley vyrůstala na farmě svých rodičů, chodila pravidelně do
kostela, ve škole dělala roztleskávačku, zkrátka žila život
běžné americké holky.

Profil
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Idol holčiček i jejich maminek

V roce 2005 šla Miley na konkurz na seriál produkce Disney
Channel o dospívající slečně, která tají svou skutečnou
identitu popové hvězdy. Ucházela se o roli kamarádky
hlavní hrdinky, kterou nakonec nedostala, protože byla
moc mladá. Za nějaký čas ji ale produkce pozvala znovu už
na hlavní roli. Roli upravili Miley na tělo, změnili jí jméno
a začlenili do příběhu i Mileyin jižanský přízvuk. Mladá
herečka se zmínila produkci o svém otci Billy Rayovi, který
byl nakonec obsazený do role jejího seriálového otce. Série
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Hannah Montana se začala vysílat v USA v březnu roku
2006 a okamžitě se stala diváckým hitem. Příběh o dívce,
která se přestěhuje z Tennessee do Kalifornie, kde žije
běžný život dospívající slečny, aniž by někdo kromě jejích
nejbližších tušil, že je ve skutečnosti známá popová hvězda,
se stal celosvětovým hitem. Miley tento seriál vystřelil jako
raketa a díky němu začala nejen svou hereckou, ale také
hudební kariéru. Pár měsíců od zahájení vysílání vyšel první
soundtrack, osm písniček na něj nazpívala jako seriálová
hrdinka Hannah Montana, devátý jako Miley společně se
svým otcem Billy Rayem.

Smršť se značkou Hannah Montana

Album vyšlo ve dvou dalších speciálních edicích s předělávkami některých skladeb. V červnu 2007 vydala dvojalbum
Hannah Montana: Meet Miley Cyrus. První disk byl další
seriálový soundtrack, druhý Mileyina první deska, kterou
vydala pod svým jménem. Miley si vzápětí střihla maličkou
roličku v High School Musical 2, aby se pak zase zaměřila na zpívání. Absolvovala speciální koncertní šňůru, na
níž zpívala písničky jako Miley i jako alter ego Hannah
Montana. Z turné byl natočený záznam, který byl později
uvedený do jako hudební film do kin. Jen za premiérový
víkend vydělal rekordní sumu. Poté, co jej odvysílal Disney
Channel, vyšlo i live album z celého turné. Vzápětí Miley
vydala své druhé studiové album, které nazvala Breakout.
„Zjistila jsem, že mě strašně baví skládat písničky. Možná
dokonce víc, než zpívání. Měla jsem o čem psát, inspiroval
mě poslední prožitý rok,“ nechala se slyšet zpěvačka. O
necelý rok později měl premiéru film Hannah Montana:
The Movie. Miley se v něm jako ústřední postava rozhoduje
mezi dvěma světy. Musí si vybrat, jestli bude žít svůj život,
nebo život popové hvězdy. Soundtrack, který vzápětí z filmu vyšel, se také dlouho držel na prvních místech hitparád.

Mileyina velká láska

V té době se Miley seznámila se svou velkou láskou – mladým zpěvákem Nickem Jonasem z chlapeckého bratrského
tria Jonas Brothers. Svůj vztah dlouho tajili a na veřejnosti
pořád tvrdili, že jsou jen kamarádi. Chodili – nechodili spolu skoro dva roky, pak se rozešli a znovu se k sobě vrátili.
Přesto, že Miley mluvila o tom, že Nick je její láska na celý
život a jak moc je do něj zamilovaná, vztah nakonec stejně
nevydržel. Miley nejdřív hodně truchlila, dokonce si obarvila vlasy na černo, ale pak se s rozpadem vztahu smířila.
Chvíli chodila s Carterem Jenkinsem, později s modelem
Justinem Gastonem. Nick se s rozchodem také vypořádal
po svém – začal chodit se Selenou Gomez. Důkazem, že
Miley pořád zaujímá zásadní místo v jeho srdci, je ale to,
že dávno po rozpadu jejich vztahu natočil s bratry písničku
Wedding Bells. Zpívá v ní mimo jiné o tom, že nechce slyšet
znít svatební zvony své bývalé přítelkyně …

Poslední píseň

Miley vyrazila na své nové turné a zároveň vyšel další
soundtrack k další řadě seriálu Hannah Montana. Zároveň
začala natáčet film Poslední píseň, jehož scénář vznikl podle stejnojmenného románu Nicholase Sparkse. Dostala tu
roli vzpurné slečny Veroniky přezdívané Ronnie, jejíž rodiče
se rozvedou a otec, bývalý koncertní pianista, se odstěhuje z New Yorku do malého pobřežního města v Georgii.
Právě tam tráví Ronnie nedobrovolně léto, během nějž si
leccos vyjasní. Pro Miley byl tento film zásadní proto, že se
díky němu seznámila se svou další velkou láskou – australským hercem Liamem Hemsworthem známém mimo jiné
z fantazy ságy Hunger Games. Pár spolu strávil s několika
rozchody a návraty čtyři bouřlivé roky. V červnu loňského
roku se dvojice zasnoubila. Miley tvrdila, že našla lásku
svého života. O tři měsíce později ale zasnoubení zrušila
a letos v září se pár rozešel. V tu chvíli říkala, že se jí po
rozchodu ulevilo a je teď mnohem šťastnější. Prý je rozhodnutá věnovat se naplno muzice, na což potřebuje klid,
proto momentálně žádný vztah hledat nebude. Oháněla
se dokonce slovy že „Bůh to tak momentálně chce“. Už

Zajímavosti o Miley Cyrus:
•
•
•

•
•
•
•
•

Z Destiny Hope Cyrus se nechala přejmenovat na
Miley Ray Cyrus.
Bydlí v Toluca Lake v Kalifornii
Žijí s ní čtyři psi - Malý husky jménem Floyd, čivava
jménem Bean, pitbul Mary Jane a kříženec rotvajlera
a bígla, kterého někdo nechal v krabici před obchodním domem. Miley si ho vzala a pro štěstí mu dala
jméno Happy.
Má ráda čínskou kuchyni
Její kmotrou je country zpěvačka Dolly Parton
Miluje seriál Sex ve městě
Obdivuje herečku Meryl Streep
Napsala stovky písní, z nichž některé byly použity
v seriálu Hannah Montana

před mnoha týdny při nahrávání nového alba Bangerz ale
údajně přestala odolávat narážkám producenta Michaela
Williamse známého jako Mike Will Made It. Momentálně je
v jejím zorném poli dědic po zakladateli magazínu Rolling
Stone Theo Wenner.

Zpívala pro anglickou královnu

Na podzim 2009 Miley oznámila další koncertní šňůru
North American Tour, ale nakonec se z ní stalo světové
tour, protože absolvovala i několik koncertů ve Velké Británii. 7. prosince 2009 Miley zpívala pro anglickou královnu
Alžbětu II a další členy britské královské rodiny v Royal

Profil
Variety Performance v Blackpoolu, v severozápadní Anglii,
spolu s Lady GaGa, s níž pak začala spolupracovat. V létě
2010 vydala Miley třetí studiové album Can´ t Be Tamed,
které nebylo kritiky moc dobře přijato. Vydala se na další
celosvětové turné, Gypsy Heart Tour. Natočila také další
dva filmy. LOL, v němž hraje běžnou stredoškolačku, která
řeší kluky, kamarádky, školu i to, jak se nezbláznit ze svých
trochu staromódních a přísných rodičů. Ve druhém filmu So
Undercover hraje drsňačku, která pracuje jako soukromé
očko. Dostane za úkol chránit dceru bývalého gangstera.
Kvůli této práci se musí změnit ve slušnou a kultivovanou
vysokoškolačku.

Proměny dětské hvězdy

Miley začala lézt škatulka dětské hvězdičky a roztomilé usměvavé princezny spojované s fenoménem Hannah
Montana na nervy. A protože se z ní chtěla vymanit,
začala pořádně zlobit. První šok přišel, když si loni v srpnu
ostříhala vlasy na krátkého ježka. „Nikdy jsem se necítila
svobodnější, než teď,“ nechala se slyšet po radikální změně
účesu. Tehdy ještě randila s Liamem, který se nestačil divit
– začal chodit s dlouhovlasou usměvavou a milou brunetou,
najednou měl vedle sebe věčně naštvanou a provokující
blonďatou holku ostříhanou na kluka. K novému rebelskému účesu se Miley začala i vyzývavěji oblékat a postupně
odhalovat víc a víc ze svého dokonalého těla. Čím dál častěji se objevovaly také její fotky s vyplazeným jazykem nebo
různě odhalené snímky, vystupovala v podivných kostýmech, jak jen mohla, neváhala předvést twerking (speciální vrtění zadkem), při přebírání jedné ceny si zapálila na
pódiu jointa marihuany.

Válka se Sinead O´Connor

Miley si svými výstředními kousky odradila nejen Liama
Hemswortha, ale čím dál víc ji kritizují i její kolegové
z hudební branže. Obzvlášť poté, co v srpnu vystoupila
na udílení hudebních cen MTV Video Music Awards, kde
předvedla velmi provokativní kreaci. V kostýmu, který připomínal latexové dvojdílné plavky, se při vystoupení otírala
o zpěváka a dělala k tomu lascivní gesta s rekvizitou, která
symbolizovala penis. Vysloužila si za to kritiku televizní
rady na ochranu rodiny PTC, jejímž členem je mimo jiné i
její otec. Zdá se ale, že Miley si z toho nic nedělá a dobře
se baví. Když zveřejnila svůj poslední videoklip Wreckling
Ball, v němž je v některých chvílích záběr na její plačící tvář,
netajila se tím, že se při natáčení videoklipu nechala inspirovat klipem zpěvačky Sinead O’Connor k její známé písni
Nothing Compares 2U. Bohužel v dalších záběrech videoklipu se Miley houpe nahá na bourací kouli a olizuje demoliční kladivo. Pohoršená Sinead poslala Miley otevřený
dopis, v němž ji mimo jiné nabádá, aby ze sebe hudebním
průmyslem nenechala dělat prostitutku. Miley ale reagovala posměšnými poznámkami na svém účtu na Twitteru a
zveřejnila další provokativní fotky. A fanoušci dali dohromady video, které je kompilátem písní obou zpěvaček a
láme rekordy na youtube.

Nové album Bangerz

Nejnovější album Bangerz vydala Miley v říjnu a už předem
se mu postarala o pořádnou reklamu díky dvěma videoklipům – k písničkám We Can´t Stop a Wrecking Ball. V prvním, který vyšel už na začátku léta, se Miley lascivně kroutí
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a dělá spoustu nevhodných gest, také v bazénu líbá panenku. Ve druhém předvedla výše zmíněnou etudu na demoliční kouli. Není divu, že tento klip nejen pobouřil Sinead, ale
také láme rekordy americké hitparády. Navíc na internetu
koluje spousta nahrávek tohoto klipu, v nichž ji její fanoušci i odpůrci parodují. Miley se na tvorbě písniček na tomto
albu autorsky podílela a pozvala si k nahrání desky řadu
hostů. Jednu skladbu nazpívala například s Britney Spears,
o níž Miley říká, že je odmala jejím vzorem. Britney také
jako jedna z mála obhajuje Mileyino provokativní chování
z poslední doby. „Když jsem měla její roky, byla jsem stejná.

Má v hlavě zmatek, hledá se, je to těžké období, chápu ji,
proč se tak chová,“ říkala zpěvačka, která se kdysi pyšnila
přívlastkem „popová princezna“ a i ona sama plnila před
pár lety stránky bulváru.

Co dál?

Rodiče Miley pojmenovali Destiny Hope, protože prý věřili,
že dokáže velké věci. Zatím se jí to daří, i když v trošku
jiném slova smyslu, než rodiče doufali. S čímpak asi Miley
přijde příště?

S kým Miley Cyrus například chodila?
•
•

•

Nick Jonas – hudebník, herec, skladatel, člen kapely
Jonas Brothers, chodili spolu v letech 2006 – 2007
Adam G. Sevani – herec, tanečník a choreograf známý
například z filmu Step Up 2, chodili spolu necelý rok v
roce 2008.
Liam Hemsworth – Australský herec známý mj. ze ságy
Hunger Games, byla s ním dokonce zasnoubená, chodili
spolu v letech 2009 – 2013, rozešli se letos v září.

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

Zastavit čas
nejsou žádné čáry
Přejete si vypadat stále svěže a mladistvě? Proč ne, dnes to není žádný problém. Současná estetická medicína dokáže hotové zázraky.

Na stav našeho vzhledu má vliv mnoho faktorů. Nejen věk,
ale také životní prostředí, nadměrné sluneční záření a v neposlední řadě i styl našeho života. Ať tak či onak, pokud
nejsme se svým vzhledem spokojeni, nabízí se celá řada
možností, jak „vzniklé škody“ napravit a navrátit unavené
pleti pružnost, svěžest a jas. V začátcích si můžeme pomoci i sami, ale pokud se ocitneme na hranici, kde se změna
k lepšímu i přes veškerou naši péči nekoná, je na čase svěřit
se do rukou odborníků. Ti mají na boj s časem a našimi
nedostatky účinný arzenál zbraní.

Ruce a krk vás prozradí
Vypadáte stále skvěle, a číslovku na vašem rodném listu lze
klidně považovat za klam. Přesto, když se podíváte na své
ruce, je vám jasné, že lež má krátké nohy. A ačkoliv pleť
vašeho obličeje je napnutá a září, krk je na tom o poznání
hůř. Ruce a krk jsou totiž dvě části lidského těla, které prozrazují náš věk více, než ostatní.
S přibývajícími roky ubývá mazových žláz, které se podílí
na hydrataci pokožky rukou a důsledkem je jejich vysušený
a svraštělý vzhled. Přibližně kolem padesátého roku věku
začíná na jejich hřbetu výrazně ubývat tuku. Kůže rukou se
ztenčuje, žíly vystupují na povrch a nic moc s tím nedokáže
udělat již ani ten nejkvalitnější krém. Ruce často působí až
nechtěně křehkým dojmem. S touto situací nezbývá než
se buď smířit, nebo proti ní aktivně zakročit. Nevíte jak?
Vyzkoušejte některou z metod jejich omlazení, například
aplikaci speciálního výplňového materiálu.

Injekce, které omladí vaše ruce
I u nás se velmi rychle stala oblíbenou omlazovací kúra ru-
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kou. Jak ti kteří zákrok podstoupili potvrzují, její výsledek
je téměř okamžitý a příjemně překvapí. Kůže se zpevní, žíly
jsou méně patrné a ruce získají celkově mladší vzhled. Výplňovým materiálem je kyselina hyaluronová, nazývaná pro
svou vysokou schopnost hydratace a účinné redukce viditelných důsledků stárnutí elixírem či molekulou mládí, nebo
také hydroxyapatit, který je též tělu vlastní, ale na rozdíl
od kyseliny hyaluronové je obsažen v kostech a zubech.
Velkou výhodou je, že přímo v injekční stříkačce je kromě
účinné látky také složka, která ošetřovanou oblast znecitliví. Právě proto je toto „vyplnění“ podkoží jen minimálně
bolestivé. Po aplikaci se ruce ještě jemně masírují, aby se
materiál rovnoměrně rozprostřel. Výsledek kosmetického
zákroku je prakticky okamžitý.
Specialistka na estetickou medicínu, MUDr. Ludvika Záhořová, která se začala omlazování rukou u nás věnovat po
svých zkušenostech z Paříže, kde již dlouho ji s úspěchem
používají, říká:
„Oba zmiňované výplňové materiály, které jsou při zákroku
injekční formou aplikovány do hřbetu rukou, představují
efektivní řešení tohoto problému. Používané jehličky jsou
velice jemné a zákrok je jen minimálně bolestivý. Efekt
ošetření trvá jeden až dva roky.“
Zákrok je rychlý a trvá pouze několik minut. Provádí se po
předchozím povrchovém znecitlivění anestetickou mastí.
V případě citlivějších osob lze ošetřované místo znecitlivět
injekcí lokálního anestetika. Průvodním jevem mohou být
drobné modřinky, které však v řádu několika dní vymizí.
Kontraindikace není známá a nejsou nutná ani žádná omezení. Efekt ošetření trvá jeden až dva roky.
Další možností omlazení rukou je též aplikace ošetřujícího
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přípravku pomocí válečku, tzv. mezorolleru, jehož pohyb
navíc pokožku rukou zároveň masíruje a stimuluje tvorbu
elastinu a kolagenu. Takovéto ošetření rukou je vhodné
minimálně třikrát opakovat v rozmezí 1 – 2 týdnů.

Pryč s nechtěnými pigmentovými skvrnami
Dalším problémem, který nás často trápí, jsou pigmentové
skvrny. Ty mohou vznikat s postupujícím věkem, ale také
jako následek užívání hormonální antikoncepce, zánětů,
hormonálního onemocnění či třeba spálení kůže. Zejména
ruce, které jsou po celý život ponejvíce vystavovány veškerým vlivům, bývají pigmentovými skvrnami nejčastěji
postiženou částí lidského těla.
V počátečním stadiu a u osob mladšího věku lze tuto problematiku řešit depigmentačními krémy, s jejichž pomocí
lze při dlouhodobém používání docílit i jejich vymizení.
Při větším rozsahu skvrn, což bývá častějším jevem u osob
středního a vyššího věku, je účinným řešením použití
nejmodernějších a velice účinných metod laserové technologie. Některé skvrny lze za pomoci speciálního laserového
přístroje odstranit během jediného sezení, pro odstranění
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jiných je zapotřebí většinou maximálně dvou zákroků. Laser vyšle v miliardtině sekundy puls v takové síle, že prakticky rozstřelí pigmentové skvrny na miniaturní částečky,
o jejichž další likvidaci se účinně postarají naše bílé krvinky.
Mezi přístroji jsou i takové, které nejenže odstraní pigmentové skvrny, ale zároveň dokážou omladit pokožku.
„Průběh ošetření není bolestivý a pacienti pociťují spíše
pocity, které se dají označit jako jemné štípání. Po zákroku
se většinou vytvoří zarudnutí a otok, který přetrvává několik dní. Vytvoří se drobné stroupky, které vymizí během
dvou týdnů a na ošetřeném místě se objeví růžové skvrnky.
Ty se pak v časovém úseku čtyř týdnů ztratí a pokožka pod
nimi je bez pigmentových skvrn. Na místě je však velká
opatrnost týkající se oblastí ošetřených laserem a je nutné
je maximálně chránit před slunečním zářením,“ říká MUDr.
Záhořová.
Z tohoto důvodu je ideálním obdobím pro zákrok v oblasti
rukou zimní období. Sluníčka si v té době příliš neužijete
a navíc vám případné nošení rukavic nepokazí outfit. Po
zákrocích, ale nejen po nich, je důležité používat ochranné
krémy s vysokým UV filtrem.

Zdraví a krása
na bázi kyselin. Jejich působení má za následek rozvolnění povrchové vrstvy kůže, která se asi do 5 – 14 dnů začne
pozvolna olupovat a obnovovat. Jak oslovený odborník
říká, dermatolog nejprve posoudí stav vaší pokožky a vyhodnotí, jaká z látek a v jaké koncentraci právě pro vás
bude optimální. Přípravky pro chemický peeling se totiž liší
svým typem, kombinací kyselin, koncentrací kyselých látek,
enzymů atd. Podle zjištění lékaře se dle zvoleného přípravku spolu s délkou působení pak bude jednat o peeling
povrchový, středně hluboký či hluboký. Obecně je možné
říci, že čím intenzivnější peeling, tím výraznější efekt, ale
delší doba hojení.
Zvolená varianta přípravku je nanesena na požadované
místo a po uplynutí potřebného času (v řádu několika minut) je neutralizována a odstraněna. Ošetření se většinou
provádí opakovaně 4 – 6x a to v intervalu 1 – 3 týdnů. Zákrok trvá několik minut a stejně, jako při ošetření laserem
je zpočátku zapotřebí ošetřená místa maximálně chránit
před slunečními paprsky. Pokud můžete, naplánujte si ho
proto raději za zimní měsíce. Chemický peeling je vhodný
pro ženy i muže, věková hranice pro ošetření je cca 15 let.
Kontraindikací je léčba některými speciálními léky na akné.
Opatrnosti si ošetření žádá v případě diagnózy diabetes
a v těhotenství.

Do boje s povislou pokožkou krku a dekoltu
za pomoci nití?

Svěží vzhled za pomoci „královské dvojky“
Současná estetická medicína je zkrátka mocná čarodějka.
Přesto není zapotřebí kouzel, aby dokázala pozastavit běh
času a vrátit vaší pleť svěží vzhled.
Jednou z účinných metod omlazení pleti je kombinace laseru a přístrojů využívajících principu intenzivního pulsního
světla IPL. Tato „královská dvojka“ kůži vypne a zredukuje
vrásky. Paprsky pulsního světla v její hloubi stáhnou povolená kolagenová vlákna a podpoří tvorbu nových a pružnějších. Intenzivní pulsní světlo navíc dokáže dlouhodobě
zabránit růstu chloupků.

Přátelská chemie
Další možností, jak dosáhnout výrazně mladšího vzhledu,
je chemický peeling. Jedná se o neinvazivní metodu, která
stárnoucí pleť projasní a vyhladí jemné vrásky. S její pomocí
lze úspěšně bojovat také s případnými jizvičkami po akné
a redukovat rozšířené póry. Chemický peeling se provádí
zejména v obličejové části, na krku a dekoltu, ale s úspěchem ho lze použít i na rukou.
Ošetření spočívá v aplikaci speciálních peelingových látek

Zní vám to trochu nadneseně? Nebo možná zábavně?
Nemělo by. Tam, kde vaše pokožka poslechla volání zemské
přitažlivosti a nic již nezmohou kvalitní krémy ani speciální
cvičení, hravě pomohou nitě. Ne ovšem ledajaké, ale speciální nitě se zoubky, které kůži napínají a vyhladí povislé
kontury. Lifting obličeje za pomoci metody Aptos, jak se
tento miniinvazivní způsob nazývá, je velmi účinný a jeho
efekt je prakticky okamžitý. A co víc – postupujícím se časem se ještě zlepšuje, neboť v podkoží vznikají kolagenové
srůsty a drží ho v požadované poloze.
Vedle zmiňované metody je tu ještě další podobná. Jedná
se o novou technologii, která k liftingu využívá tak zvané
mezonitě. Rozdíl spočívá v jejich síle - mezonitě jsou tenčí,
a také v jejich množství. Způsobují v podkoží stimulaci
tvorby kolagenu, jež vytvoří vazník zabraňující ochabnutí
pojivové tkáně a který výrazně redukuje povislé kontury
a vrásky. Mezonitě jsou hypoalergenní a zpravidla se v horizontu asi půl roku až osmi měsíců naprosto rozloží. Bolesti
při aplikaci se nemusíte obávat, neboť díky miniaturním
vpichům a použití speciálních znecitlivujících krémů je zákrok prakticky bezbolestný. Efekt přetrvává asi 1,5 – 2 roky.

Kouzelná vlna
Převratnou novinkou neinvazivních metod zpevnění pleti
a vyhlazení jemných až středně hlubokých vrásek je elektromagnetická vlna Pellevé. Využívá energii elektromagnetických vln, které působí jak na svrchní, tak na střední
vrstvu kůže. Ošetření je nejen naprosto bezbolestné, ale
zároveň i příjemné. Hlavice přístroje pokožku zahřívají postupně a řada klientů přirovnává své pocity k těm,
které jsou pociťovány při masáži. Velkou výhodou tohoto
ošetření je i skutečnost, že vzhledem k velikosti hlavic je
možné takto ošetřit i citlivé partie očních víček a účinně tak
odstranit jejich povadlý vzhled. Ačkoliv klient ve většině
případů zaznamenává zlepšení stavu pleti záhy po zákroku
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a vnímá pocit jejího vypnutí a svěžesti, požadovaný efekt
nastává až zhruba po jednom měsíci. To je doba potřebná
k tomu, aby v pleti došlo k zesílení a ke zpevnění kolagenních vláken a také k tvorbě nových.
Již tak viditelný efekt lze dále ještě zlepšit opakovaným
ošetřením. První by mělo následovat nejlépe po měsíci od
prvního a jako ideální varianta se jeví tři ošetření v rozmezí
vždy jednoho měsíce. Výsledkem ošetření elektromagnetickou vlnou Pellevé je viditelné zlepšení kvality pokožky i její
textury.

Zázračné injekční implantáty
Ne každému se chce podstoupit klasický face lifting, ne každý ho podstoupit může a ne pro každého je vhodný. Účinné řešení v podobě výplňových materiálů na bázi kyseliny
hyaluronové, která je přirozenou součástí naší kožní tkáně,
je však vhodné téměř pro každého.
Kyselina hyaluronová má moc vázat vodu, jejíž objem
v organismu vlivem stárnutí klesá a nedostatečně hydratovaná pleť tak přichází o svůj svěží vzhled. Transportuje
v organismu živiny, stará se v pokožce o látkovou výměnu
a v neposlední řadě podporuje tvorbu nových kolagenových vláken. Aplikace tohoto preparátu vám zajistí vyhlazení vrásek a celkové zpevnění kontur obličeje a pleti
dekoltu. Vzhledem k tomu, že se kyselina hyaluronová je
tělu vlastní, nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky. Jediným
viditelným projevem může být mírné zarudnutí v ošetřené
oblasti, které však velice rychle vymizí. Ošetření je prakticky
bezbolestné a efekt okamžitý. Jedinou jeho nevýhodou je,
že vzhledem k tomu, že tyto materiály jsou vstřebatelné,
jejich účinek působí po omezenou dobu. Ta činí přibližně 6
měsíců až jeden rok, u některých z nejnovějších přípravků
požadovaný efekt udrží i dva až tři roky.

Velký pomocník - malé jehličky
Někdy k tomu, aby se organismus „rozhodl“ proti zubu
času zabojovat jen s minimální pomocí stačí relativně málo.
Vysoce účinnou metodou představuje Microneedling neboli
mikrojehličkování, které je vhodné pro všechny typy pleti.
Výborně se osvědčuje pro obnovu a zlepšení pevnosti
povadlé stárnoucí pokožky a dobře si poradí i u klientů,
kteří se potýkají s problémem tenké kůže. Bez obav ho lze
použít i pro ošetření jemné pokožky kolem očí a oblasti krku a dekoltu. Princip je založen na samoobnovovací
schopnosti kůže a toto elegantní řešení spočívá v ošetření
pomocí mikrojehliček, které stimulují pokožku k tvorbě kolagenu. Mikrotraumata, která jehličky v pokožce způsobují,
jsou totiž při procesu hojení zodpovědná za spouštění nové
syntézy kolagenu. A kolagen, jak známo, zvyšuje pružnost
pokožky a významně redukuje hloubku vrásek. Protože
mikrojehličkování vytváří v pleti miniaturní kanálky, také
veškeré účinné látky do ní pronikají rychleji a efektivněji
a jejich účinek je několikanásobně vyšší. Mikrojehličkováním tak lze poměrně snadno a rychle dosáhnout pevnější
a hladší pokožky mladistvějšího vzhledu.
K dalším výhodám této metody patří to, že nevyvolává citlivost na UV záření, takže ošetření lze bez výraznějších omezení podstupovat i v letních měsících. Má krátkou dobu
hojení, nepoškozuje pokožku a lze ji aplikovat i na pleť
již ošetřenou laserem nebo chemickým peelingem. S její
pomocí lze dosáhnout redukce pigmentových skvrn, neboť
napomáhá rozptýlit nahromaděné melanocyty, čili pigmen-
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MUDr. Ludvika Záhořová se věnuje chirurgickým zákrokům, laserové medicíně a žádaným estetickým zákrokům. Má dlouhodobé
zahraniční zkušenosti, především z pracovišť ve
Francii, USA, Německu a Rakousku. Je členkou
světové společnosti Anti-Aging Mediciny (WOSAAM), Společnosti pro využití laseru v medicíně a dalších. Trvale spolupracuje s klinikami
u nás, v Paříži a ve Vídni a oblasti estetické
medicíny se věnuje s použitím nejmodernějších
dostupných metod a produktů.
tové buňky, které jsou obsaženy ve svrchní vrstvě kůže.
Po ošetření se zpravidla vyskytne mírné zčervenání, podobné tomu, které pleť získá při opalování. Do 24 – 48 hodin
vymizí. Péče o takto ošetřenou pokožku spočívá v aplikaci
speciálních regeneračních sér, která vám doporučí ošetřující
lékař. Jisté opatrnosti je třeba do zhojení pokožky, což je
zhruba 48 hodin. Po tuto dobu není vhodné používat make
–up, který by mohl proniknout do pokožky prostřednictvím
nově vytvořených mikrokanálků a způsobit například její
zánět. Naprosto bez omezení pak můžete nastartovat svůj
běžný režim péče za asi 5 – 7 dní. Pro dosažení optimálního efektu je vhodné toto ošetření v intervalu 3 - 4 týdnů
třikrát zopakovat.
Vypadat dobře je nejen otázkou toho, jak nás vnímají
ostatní, ale také faktorem mající vliv na to, zda se rovněž
i dobře cítíme. Jak vidíte, můžete si dopřát takové řešení, při němž není třeba obávat se bolesti ani dlouhodobé
rekonvalescence. Tyto zákroky jsou rychlé, šetrné a dokážou vám navrátit požadovaný svěží vzhled, doprovázený
pocitem spokojenosti a pohody.

Ústí n. L.
Praha

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

veškeré estetické operace l operace genitálií l odstranění vrásek
bez operace l transplantace vlasů a obočí • LASER CENTRUM
KLINIKY - depilace, žilky, bradavice, pigment, jizvy, chrápání,
rýma, frakční CO2 laser k omlazení pleti • BEAUTY CENTRUM
KLINIKY - kosmetický salon, lymfodrenáže, zeštíhlující zábaly,
STARVAC celotělová žehlička pleti, kavitace, radiofrekvence
NOVINKA, ScarLet - bezoperační lifting obličeje, lékařské bělení
zubů NOVINKA, Smart Lifting - vypnutí obličeje bez operace,
níťový lifting, NOVINKA - plazmaterapie - omlazení vlastní krví

www.esteticusti.eu

wwww.vraspirova.cz

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

Velká Hradební 3385/9, Ústí n. L.

Sledujte naše AKCE a SLEVY

Bydlení
Text: Gabriela Koulová, zdroje a foto: Philippi, alamaison.cz, almara-shop.cz, Clerkenwell designweek 2013, Adrea Quilt, kusamono.cz – Dalibor Šubrt, Anna Starmer – Barvená harmonie, blomus.cz

Kouzlo barev v interiéru
Podzim nás letos naladil radostně, krásné slunečné dny plné pestrých barev listí
a lákaly ven, ať už do lesů nebo alespoň do městských parků. Jenže zima je tady a s ní
i dny podmračené, šedé, krátké a chladné. Nabiti podzimním sluncem těch pár měsíců
ale přežijeme snadno, když si trochu rozradostníme život něčím pěkným, nejlépe barevným a hřejivým.

V chladných dnech vsaďte na pestré syté barvy, raději ty
teplé. Ať už si je obléknete na sebe nebo umístíte
v interiéru v podobě drobných dekorací a textilních
doplňků, zvednou vám náladu. Vždyť i horký čaj ve
skleněné konvici má krásnou hnědočervenou barvu,
a k tomuto ročnímu období určitě patří. Příroda
nabízí také nejrůznější škálu zeleně, od pokojových
rostlin přes květinové dekorace až po pro zimní interiér typické jehličí. Dejte škále zelených přírodních
barev vyniknout v jednoduchém skle či keramice,
zelená povzbuzuje mysl, ale zároveň přináší uklidnění od napětí ze stresu, zejména v kombinaci s vůní
jehličí a lesa.

Svíčky – krása i účelnost
Co může víc zahřát a vykreslit přívětivou atmosféru
než plamínek na stole. Ostatně období zimy je se
svíčkami spojeno i časem adventním a novoročním a klidně si ho můžeme protáhnout až směrem
k jaru. Není ovšem svíčka jako svíčka. Nechme stranou všelijaké kýčovité figurky s knotem – ty většinou
stejně nevydrží hořet. Podstatou dobře hořící svíčky
jsou kvalitní parafín a olej, ale také knot z čisté
pevné bavlny. Cokoli jiného se roztéká, kde nemá,
nedohoří do konce a především nepříjemně kouří.
Designové svíčky od renomovaných firem jsou drahé, zato vám budou hořet mnohonásobně déle
než ty levné ze supermarketu a pokud si
přejete vůni, budou vonět, nikoliv
vydávat odér štípající v očích
a v nose. Někteří specialisté na
svíčky se zaměřují na kontaktní
prodej. Pokud vás tedy někdo
pozve na svíčkovou párty,
nečekejte nic pikantního ani
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knedlíky na talíři, ale posezení a vyprávění při krásných
svíčkách, odkud si některou můžete (ale nemusíte)
odnést domů pro své potěšení. Setkání svíčkařů je
příjemný hřejivý zážitek na podvečer, kdy se brzy
stmívá a čas svádí k trochu romantickému a trochu
zasněnému vyprávění příběhů. Se svíčkami doma
to netřeba přehánět, ony totiž nejen svítí a hřejí,
ale také odčerpávají kyslík. Úplně tedy stačí jedna,
umístěná tak, aby plamínek nedráždil oči, ale jen
dokresloval atmosféru. Třeba koupel při svíčkách
si může dopřát jen ten, kdo má koupelnu dobře
větranou nebo dostatečně velkou, jinak si místo
pohody odnesete z vany bolení hlavy. Na zimu si
určitě pořiďte svíčku barevnou, červenou, žlutou,
zelenou či modrou – podle toho, co vám ladí v interiéru. Transparentní nebo bílé svíce si nechte raději
na léto, protože zimu potřebujete rozveselit nejen
teplým ohníčkem, ale také zářivou barvou.
Ke svíčkám patří také svícny, teprve v takovém páru
je designový efekt úplný, svíčka hořící na náhodně zvoleném talířku prostě není ono. Malé svíčky,
takzvané čajové, budou vytvářet plamínkem krásné
odlesky, když je vložíme do skleněného kalíšku, ať
už ze skla čirého nebo barevného. Větší svíčky si
zaslouží být ozdobou samy o sobě na dřevěném,
skleněném nebo kovovém svícnu. Mnoharamenné
svícny patří spíše minulosti, kdy svíčky zajišťovaly osvětlení místnosti. Do dnešních
interiérů se víc hodí svícen na jednu
až dvě svíčky. Sebekvalitnější
parafín vždy zejména u vysokých štíhlých svíček hrozí
odkapáváním, takže miska
svícnu by měla posloužit také
jako ochrana před stékáním

horkého parafínu na nábytek. Takže vybírejte nejen krásu,
ale účelnost – najít spojení obojího v široké nabídce svícnů
není problém.

Pohled do ohně
Komu plamínek svíčky nestačí, zatouží po krbu. Jenže kolik
z nás ho v bytě může mít? Naštěstí designéři pamatují
i na majitele docela malých bytů. A tak pokud si zrovna
nestavíte dům, kde si necháte vyprojektovat nádherný
nejlépe centrálně umístěný krb na vytápění třeba
i celého domu, můžete si pohled do ohně dopřát
s minikrbem. Tyhle dekorativní kousky nejsou
sice určené na topení, jejich výkon je malý, tak
tak ohřátí rukou, zato interiéru dodají
prvek živého ohně, což je v zimě i jen
psychologicky velmi účinné pro pocit
tepla. Okrasné krby mohou být plynové, probanbutanové nebo třeba lihové.
Ty nejmenší můžete postavit na stůl, ty
větší třeba zabudovat do stěny. Původně
imitovaly plochou skleněnou deskou pravý
krb, teď se ale objevují i jinak designované,
třeba v elegantním hi-tech stojanu, nebo v kovové skříňce
v japonském stylu.

Světlo
V krátkých pošmourných dnech se zvyšuje naše vnímání
interiérového osvětlení, podvědomě hledáme náhražku
za životodárné slunce. Je to důležité pro lidské zdraví, bez
světla strádáme stejně jako rostliny, na kterých to poznáme

velice rychle. Důležitá je i barva světla. Dnes spoříme energii s úspornými žárovkami, bohužel většinou kupujeme ty
levné, které vydávají světlo namodralé stejně jako bodové
osvětlení diodami. Raději si přišetřete na ty dražší, dnes
už najdete na obalu údaje o barvě světla, hledejte tedy
takové žárovky, jejichž spektrum se nejvíce blíží dennímu
světlu. Často dáváme přednost více menším zdrojům oproti
dřívějšímu typu centrálního osvětlovacího tělesa. A protože jsme už výše uvedli, že zimě svědčí barvy, můžete třeba
jednoduše nahradit stínidla za barevné skleněné koule
– hodí se na závěsy i na stolní lampičky. Světlem můžeme vytvořit i dekoraci, případně bodovým světlem
nasvítit objekt, který chceme zdůraznit. Příjemné
je i odrazové světlo, lampičky, které odrážejí barevným plechem světlo žárovky, rozptylují ho a vytvářejí tak klidnou ztišující
atmosféru.

Hřejivé spaní
V místnosti, kde spíme, nemá být moc teplo,
to ovšem neznamená, že v noci musíme
trpět chladem. Dýchat chladnější a samozřejmě pěkně vyvětraný vzduch je pro kvalitní spánek důležité, neméně však potřebujeme mít tělíčko pěkně v teple.
Lehké letní deky tedy na zimu můžeme vyměnit za něco
teplejšího. „Ideální je peří,“ říká Lenka Kocourková, která
se zabývá lůžkovinami už řadu let a prozkoumala snad
všechno, co světový trh nabízí. „Je ale třeba dobře vybírat.
Nejlepší standard je prachové husí peří, je lehké a měkoučké. Polštáře a lůžkoviny ale musí mít také kvalitní hustě
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tkaný materiál, ze kterého jsou ušité. Protože čištěné peří
už nikdy není takové, jako bylo původně, je lepší se čištění
vyvarovat. To vám zaručí právě pevná hustě tkaná látka,
protože dovnitř se nepráší. Mám zkušenost, že dokonce
i lidé se sklonem k alergiím si pak mohou péřové lůžkoviny
dopřát, protože peří uvnitř je samozřejmě sterilizované,
než se jím přikrývky a polštáře plní, roztoči jsou zahubení.
A když k peří nemůže prach, tak se do něj nedostanou ani
roztoči – a ti právě způsobují alergie.“ Kdo si přeje skutečný luxus, může si pořídit kajčí peří. „Je nejkvalitnější,
nejměkčí a nejvíc hřeje,“ vysvětluje Lenka. „Nikdo nemusí
mít strach o nějaké hubení divokých nádherných ptáků,
jejich prachové peří se pouze sbírá v jejich hnízdištích. Právě proto je tak drahé. Plní se jím třeba horolezecké bundy
nebo spacáky, ale můžete z něj samozřejmě mít i domácí
lůžkoviny, pořídíte je ale jen na individuální objednávku.“
Design v ložnici nám zajišťuje hlavně povlečení. Nabídka je
nesmírně široká a opět platí, že nejlepší je přírodní materiál. Kdo se chce skutečně zahřát, může si dopřát novinku
posledních let – povlečení a prostěradla z mikroplyše.
Počítejte ovšem s tím, že je pod ním opravdu hodně teplo,
navíc mikroplyš je přece jen lapač prachu, takže potřebuje
každodenní pořádné vyklepání a vyvětrání. Zatímco povlečení si dopřejí snad majitelé horských chalup, kde po
příjezdu bývá postel pořádně prochladlá, prostěradla si
získala přízeň pro svou pevnost, trvanlivost a také měkkost
a hebkost i v městských bytech.
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Látky, které rozzáří interiér
Asi nenajdeme českou domácnost, kde by nebyl k dispozici
vánoční ubrus s cesmínou, andělíčky, stromečky a sněhuláčky. Často skrýváme v prádelnících ručně šité a vyšívané
nebo malované poklady po babičkách, které patří jen a jen
na štědrovečerní stůl. Takový kousek je nejen krásný, ale
také plný vzpomínek. Pokud takový nemáte, zkuste najít
třeba ve starožitnostech nebo i mezi novými kousky něco
skutečně stylového a založte „ubrusovou“ tradici Vánoc
pro své potomky.
To ale neznamená, že po zbytek zimy byste na textilní doplňky neměli myslet. Všelijaké polštářky se vám povalují po
sedačce, po křeslech nebo na zemi. Dejte jim alespoň nový
kabát v pestrých barvách, při předvánočním úklidu je ideální chvíle na takovou proměnu interiéru. Krásných dekoračních tkanin najdete na trhu spoustu – a úplně nejpohodlnější je navštívit některé studio, kde vám s výběrem látek
na záclony, závěsy, přehozy a polštářky pomohou a ještě
vám je ušijí na míru. O barvách jsme se zmiňovali už několikrát, i tady platí, že zima potřebuje probarvit. Kdo má rád
květinové vzory nebo pestré dekory v jiném designu, tomu
nastala ta pravá chvíle. Nebojte se se vyřádit, vždyť tyto
doplňky se neokoukají, po pár měsících je na jaře vyměníte
zase za jiné.
Nezapomeňte, že v přetopené místnosti na vás za chvíli
padne útlum a dřímota. A tak pokud se chcete udržet bdělí
při sledování pěkného filmu nebo povídání s rodinou či
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přáteli, udržujte teplotu raději kolem 20 °C. Když budete
jen tak posedávat, může se vám zdát chladno. Pro takovou příležitost leží
na vaší sedačce pěkně složený
vlněný pléd. Vlna je nejlepší
zahřívač na nohy nebo přes
záda. Krásný pléd
nebo přehoz je
navíc luxusním designovým
doplňkem
obývacího pokoje.
O údržbu
nemusíte mít
strach,
i vlněné
tkaniny se
dnes zpracovávají tak, aby
se v pračce
při použití speciálního
prostředku a programu na jemné
praní nemusely nosit
do čistírny. Pokud
máte čalounění a koberce jednobarevné, třeba
právě výrazná kostkovaná
deka může být hřejivou
oko poutající tečkou na
eleganci pokoje.

Je libo čaj,
kávu, čokoládu?
Tedy v posledním případě samozřejmě horkou tekutou
čokoládu. Teplé nápoje patří k zimnímu
životnímu stylu. Každý z nich má svůj vlastní obřad podávání a pití. Pokud se tedy
chcete doopravdy zahřát, nejen se prolít
horkou obarvenou vodou, dodržíte
alespoň základní pravidla vaření a servírování, protože posezení nad hezkým
ubrusem a porcelánem je hřejivou
potěchou ducha. Tradiční japonský či
čínský čajový obřad si žádá malé kalíšky
a baňatou konvičku dobře nahřátou na
podložce se svíčkou. My Evropané spíše
přistoupíme na anglický „čaj o páté“,
jehož nalévání čaje z velké konvice do
porcelánových šálků má i své zcela moderní designové podoby. Pěkná skleněná konvice dá vyniknout barvě nápoje
a několik šálků z kvalitního porcelánu
může výborně pozvednout i zcela strohý moderní hi-tech interiér.
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Káva si pak žádá správný kávovar. Tady je výběr designových kousků opravdu široký, od zabudovaných do stěny až
po zajímavě tvarovaná presíčka, která se dají postavit
na stůl. Malé šálky z tenkého porcelánu kávovou výbavu dobře doplní. Čokoláda si pak žádá hrnek větší
– tady přijdou vhod nejrůznější buclaté či naopak
jednoduché válcovité hrnky, které si tak
rádi nakupujeme a vystavujeme třeba jako
vzpomínku z cest, i ty by ale měly být z bílého kvalitního glazovaného porcelánu,
který je netečný a nezmění chuť nápoje.

Kouzlo japonského
minimalismu
Pokojové rostliny jsou samozřejmou součástí našeho bydlení, zeleň dává lidskému příbytku
život. Nemusí to ale být vždy jen typické fíkusy,
tchýní jazyky, voskovky či difenbachie bujně
se rozrůstající v květináči. Stačí jen drobná
dekorace z rostlin, která svým naaranžováním
poutá pozornost. Mistři takového
pěstování jsou samozřejmě
Japonci. Ne každému je ale
dána trpělivost a umění pro
pěstování bonsají. Jsou tu ale
i jiné, mnohem jednodušší japonské techniky, kterými si můžete
zkrášlit interiér. Miniatury kusamono a kagerama jsou stvořeny
z mechu, buď v mističce, nebo
v podobě mechové koule. Z nich
pak vyrůstá jediná dokonale
upravená rovná zelená rostlinka.
Tvůrce těchto půvabných miniatur Dalibor Šubrt se korespondenčně
vyučil těmto uměním u japonských
mistrů a vysvětluje, v čem je jejich půvab
a dokonalost, která tak hřeje u srdce: „Během
té práce zažijete okamžiky, kdy si řeknete:
„Teď!“ Ani centimetr více nebo méně. V té chvíli si připadáte jako umělec. Dokonalá japonská
zahrada nebo dekorace z rostlin totiž vznikne,
když postupně odstraňujete
pomíjivé věci, až zbudou jen
základní elementy, až už není
co ubírat.“ Dalibor ovšem tvoří také miniaturní zahrádky
třeba do skleněných nádob,
kombinuje několik rostlinek
s kameny – opět v duchu výše
zmíněných pravidel. Když
pak takovou minizahrádku
ještě správně nasvítíte, bude
skutečně skvostnou tečkou
hřejivé atmosféry a ani v zimních měsících vás hned tak
něco nevyvede z rovnováhy,
protože harmonie vyzařující
z této dekorace vás vždy znovu a znovu vyladí.

Zelené stěny
vertikální zahrady v interiéru

Zelená stěna je kouskem přírody, kterou můžete mít v interiéru.. Na základě poznání podmínek za jakých rostliny
na stěnách rostou, na základě poznání nejrůznějších druhů
rostlin, které na stěnách rostou, položil známý francouzský
botanik Patrick Blanc základ pro ozeleňování zejména venkovních fasád domů. Na zelených skalních stěnách, které
najdeme na celém světě, ve všech klimatických podmínkách
od Pyrenejí po Antily, od velkých vodopádů Severní Ameriky až po Asii, jsou společné stanovištní podmínky umožňující růst rostlin. Je to např. povrchová struktura tvořená
četnými rýhami a póry, která umožňuje rostlinám uchytit se
a vegetovat na stěnách. Pravidelný přísun vody v rozpraskaných skalách je nezbytný pro přežití rostlin a voda, která
zůstane v rýhách a prohlubeninách, je pro další růst rostlin velmi důležitý. Podobně v přírodě ovlivňuje rostlinnou
skladbu na skalních stěnách. Pří ozeleňování stěn v interiéru je pak světlo neodmyslitelnou součástí a rozhoduje
o kvalitě vývoje ale i trvanlivosti použitých rostlin.
Ve Francii již zmíněny botanik Patrick Blanc jako první
vymyslel jak podmínky strmých až kolmých stěn napodobovat. Dnes se používají pro ozeleňování stěn nejrůznější
systémy, které se na základě četných pokusů a zkušeností
s realizovanými stěnami, neustále vyvíjí a zdokonalují. Řada
nezávislých studií ve Francii a Německu potvrdily filtraci
a zachycování škodlivých látek, které přinášíme do interiéru s nábytkem. Bylo potvrzeno všemi studiemi, že tento účinek mají pouze rostoucí rostliny, nikoli třeba řezané, které
žijí v symbióze s mikroorganismy, které mají tyto pozitivní
účinky. Rostliny a vlhké materiály, použité na zelené stěně

zadržují také nepříjemný jemný prach. Nejvýznamnějším
vliv má taková plocha rostlin na zvýšení vzdušné vlhkosti,
která je v naších obytných prostorech velmi nízká.
Námi nabízené stěny patří v principu mezi hydroponie na
textilii. Je to hydrofilní tkanina bez živin, která slouží uchycení rostlin, příjmu vody a živin a tím jejich růstu. Rostliny
jsou mezi dvěma vrstvami takové tkaniny, které jsou zafixovány na desce, která se kotví na stěnu, kterou ozeleňujeme. V horní části je zavlažovací systém, který automaticky
dávkuje vodu se živinami. Voda díky gravitaci stéká mezi
tkaninami a zvlhčuje prostor, kde jsou umístěny kořeny
rostlin. Pod panelem je umístěná nádoba, pro odkapávání
přebytečné vody.
Sortiment pokojových rostlin vhodných pro ozelenění stěn
v interiéru je dostatečný, proto abychom mohli vytvořit
jednolité kompaktní porosty,
tvořené jedním druhem. Nebo
pro vytvoření nejrůznějších
barevných variací z kvetoucích
druhů, nebo kombinací pestrolistých rostlin.
Zelené stěny nebo vertikální
zahrady (greenwall) se jistě
brzy stanou součástí moderních
interiérů, kde budou tvořit
významné estetické prvky,
které mimo to podstatně zlepší Matouš Hydroponie s.r.o.
www.hydroponie.cz
kvalitu vzduchu, zvýší vlhkost
a zlepší akustiku.

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto Marie Votavová pro Svět sportu, Nordica a archív O. Banka

Nesnáším
sportovní oblečení
Ondřej Bank je už pár let nejlepší český reprezentant v alpském lyžování. Momentálně
absolvuje kolečko závodů v Kanadě i Americe, protože je vrchol sjezdařské sezóny.
Jeho cílem – stejně jako mnoha jiných sportovců – je ale zaútočit na některou z medailových pozic na únorových zimních olympijských hrách v ruském Soči.
Jak takové kolečko závodů probíhá?
Většinou tam odjíždíme o pár dní dřív, abychom doladili poslední detaily. Ne formu, hlavní přípravu absolvuju
v létě. Byli jsme čtyřikrát na ledovcích, v Chile jsme trénovali sjezdy, myslím, že mám natrénováno až až. Jde spíš o
předzávodní drobnosti jako třeba vybrat lyže na konkrétní
závod. Sjezdařská sezóna se skládá z 90 procent ze stejných
závodů, které se každý rok opakují, takže vím, do čeho jdu.

Kolik závodů máte před sebou?

Jsem typ závodníka, který se snaží jezdit všech pět disciplín
(tedy slalom, obří slalom, super obří slalom, sjezd a alpská
kombinace – pozn.red.), takže pro mě to znamená třeba
kolem pětadvaceti závodů. Ty, kteří se soustředí jen na jednu disciplínu, čeká třeba pět, maximálně deset závodů.

Proč jezdíte všechny disciplíny?

To je otázka, na kterou se mě lidé často ptají, jak laici, tak
profesionálové. Protože mě to baví. Každá disciplína má
své kouzlo, které mi nedovolí nějakou z nich opomenout
a neužít si ji. Tahle všestrannost má své výhody i nevýhody.
Nekoncentruju se jen na jednu disciplínu, takže asi nikdy
nevychytám všechny detaily jako člověk, který se zaměřuje
třeba jen na slalom. Na druhou stranu jsem univerzální.
Názory se liší člověk od člověka, já si myslím, že je lepší být
všestranný. Je dobré trénovat všechny disciplíny a pak se
třeba rozhodnout, že nějaký závod vynechám.

Je víc všestranných lyžařů, nebo těch, kteří
se specializují jen na konkrétní disciplíny?

Takových lidí jako jsem já, moc není. Nechci, aby to znělo
nějak vychloubačně, ale univerzální bývají většinou jen ti
nejlepší. Mně baví všechno kolem lyžování, proto nechci
žádnou disciplínu šidit.

Takže se ráno probudíte a řeknete si: „Dnes
se cítím na slalom“ a trénujete slalom?

(Smích) Uděláme si plán, kolik čeho chceme najezdit, na co
se soustředit víc. Priority mám očíslované 1 až 5. Když jede-
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me do jižní Ameriky do Chile, trénuju rychlostní disciplíny,
protože jsou tam na ně dobré kopce. Na jiných místech se
zaměřuju zase víc na technické disciplíny. A co se závodů
samotných týče, vím, které závody mám jet, abych nasbíral
patřičné body, a které naopak můžu vynechat třeba v případě, že se chci šetřit na jiné.

Trénuje vás váš starší bratr Tomáš. Proč právě on? A má u vás patřičnou autoritu?

Začínali jsme lyžovat spolu, trénoval nás taťka. Brácha pak
přestával závodit, tak jsem ho poprosil, jestli by mě nezačal trénovat. Nejdřív ještě jezdil nějaké závody, ale pak už
ne. A s autoritou nemá problém. Máme mezi sebou vztah,
který není založený na drilu, ale na vzájemné komunikaci.
Brácha se postupně vypracoval natolik, že dnes je šéftrenér
české reprezentace mužů v alpském lyžování.

Říkáte, že jste byl odmalička na horách, ale
přitom jste kluk z Moravy, ze Šumperska. To není
úplně běžné.

Vyrůstal jsem a teď momentálně bydlím v Brodě nad Moravou, což je malá vesnička u Šumperka. Tady začínají Hrubé
Jeseníky. Jsou to sice malé hory, ale přesto hory. Do dvaceti
kilometrů od místa, kde bydlím, je několik velkých zimních
středisek. Taťka je zároveň spoluvlastníkem malého lyžařského areálu, takže i když jsem kluk z Moravy, k lyžím jsem
měl vždycky blízko.

Co vám jako lyžaři říká snowboard?

Jako kluk jsem ho měl od taťky zakázaný, v tom byl naprosto striktní. Kamarádi na něm jezdí a já se na něm taky
trochu naučil jezdit, ale není to nic extra. Já „prkno“ nijak
neodsuzuju, jsou prostě lidi, kteří zůstávají věrní lyžím, a
zase jiní, kteří si oblíbili snowboard. Na některý sníh je
naopak prkno lepší, protože si jízdu víc užijete. Jsem blázen
nejen do lyžování, ale do různých jiných sportů, které si
chci vyzkoušet, tak myslím, že mi to nedá a na prkně se
ještě jezdit naučím.

Zdraví a krása

Ice Zima 2013 |

31

Rozhovor

Na vašich stránkách je napsáno, že vás zajímá také parašutismus a golf. Nakolik se věnujete
těmto sportům?
Mám za sebou pár seskoků z letadla, je to nádherný adrenalin. Golf je úplně něco jiného, vyžaduje soustředění a
trpělivost. Rád si ho občas zahraju, ale nemám na něj zdaleka tolik času, kolik bych chtěl. Je to hezký koníček.

Prý jste klistakofobik. Co to znamená?

Kamarádi si ze mě dělají legraci, protože mám odjakživa
obavy z klíšťat a pořád se tak trochu hlídám, abych náhodou nějaké nechytil. Tenhle strach ve mně asi vypěstoval
taťka, když mě na klíšťata pořád upozorňoval. A kamarádi
si ze mě v tomhle směru trochu utahují, proto o mně říkají,
že jsem „klášťákofobik“. Beru to s nadsázkou. (Smích).

Vy máte za sebou dost někdy i poměrně
hodně kuriózních úrazů. Takže klíště je pro vás
možná ten nejmenší problém, nebo ne?

Samozřejmě, proto říkám, že jde o nadsázku. Co se týče
úrazů, doufám, že už mám vybráno a že se mi úrazy napříště vyhnou.

Říkáte, že sjezdařskou sezónu tvoří z 90
procent závody, které se jezdí pravidelně. Máte
mezi nimi nějakou trať, která je pro vás něco
jako noční můra? Trať, kterou jste nikdy nesjel
tak, jak byste chtěl?

To jste přesně trefila... První sjezd sezóny se jede v kanadském Lake Louise. Ten kopec není náročný a sjezd není
nijak drsný, takže není důvod k žádným obavám, ale já
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ho ještě nikdy nesjel podle svých představ. Což mi vadí.
Jsou na něm dvě místa, na nichž se dá získat nebo ztratit
úplně všechno. Závodník se tu musí zaměřit na drobné
nuance, které mi nikdy moc nešly, já jsem spíš na těžší věci.
Rozhodně to není kopec, na který bych se těšil, naopak
z něj mám vždycky nejen respekt, ale zároveň dost zvláštní
pocit. (Ondřej v závodě ve sjezdu na zmíněném kopci dojel
jako 36., což se startovním číslem 66 a v takové konkurenci
vůbec není špatný výsledek. Od bodovaného umístění ho
dělilo pouze 44 setin sekundy – pozn.red.). Ale týden nato
se jede závod v americkém Beaver Creeku, kde se mi jezdí
dobře. Tedy kromě toho, že jsem si tu před časem vykloubil rameno. Takže doufám, že si tam případně vylepším
reputaci.

Který závod naopak považujete za největší
vítězství bez ohledu na umístění?

Když nebudu brát nejlepší umístění na olympiádě a světovém poháru, tak mě těší, že jsem byl schopný v sezóně
2010/2011 získat bod na světovém poháru v každé disciplíně. Něco takového se povedlo jen legendárním lyžařům
jako jsou Američan Bode Miller, Nor Aksel Lund Svindal
nebo Chorvat Kostelič. Získat bod v jakékoliv disciplíně je
známka toho, že má závodník určité kvality, něco jako top
50 v tenise. To je jedna z věcí, kterých si cením.

Jak to chodí mezi lyžaři? Jste na jednu stranu soupeři, ale dokážete spolu i kamarádit? Jak
velká je mezi vámi rivalita?

Jsme soupeři, ale zároveň jsme všichni velcí kamarádi. My-

Rozhovor
slím, že si všichni moc dobře uvědomujeme, že lyžování je těžké,
náročné a může být někdy i velmi nebezpečné. Jeden z důvodů,
proč se lyžování věnuju, je to, že je mezi námi zdravá rivalita,
ale žádná řevnivost nebo zášť. Jsme soupeři, ale zároveň přátelé.
Hecujeme se jako kamarádi a když se někomu něco extra podaří,
hned si navzájem gratulujeme. Zároveň je to ale výzva pro nás
ostatní být příště lepší.

Jdete pak společně úspěch zapít?

Je to různé. Někdy ano, ale většinou bývám po závodě natolik
unavený, že se snažím jít si spíš odpočinout. Záleží taky na tom,
co mám následující dny před sebou. Rozhodně ale nejsem ten typ,
který každý úspěšný závod tři dny zapíjí.

Říkal jste, že budete trávit měsíc na závodech
na různých místech. Je během závodů možnost, aby
s vámi jela rodina? Přítelkyně se synem?

Prostor k tomu je, ale syn je ještě dost malý. Navíc se mu moc nelíbí jízda autem. Ale doufám, že si časem zvykne a že se mnou na
nějaké závody v budoucnu přítelkyně se synem vyrazí. Vzhledem
k tomu, že se snažím dělat sport na co nejvíc profesionální úrovni, jsou týdny, kdy s rodinou nemůžu trávit tolik času, kolik bych
chtěl. Ale jinak se vrcholový sport nedá dělat. Lyžování už dávno
není jen zimní sport, kdy člověk přes léto nic nedělá. Trénuje se
celý rok.

Kde jste se potkal s přítelkyní?

Samozřejmě, že na lyžích, Tereza je bývalá lyžařka. (směje se Ondřej).

Před pár týdny vám bylo třiatřicet. Kde jste se
viděl v tomto věku, když vám bylo třeba o patnáct let
méně?

Nikdy jsem to neřešil. Chtěl jsem dělat to, co mám rád. Což dělám.
Nevnímám, jak běží čas. A výzvy přicházejí pořád nové.

Co považujete za svůj největší životní úspěch?

To, že žiju spokojený život, zatím jsem relativně zdravej, mám
kolem sebe své lidi, kterým můžu věřit, mám je rád a jsem s nimi
šťastnej. Prošel jsem si různými životními obdobími, proto si myslím, že mám srovnané hodnoty jak co se týče sportu, tak života.

Co jste původně vystudoval?

Gymnázium. Pak jsem chvíli studoval FTVS v Brně, ale protože mě
studium nebavilo, raději jsem si založil svou značku lyžařských doplňků Vagus. Nechtěl jsem věnovat čas něčemu, co mě neuspokojovalo a nedávalo mi to, co jsem čekal. Věděl jsem, že chci lyžovat,
protože mě to bavilo a uměl jsem to. Ale netušil jsem, jestli se
budu moct lyžováním živit profesionálně. Teď už vím, že to jde.

Proč právě Vagus?

Značku jsem pojmenoval podle sebe. Moje máma mi pořád vytýkala, že jsem nepořádný a chodím jako „vágus“. Tenkrát před lety
mi vadilo, že se pro alpské lyžaře nedají sehnat takové doplňky a
vůbec móda, jakou mají například snowboardisti. Byly to kvalitní
věci, ale nebyly hezké. Vadilo mi, že nemůžu mít kvalitní věc se zajímavým designem. Když se mi naskytla možnost nechat si udělat
pro sebe kvalitní a pěkné brýle, využil jsem toho a myslel, že tím
taky skončím. Ale pak se poptávka rozjela, a tak vznikla má značka. Nejdřív jsem se distribuci věnoval já sám, ale nezvládal jsem
to, jsem dost rozlítanej. Teď už mám kolem sebe tým lidí, kteří se
starají o to, aby všechno dobře fungovalo.

Když na sobě nemáte lyžařské oblečení, v čem
nejraději chodíte?

Nejraději chodím v tričku a manžestrákách. Já totiž nesnáším
sportovní oblečení. Rozhodně mě nepotkáte, jak se procházím ve
značkové teplákové soupravě. S tím budu mít asi trochu problém
na olympiádě. Strašně nerad chodím v těch stejnokrojích. To bych
asi neměl říkat, ale je to tak. (směje se Ondřej). I když oblečení je
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asi to poslední, co budu v Soči řešit. Chci se pokusit atakovat nejvyšší příčky.

Zaslechla jsem, že jste prý velký vtipálek.
Myslíte si, že mají sportovci něčím specifický
smysl pro humor?

Těžko říct, ale myslím, že lidi, kteří jsou zvyklí o něco bojovat, což sportovci jsou, mají trochu nadhled a dokážou
si udělat legraci sami ze sebe. Mám kamarády různých
profesí. Lidi se někdy zbytečně kastují, což já nemám moc
rád. O fotbalistech si leckdo myslí, že jsou hloupí. Atleti
se například považují za smetánku. I mezi sportovci jsou
lidi inteligentní, anebo naopak. Stejně jako mezi ostatními
profesemi.

Znáte nějaký typický vtip, který se používá
mezi lyžaři?

Na vtipy je dobrý brácha, já si žádný nevybavuju. Ale napadá mě golfový. Klasický golfový vtip je: Už jsem na to přišel.
(smích).

Vánoce už budete trávit doma?

Doufám, že ano. A moc se na ně těším. Na kapra, na zelňačku, i na to, že se všichni sejdeme.

Poprvé bude Vánoce vnímat taky váš synek
Albert, loni byl ještě moc malý. Dostane od Ježíška lyžičky?

Ještě jsem o tom nepřemýšlel, možná ano. Já nejsem moc
dobrej v nakupování dárků. Dost často na ně zapomenu
úplně, ale hlavně teď ani nemám čas je shánět. Takže dárky
nechám na ostatních.
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Ondřej Bank
Narodil se 27. října 1980 v Zábřehu na Moravě. Momentálně žije
v Brodě nad Moravou s přítelkyní
Terezou a čtrnáctiměsíčním synkem.
Pojmenoval ho Albert, prý částečně
podle Einsteina a částečně podle
známého bývalého italského lyžaře Alberta Tomby. Mezi Ondřejovy
největší sportovní úspěchy patří: 6.
místo v kombinaci na MS v St. Antonu v roce 2001, 6. místo v superkombinaci na olympiádě v Turíně v roce
2006, 3. místo v superkombinaci
Světového poháru v Beaver Creeku
v roce 2007 nebo 5. místo v superkombinaci na mistrovství světa v Ga-Pa v roce 2011. V sezóně 2010/2011
se zároveň stal absolutním vítězem
ankety Král bílé stopy.
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Luxus
Text: Nela Maťašeje, foto: SAMphoto.cz

Lesk a bída

diamantu
Jsou oslnivé a patří bezesporu mezi symboly luxusu. Možná si ještě z hodin biologie
budete pamatovat, že diamanty patří mezi nejtvrdší nerosty na světě. Není lehké je zničit a díky tomu je můžeme považovat tak trochu za věčné.

Slzy bohů, které vyvřely na povrch

Diamant jako král drahých kamenů přitom milovaly už
ženy ve starém Egyptě. Svůj název ale získala tato krystalická forma uhlíku až o mnoho let později, v Řecku, kdy
diamanty lidé považovali za slzy bohů. Vzhledem k tomu,
jak byly dokonalé, dostaly název „adamas“, což znamenalo
nepřemožitelný.
Na povrch země se dostávají diamanty společně s vulkanickou horninou, která je vytlačuje vzhůru. Lidé je ale odjakživa nacházeli i v korytech řek, kam se kameny dostaly díky
erozi.
Za historicky první naleziště můžeme považovat naplaveniny řeky Golcondy v Indii. Právě tady odstartovalo světové
pátrání po diamantech. Indie má vůbec prvenství v objevení diamantu. Navíc odtud pocházejí jedny z nejvýznamnějších diamantů vůbec – Velký mogul či Koh-i-Noor.
Bohatá ložiska diamantů se objevila v šedesátých letech
také v Rusku, v Jakutské oblasti Sibiře. Problémem při
těžbě však byly vždy velmi nízké teploty. Půda je v oblasti
zmrzlá někdy i do hloubky 300 metrů, což těžbu dost znesnadňuje a samozřejmě také prodražuje.
Jednoznačně nejznámější a také nejvyhledávanější jsou
diamanty africké. Dříve se tu diamant získával rýžováním
z říčních naplavenin, podobně jako zlato. Až náhodný
dětský nález v jižní Africe znamenal přelom. Lidé se zaměřili na těžbu diamantu pod zemí. V devatenáctém století
tu v Jihoafrické republice vypukla takzvaná Diamantová
horečka, když v roce 1869 objevili diamant s názvem Star
of the Africa. Dnes je nejproduktivnější důl Finsch, který
dodnes patří mezi deset nejvýznamnějších dolů světa.
A jak je to v Česku? Na diamanty zřejmě nebudeme ta
pravá země. Nálezy pravých kamenů se tu potvrdily jen
dvakrát. V Dlažkovicích a Chrášťanech.

Kámen v hledáčku královské gardy

Odjakživa patřily diamanty k ozdobám těch nejbohatších
a nejmocnějších lidí světa. Největším mezi diamanty byl
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Cullinan, který měl při nalezení přes půl kilogramu. Posléze
jej však rozřezali na menší kusy. Přesto je Cullinan pořád
významným kamenem. Jeho část, označovaná římskou číslicí I. se jmenuje Star of Africa a její majitelkou je královna
Alžběta II.
Strážci londýnského Toweru hlídají také Koh-i-noor, jeden z nejstarších diamantů světa. Jeho původ je obestřen
mnoha legendami. Ty souvisí zejména s jeho stářím, protože není přesně doloženo, kdy byl nalezen. Jisté je pravděpodobně pouze to, že pochází z naplavenin indické řeky
Godávar a byl majetkem indických šejků. Známou historii
píše kámen až od roku 1849, kdy jej do vlastnictví získala
Anglie. Do královské koruny se ale dostal až v roce 1936
a to díky královně Alžbětě.
Ve francouzských královských klenotech se více než stovku
let nacházel další významný diamant Hope. Kámen, který nalezli v Indii, měl modrou barvu a po staletí se o něm
tvrdilo, že je prokletý. Prokletí podle dokumentů pominulo,
když jej poslední majitelé věnovali přírodovědnému muzeu
ve Washingtonu.
Francouzi si diamanty vůbec uměli užívat po svém. Francouzský král Ludvík XV. vlastnil diamant, který mu svým
tvarem měl připomínat rty markýzy de Pompadour.

Pečujte o něj!

Možná jste také hrdými majiteli diamantu, jen si čas od
času řeknete, jak se o něj vlastně starat. Ačkoliv si řada lidí
myslí, že je nejtvrdší nerost světa téměř bezúdržbový, opak
je pravdou. I diamanty potřebují pravidelné ošetření. Odborníci dokonce doporučují je jednou za půl roku donést
na jakousi preventivní prohlídku ke šperkaři. Ten zkontroluje, zda kámen dobře sedí v korunce a nehrozí pádem.
Aby byl diamant stále tak noblesně třpytivý jako na začátku, musíte jej občas vyčistit. Pokud nechcete nechávat
šperk u profesionálů, můžete se pokusit o základní údržbu
doma. Šperk můžete namočit do vlažné vody s jarem a pak
opatrně očistit měkkým kartáčkem na zuby. Sušte jej vždy
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jemnou látkou.
Pomoct odstranit usazeniny může také čistý líh, který je
pro údržbu ideální. Jen pozor na příměsi, kupujte raději líh
přímo v lékárně.
Odborníci a šperkaři také doporučují mít jednotlivé kousky s diamanty odděleně. Snížíte tak výrazně riziko, že se
o sebe kameny poškrábou.

Umělá krása z laboratoře

Stejně tak, jako člověk dokáže vytvořit umělé srdce a umělé kožešiny, zvládne vyrobit i umělý diamant. Průmyslovou
výrobu umělých kamenů začala v roce 1954 firma General
Electric. Jejich diamanty měly jen několik milimetrů a využívaly se spíše v průmyslové technologii než ve šperkařství. Další rozvoj technologie výroby diamantů ale přinesl
nové možnosti. Dneska je proto výroba umělého diamantu
v podstatě snadná a levná. A zvládne vyrobit i barevné
šperky.
Jenže co s tím? I když se zdá, že je těžba vlastně zbytečná,
vždy budou mít přírodní kameny vyšší cenu, než ty umělé.
Syntetické kameny nejsou certifikovány a jsou v podstatě
jakýmsi padělkem přírodního bohatství planety. Přesto jsou
však umělé diamanty jednoznačným přínosem – a to zejména pro oblast vědy a techniky. Pomáhají nám při vzniku
účinnějších laserů nebo v chirurgii.

Diamanty v Česku

I Češi mají rádi luxus a stejně tak se rádi zdobí. Potvrzují to
módní návrháři, kteří na ozdobu svých šatů využívají široké
spektrum drahých kamenů, včetně diamantů. Právě diamanty nosí řada českých žen na šatech vyskládané v působivé broži nebo ve sponě do vlasů. Díky tomu se dají drahé
kameny nosit při jakékoliv příležitosti, pouze šaty jsou
pokaždé jiné. Muži si zase čím dál častěji zdobí diamanty
své manžetové knoflíčky.
Podle obchodníků se ale česká populace uchyluje k nákupu
diamantů stále při stejných příležitostech. „Jsou to promoce, narozeniny, zásnuby i svatby. U nás ta tradice ale stále
není tak silná, jako například v Německu, kde se diamant
kupuje častěji,“ podotýká Ivana Trojská, která pracovala
jako prodejkyně drahých šperků v centru Prahy.
Lidé v České republice totiž stále nevidí jednoduchou
vlastnost diamantů – jsou nejen krásné, ale dokážou samy
v sobě uchovat i jmění po celé generace.

Investiční diamant:
Noste své peníze třeba v prstenu
Ačkoliv obvykle diamanty hledáme zasazené v prstenech,
náušnicích nebo v korunkách krásy, řada lidí si drahé kameny nepořizuje pro parádu. Stejně jako zlato dnes mohou
diamanty sloužit jako výhodná investice do budoucna.
Manager Prague Diamond Market Pavel Duraj potvrzuje,
že pokud chcete své peníze skutečně zúročit, s diamantem
nemůžete šlápnout vedle.

Proč se v dnešní době vyplatí investovat do
koupi diamantu?

Těch důvodů je hned několik. Cena diamantů dlouhodobě
roste, a když se podíváte na statistiky, za posledních sto let
došlo jen dvakrát k mírnému poklesu ceny. Diamanty jsou
celosvětově uznávanou komoditou. Jsou nadčasové, nepodléhají trendům. V neposlední řadě je diamant opravdu
nádherný šperk, kterým vždycky potěšíte. Je to hodnotný
dárek k výjimečné události.

Když si jako laik budu chtít pořídit investiční diamant, jak poznám, že se jedná o pravý
kámen?

Diamant má jako jediný z drahých kamenů svůj systém certifikace. Hodnotí se ve čtyřech parametrech, takzvaných 4C
podle počátečních písmen jednotlivých parametrů. Každý
parametr je ceněn různou mírou, a když se podíváte na
všechna 4C, tak určíte cenu. Ta je přitom stejná na celém
světě. Ta 4C označují brus (cut), váhu (carat), barvu (colour)
a čistotu (clarity). Diamant může mít nejrůznější barvu
i počet karátů.

Jak při koupi nenaletět na podvodníky?
Kam je nejlepší se v případě zájmu o koupi
obracet?

Když budete chtít diamant koupit, je vždy lepší se obrátit
na odborníky. Při nákupu požadujte certifikát, který
zaručí pravost kamenu. Ten vydávají specializované znalecké gemologické
laboratoře. Mezi ty nejznámější patří americká GIA

nebo belgické HRG či IGI.

Jak jako laik poznám, odkud diamant
pochází?

To nepoznáte. Diamanty se záměrně mixují,
protože by lidé preferovali kameny z Afriky.

Co s diamanty dělají vaši zákazníci?
Dá se vůbec investiční diamant zasadit so
šperku?

Samozřejmě. Spíše jde o to, jak velký
kámen máte. Do šperku si klienti nechávají zasadit ne příliš velké kameny, většinou o hodnotě 400 až 800 tisíc korun. Větší kameny už
pak mají v trezorech. Je třeba podotknout, že
investiční diamanty jsou mnohem čistší než
ty klasické, které koupíte ve zlatnictví.

Co mohu dělat, pokud se
rozhodnu investiční diamant
prodat?

Můžete jej prodat kdekoliv
a kdykoliv. Stačí najít v příslušné zemi obchodníka
s diamanty. I v České
republice pracuje řada licencovaných obchodníků s diamanty, na něž
se můžete obrátit.
Pokud chcete diamant prodat, rádi
vám poradíme
i my.

Infiniti Q50:
Dravec plný technologií

Japonská automobilka Infiniti chce vstoupit do povědomí evropské veřejnosti.
K tomu jí má posloužit nový model Infiniti Q50, který disponuje nejen atraktivním
vzhledem, ale i řadou progresivních technologií. Jmenovitě například přímé
adaptivní řízení, nahrazující tradiční mechanické propojení předních kol s volantem.
Design modelu Q50 nikoho neurazí. Neotřelý vzhled přední
masky jakoby poukazoval na výkonný agregát pod kapotou, naopak umírněnost celkového designu koresponduje
s elegantním interiérem a palubní deskou ve tvaru dvojité
vlny. Té dominují dva dotykové monitory na středové konzole. Zatímco výše umístěná obrazovka slouží jako parkovací kamera a navigace, ta spodní nabízí množství ovládacích
prvků. Na oba monitory dosáhnou řidiči z pohodlí speciálního sedadla, které Infiniti vyvinulo ve spolupráci s americkou NASA.
K výbavě Q50 patří i aktivní řízení jízdy v pruhu (ALC). Systém udržuje automobil ve správném pruhu a snižuje nutnost neustálých zásahů do řízení kvůli bočnímu větru nebo
nerovnosti vozovky. Zásadní novinkou je ale především
přímé adaptivní řízení (DAS), což lze zjednodušeně vystihnout slovy „řízení po drátě“. Mechanické spojení předních
kol a volantu totiž ustoupilo vysoce citlivému aktuátoru,
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který zpracovává pohyby volantu a posílá je do ústrojí kol.
Nedůvěřivé zákazníky snad potěší fakt, že stále stálé existuje mechanické spojení, k0teré začne fungovat v momentě
poruchy adaptivního řízení. I když u Infiniti se chlubí více
než 400 000 testovacími kilometry bez jediného problému.
A jaké jsou výhody systému DAS? Řidiči si mohou zvolit
citlivost řízení, od maximální stability při jízdě na dálnici
až po citlivý volant vhodný pro manévrování na parkovišti.
Další výhodou je konec vibracím volantu při jízdě po nerovném povrchu. Seznam elektronických vymožeností Q50
tím ale zdaleka nekončí. K bezpečnostním systémům dále
patří prediktivní varování před čelní srážkou, inteligentní
brzdový asistent, zdokonalení příčné stability, aktivní řízení
dráhy, systém sledování okolí vozidla atd. Model Q50 je
doslova prošpikovaný moderními technologiemi.
Infiniti Q50 je k dispozici s dieselovým a benzínovým motorem. V současnosti je základním agregátem čtyřválcový

Motor

2.2d

2.2d

Hybrid

Hybrid AWD

Převodovka

6M

7A

7A

7A 4x4

Zdvihový objem [cm3]

2143

2143

3498

3498

Válce/ventily

4/4

4/4

6/4

6/4

Největší výkon [kW/min-1]

125/3000

125/3000

225/6500

225/6500

Největší toč. mom. [Nm/min-1]

400/1400-2800

400/1400-2800

350/5000

350/5000

Celkový výkon [kW]

-

-

268

268

Max. rychlost [km/h]

230

230

250

250

Zrychlení 0-100 km/h [s]

8,7

8,5

5,1

5,4

Komb. spotřeba [l/100 km]

4,4

4,8

6,2

6,8

diesel o objemu 2,2 litru, který s podporou jednoho turbodmychadla disponuje výkonem 170 koní se spotřebou
4,4 l/100 km. U tohoto typu motoru je k dispozici manuální
šestistupňová převodovka nebo sedmistupňový automat.
Verzi se zážehovým šestiválcem 3,5 litru dostanete společně
s elektromotorem. Přestože elektromotor pracuje jen při
rozjezdech a pomalých rychlostech, kooperace s šestiválcem
je harmonicky sladěna. Dokazuje to zrychlení z 0 na 100
km/h za pouhých 5,1 sekundy. Hybridní model Q50 3.5h
se pyšní výkonem 364 koní, který na kola přenáší sedmistupňová automatická převodovka s možností řazení pod

volantem. Infiniti Q50 s pohonem zadních kol spotřebuje
6,2 litru na 100 km, žíznivější čtyřkolka má spotřebu
6,8 litru na 100 km. Ceny za Infiniti Q50 začínají na hodnotě 861 160 Kč za základní dieselový motor, za hybrid
zaplatíte 1,29 milionu korun.
Infiniti Q50 je perfektním nástrojem pro prezentaci japonské automobilky v Evropě. Podle Johanna de Nysschena,
prezident společnosti Infiniti Motor Company, ztělesňuje
Q50 dramatický design, dynamický výkon a technologie
nejvyšší úrovně.
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Speed
Text: Aleš Sirný, foto autor a Petr Frýba

Původně chtěl jen nové brzdy,
teď je z něj šampion Evropy
Petr Fulín začal s kariérou automobilového závodníka až v 28 letech, přesto se vypracoval na jednoho z nejlepších českých pilotů a od říjnového závodu v Brně mu
můžeme říkat šampion Evropy. Petr Fulín totiž triumfem v rozhodujícím podniku Evropského poháru cestovních vozů završil úspěšnou sezonu titulem nejen pro sebe,
ale i pro Českou republiku.

V paddocku mu nikdo neřekne jinak než Fulda, přezdívkou ze základní školy. V případě, že Fulín nemá helmu, na
závodech ho můžete potkat výhradně s typickým černým
čepcem na hlavě. Jedná se o jeho poznávací znamení,
podobně jako číslo 22, které má vylepené na závodním
speciálu BMW a vyšité na čepici a oblečení. V týmových barvách se letos prezentoval v Itálii, na Slovensku, v Rakousku,
na Sicílii a nakonec na jižní Moravě v Brně. Evropský pohár
cestovních vozů (ETCC) se totiž skládá z pěti víkendů o celkovém počtu deseti závodů. Ten poslední hostil domácí
Automotodrom Brno, což mělo pro Fulína výhodu, ale
zároveň si nesl těžké břemeno. Rozhodující moment zisku
titulu, nebo hořké prohry, se odehrával za přítomnosti
fanoušků a sponzorů a všichni si chtěli užít kousek svého
Fulína. Napjatý plzeňský rodák se v neděli před závodem
raději zamknul v týmovém přívěsu a relaxoval. Nervozitu
jste na něm mohli rozpoznat na první pohled – aby taky ne,
vždyť stál krůček od svého prvního celkového vítězství. Na
druhou stranu Masarykův okruh znal do posledního detailu, najezdil na něm stovky kilometrů a na rozdíl od soupeřů
se nemusel zabývat memorováním profilu dráhy. V tom
spočívala jeho výhoda. Jakmile usedl za volant svého BMW
320si, nejistý krok vyměnil za precizní jízdu v ideální stopě,
která mu vynesla nejrychlejší časy ve volných trénincích a vítězství v kvalifikaci.
Rozhodující moment nadešel v chladném nedělním dopoledni, kdy se teplota pohybovala pod hranicí deseti stupňů.
Fulín s černou dvaadvacítkou na dveřích svého bavoráku
vyrazil vstříc desetikolovému závodu na vteřinu přesně se
zhasnutím červených světel. Kritický moment první zatáčky
přežil bez úhony, podobně jako dalších sedmadvacet pilotů
za ním. Jel na jistotu, ale zároveň tak, aby za zády udržel
devatenáctiletého Slováka Maťa Homolu, svého jediného
soupeře v boji o titul. Po dvaadvacetiminutovém sprintu
(znovu číslo 22) prostoupila celým Masarykovým okruhem
obrovská úleva. Český závodník s českým týmem vyhrál
domácí závod a stal se evropským šampionem. „Dnešek je
nejlepším momentem mé kariéry,“ radostně prohlašoval.
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Na pořádnou oslavu však čas neměl, za hodinu se jel druhý
závod a Fulín do něj startoval z osmého místa. Teď už ale
neměl co ztratit a na start se postavil s cílem užít si závod
a udělat co nejlepší tečku za celou sezonou. Povedlo se mu
to na výbornou. V průběhu tří kol předjel všech sedm soupeřů a znovu vyhrál. „Vzhledem k tomu, že jsem měl titul
zpečetěn, v druhé jízdě jsem riskoval tak, jak bych to asi
v životě neudělal. Titul prožívám velice emočně, vítězství
je obrovským úspěchem celého týmu. Koncovky v předchozích letech mi zpravidla nevycházely, teď se to podařilo. Je
to pro mě obrovská satisfakce, protože moji soupeři jsou
většinou mladí kluci s bohatými tatínky, zatímco já mám
doma tři děti a s kariérou jsem začal pozdě,“ líčil Fulín své
bezprostřední pocity.

Jde to i bez motokár

Právě v pozdní vášni k motorsportu je Fulínova kariéra
mimořádná, možná až pohádková. „Začalo to tím, že jsem
chtěl pořádné brzdy na své civilní auto. Kupoval jsem je od
Ing. Josefa Křenka, jehož tým působí na tuzemské a mezinárodní scéně od roku 1996. Tím to prakticky začalo.
Na mosteckém autodromu mi Stanislav Matějovský půjčil
závodní Škodu Octavii svého syna Michala a já si řekl, že
civilního ježdění mám dost a chci závodit. Motokárové
dětství jsem tedy neměl. Do blázince motorsportu jsem
vstoupil v 28 letech a pořád se mě to drží. Přivádí mě to
k zamyšlení, kolik šikovných kluků u nás běhá, ale nikdy
v životě v závodním autě neseděli. Bohužel, kdo z nich
se k závodům dostane? Jde o to nastavit koncepci. V každém městě máme několik fotbalových klubů, které pracují
s mládeží, ale s motorsportem se tímto způsobem nepracuje,“ zamýšlel se Fulín, který se k automobilovým závodům
nasměroval sám.
Kariéru zahájil v roce 2006 prostřednictvím populární série
Škoda Octavia Cup. „Když jsem začal jezdit oktávie, za
mými mechaniky chodívali soupeři a ptali se, co je ten Fulín
zač, říkali si, že to je asi nějaký nový podnikatel, který se

přišel jen bavit,“ vzpomínal na své začátky. Jenže zábava to
nebyla. Fulín dřel, aby se prosadil a výsledky se brzy dostavily. První výhry na sebe nenechaly dlouho čekat a Fulín
zkoušel závodit se vším, co dostal k dispozici. Jeho zkušenosti se v poměrně krátké době prohloubily natolik, že se
mohl směle měřit s mezinárodní elitou.

Vzhůru do Evropy!

V roce 2012 oprášil vztah s Josefem Křenkem a společně se
vydali do neznámých vod ETCC. Koupilo se auto, sehnali

se sponzoři, zformoval se tým a evropské dobrodružství
mohlo začít. Petr Fulín jako závodník, Josef Křenek coby
manažer týmu. Zkušební rok vyšel na výbornou, vyjma
hořké tečky v Itálii, kde Fulín kvůli technickým problémům
odstoupil z vedoucí příčky a přišel o celkové druhé místo
v šampionátu. Navzdory smolnému závěru dopadla premiéra v ETCC výtečně a bylo jasné, že pro rok 2013 doznají
závodní priority zásadních změn. „Pokud by mi stačilo
umístění v první desítce, mohl bych vrátit licenci a zabalit to, proto byly letos ambice nejvyšší,“ narážel Fulín na
úmysl získat titul, k němuž se nakonec po sedmi měsících
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Krása

dopracoval. Celková bilance za rok 2013 zní: pět vyhraných
kvalifikací, pět nejrychlejších kol v závodě a pět prvenství.
Zatímco loni neměl Fulín s kým spolupracovat, letos malou
českou stáj obohatil s druhým vozem BMW Michal Matějovský. „Za dobu, co se pohybuji v českém motorsportu,
jsme se několikrát potkali na dráze a vzájemně se respektujeme. Je o něco mladší a nemá rodinu jako já, takže jsme
trochu jiní. Spojuje nás ale láska k motorsportu a během
víkendů jsme si vycházeli vstříc,“ řekl Fulín. Aneb tomu se
říká paradox. Zatímco Fulín na prahu své kariéry naslouchal radám Michala Matějovského a jeho otce Stanislava,
letos se role obrátily a Matějovský naslouchal zkušenějšímu
Fulínovi.
Podporou týmového kolegy to však nekončí. Fulín pomáhá propagovat i český motorsport. V roce 2012 objížděl
s týmem Křenek Motorsport obchodní centra, letos na jaře
se zaměřil na školy. „Uspořádali jsme soutěž Motorsport
ve školách. Školy vyráběly modely mého závodního auta
a vítězný návrh dostal patnáct vstupenek na druhý letošní
podnik ETCC na Slovensku. Soutěž vzbudila velký zájem
a možná právě tohle je ta správná cesta. Děti staví modely a nechodí kouřit nebo nehrají počítačové hry. Třeba se
díky tomu začnou zajímat o motorsport. Je to krok k tomu,
aby veřejnost vnímala závody a aby český národ nežil jen
hokejem a fotbalem. Jako příklad uvedu Martinu Sáblíkovou. Do určité doby se o rychlobruslení téměř nikdo nezajímal a v současnosti je tento sport zhruba na čtvrtém místě
v přerozdělování peněz ministerstvem školství. Motorsport
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se musí nastartovat podobně. Můžeme si třeba vzít ponaučení ze zahraničí, např. vytvořit tradici jako německý Norisring a udělat městský okruh i v České republice. Jestliže
lidé nepřijdou na závody, tak jim to divadlo přivezeme do
města. Následkem toho se dostaví i podpora talentovaných
kluků z motokár, vytvoří se určitá koncepce a mladí najdou svůj vzor. V Polsku spustil takovou vlnu Robert Kubica
a najednou se objevila spousta motokárových závodníků,“
rozpovídal se Fulín o nelehké pozici motorsportu v České
republice.
Jenže v neděli odpoledne byla pro Fulína propagace motorsportu v České republice na okraji zájmu. Užíval si sladké
výhry, ke které mířil od březnového úvodu sezony. Jakmile
se ale dopil obsah vítězoslavně zvednutých skleniček, bylo
třeba myslet na novou sezonu a novou výzvu. „Nad mistrovstvím Evropy je už pouze mistrovství světa,“ usmíval
se Petr „Fulda“ Fulín. „Ale všechno bude záležet na penězích.“

Príloha
ˇ
Text: Nela Maťašeje, Jana Abelson Tržilová, foto: SAMphoto.cz, Martina Tlachová, zdroj: Alpy.net, hory-lyzovani.cz, puxtravel.cz, lyzovani-na-ledovci.cz

Lyžování

není jen dřina.
Z atraktivního
sportu se staly
zimní radosti
Přestavte si, že jste na zasněženém svahu
na ledovci. Vítr kolem jemně sviští, sem
tam se okolo vás mihne lyžař. Hory na
vás mocně působí svou majestátností
a vy pomalu zapomínáte na všední dny
a všechno to pod vámi. Že mají Alpy
mocné pozitivní účinky, už potvrdila
nejedna studie. A lyžování jakbysmet. Tak
si i letos naplánujte svůj „ozdravný“
pobyt a vypravte se na místo, ze kterého
energie přímo sálá.
Zima na horách už dávno neznamená jen lyže a snowboard. Ze sportovní aktivity se stal postupně komplexní
odpočinkový proces. Alpy nabízejí areály, na jaké si jen
vzpomenete, dokonalé služby, báječnou gastronomii
a wellness procedury, při kterých ztratíte hlavu. I sami lyžaři
přiznávají, že se už tolik nehoní za skvělými sportovními
výkony. A tak vznikají „pohodáři“ na lyžích, jejichž cílem je
poznávat: svahy, přírodu, jídlo i pití.

Cesta za sluncem - Rakousko

Rakousko patří bez debat k nejoblíbenějším lyžařským lokalitám Čechů. Přesto všechno se najdou oblasti, které tak
nějak míjíme. Jednou z nich jsou Korutany. Oblast, která
nabízí jedny z nejlepších lyžařských středisek světa, bývá
často opomíjena při výběru zimní dovolené.
Mezi velmi příjemné areály patří jednoznačně Naasfeld,
který je svým zázemím schopen vyhovět skutečně všem.
Ba co víc, nabízí i dostatek slunečních paprsků a špičkový
návštěvnický servis. V Naasfeldu najdete sto kilometrů skvěle upravených sjezdovek orámovaných unikátními vápencovými vrcholy. V zimě tu podle statistik mají o sto hodin
slunečního svitu více než na severu Alp.
„Tato oblast nabízí vše, na co si vzpomenete. Najdete tu
ochotu a preciznost Rakušanů, dobré italské ceny a skvělé
italské slunce. Areál v Naasfeldu je velký, ale současně přehledný, takže se tu bez problémů vydovádí zkušení jezdci
i začátečníci. Skvělé je i to, že ráno vstanete a do deseti
minut stojíte u lanovky,“ popisuje své zkušenosti Martina
Tlachová, která v Alpách lyžuje už od svých dvou let.
Mezi nejatraktivnější tratě patří sjezdovka Carnia, která
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z jednoho vrcholu klesá v délce více než 7 kilometrů až do
údolí. I strmé úseky poskytují dostatečnou šířku. Zdejší urolbované dálnice si zamilujete velice rychle.
A když vás to přestane bavit na rakouské straně, není problém se z Naasfeldu plynule přesunout do Itálie. Vyzkoušet
můžete lyžařský výlet z Gartnerkofelu směrem na jih. Po
cestě se zastavte rozhodně i na něco malého k jídlu a pití.
Využijte toho, že se tu gastronomické chutě pěkně mísí.
Kromě italské a rakouské kuchyně tu v jedné z restauračních chat najdete dokonce i slovenskou kuchyni.
Ani běžkaři tu nepřijdou zkrátka. Nedaleko sjezdovek
najdete dvě vysokohorské běžecké tratě. Většina běžeckých
stop vede údolím Gaitalu, od Tröpolachu do Kötschach –
Mauthen. Asi nejkrásnější je trať pojmenovaná Obergailtaler Panoramaloipe. Další trasy pokračují kolem Hermagoru
k jezeru Weissensee, celkem je to přes 300 kilometrů upra-

vených stop. „Závodní běžkaři si zdejší tratě stoprocentně
užijí. Pokud ale běžkujete jen rekreačně, může vás zaskočit,
jak je zdejší běžkování jiné. V Naasfeldu a vlastně obecně
v Alpách se jede spíše na výkon. Běžecké okruhy jsou tu
krásně upravené a jsou vytvořeny tak, aby vás nic nerozptylovalo. V České republice jde při běžkování spíše o přírodu
kolem,“ doplňuje Tlachová.
V Rakousku jsou samozřejmě i další 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 ly-

žařských 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, Stubai 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. K zajímavým rakouským ledovcům samozřejmě
patří i zmíněný korutanský Mölltal a v oblasti Salzburska,
Kaprun a nejmenší Dachstein.

Ledovec Hintertux
Jedná se o jediný ledovec s celoročním provozem a nachází
Ice Zima 2013 |

47

se v Zillertalském údolí v nadmořské výšce 1 500 – 3 250 m.
Je to nejbližší tyrolský ledovec se snadnou dostupností po
dálnici směrem na Innsbruck. Jeho jedinečnost dokazuje
i to, že zde trénují lyžařské i snowboardové týmy ze všech
zemí. Na ledovci je připraveno celkem 86 km sjezdových
tratí všech obtížností, přes léto je otevřeno 18 km sjezdovek a 10 vleků.

Ledovec Stubai
Ledovec Stubai můžeme označit jako TOP rodinné lyžařské středisko. Jedná se o nejrozsáhlejší ledovcový lyžařský
areál Rakouska s více než 100 km sjezdovek. Nenechte si
ujít 10 km dlouhý sjezd Wilde Grube, který vede z vrcholku
ledovce v nadmořské výšce 3 150 m až do údolí. Zajímavostí
je jistě sedačková lanovka Eisjoch, která je zčásti ukotvená
přímo v ledovci. Ledovec Stubai je nejdostupnější pro lyžaře
s Innsbrucku a okolí. Cesta autem z Innsbrucku trvá pouhých 45min.
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Ledovec Mölltal
Jediný ledovec v Korutanech, který je skvělý pro rodinné
lyžování, protože terén není tak členitý jako u ostatních
ledovců a nabízí rovné, středně prudké svahy. Ledovec
Mölltal, tj. krásné panoráma Vysokých Taur spolu s nejvyšší
horou Rakouska Grossglocknerem (3 798m). K výhodám
střediska patří také o mnoho více slunečních dnů v porovnání s ostatními ledovci v Rakousku.

Ledovec Pitztal
Ledovec Pitztal se nachází v Tyrolsku pod horou Wildspitze,
v nadmořské výšce 1 740-3 440 m a jedná se o nejmladší
ledovcové středisko. Lyžování je možné od podzimu do jara
a připraveno je cca 37 km sjezdovek. Středisko je vhodné
také pro děti a začátečníky, kteří mohou využít služby lyžařských škol, cvičné vleky a jezdící koberce. Pro milovníky
snowboardingu je přichystán vybavený snowpark. Kdo si
chce odpočinout po náročném dni, jistě navštíví ledovcové
restaurace Kristall a Wildspitz.

Príloha
ˇ
Ledovce Kaprun a Dachstein
Nejbližší a pro Čechy cenově nejdostupnější jsou hlavní
dvě nej těchto dvou ledovců v salzburské oblasti. Kaprun
v sezóně zaručuje na podzim a na jaře až 40 km sjezdovek
a sjezdaři si zde v porovnání s 12 km sjezdovek na Dachsteinu zalyžují určitě více a s menšími frontami v sezóně
a o víkendech.

Italská pohoda

Ledovec Kaunertal
Ledovec Kaunertal díky své poloze ve výšce 3 108 m
nabízí svým návštěvníkům lyžování od října do června.
Jedná se o nejméně známý ledovec Rakouska, díky tomu
zde nehrozí čekání ve frontách ani přeplněné sjezdovky.
Lyžování je možné na 36 km sjezdových tratí všech obtížností, děti využijí cvičné louky nebo se pobaví na hřišti
s trampolínou. Pro milovníky snowboardingu probíhají
ve funparku na podzim a na jaře akce s ukázkou novinek
a velká párty.

Ledovec Ötztal-Sölden
Se Söldenu se dostanete do dvou ledovcových oblastí a to
Rettenbach a Tiefenbach, lyžování je možné na celkem 36
km sjezdovek v nadmořské výšce nad 3 000 m. Oba ledovce
jsou propojeny lyžařským tunelem dlouhým 200 m, jedná
se tedy o jedinou ledovcovou lyžařskou houpačku ve východních Alpách.

Pokud se vám zachce italské vřelosti, není nic jednoduššího, než zavítat do Itálie. Pokud se posuneme ještě kousek
jižněji, naskytne se nám pohled na úchvatné Dolomity,
v jejichž srdci plesá turisticky oblíbené středisko Alta Badia.
Díky své slávě se zdejší střediska proměnila v luxusní zónu
nabízející špičkové služby nejen v oblasti gastronomie, ale
také lyžařského servisu a třeba i vybavení.
„Dolomity jsou skvělé v tom, že vás při lyžování donutí na
chvíli zastavit a kochat se okolím. Díky jasnému a slunečnému počasí tu vidíte do dálky i do údolí, a přírodu tak
nasáváte plnými doušky. A když vás nebaví nasávat přírodu,
můžete nasávat něco jiného,“ říká s úsměvem Tlachová.
Alta Badia je totiž tak trochu gastronomický ráj, který
nabízí skvělé italské pokrmy, dobrá vína i nenahraditelné
bombardino.
Lyžaři se tu mohou zastavit i během dne na takzvané slope
food. Malé občerstvení včetně aperitivu potlačí hlad a dodá
vám energii do žil. Unikátní je také snídaňové menu přímo
na svahu. V úterý a ve čtvrtek si můžete objednat snídani
na svahu v chatě Col Alto už před sedmou ráno. Kabinková
lanovka vás vyveze nahoru dříve než všechny ostatní návštěvníky. Po snídani se tak na čerstvý manšestr vydáte jako
první. No není to krása?
Pokud máte rádi lyžování a ještě vlastníte karavan, Itálie
vám nabízí i zcela nový typ zážitku. Přímo pod svahy zde
často uvidíte kempy, které jsou po celou sezonu plné. Není
tak nic jednoduššího než si pobýt několik dní na jednom
místě a pak se přesunout i s výbavou o kus dál. Za několik
dní máte nastřádány zážitky hned z několika lokalit. Ceny
v kempech jsou přitom příznivé a vybavení je luxusní.
Na ukřičené Italy, které znáte z letních dovolených, zapomeňte. „V Alpách jsou Italové spíše takoví Tyroláci a mají
blíž k rakouské nátuře, než té italské. Všichni umí německy
nebo anglicky a chovají se velmi slušně,“ dodává Tlachová.
Pokud hledáte spíše závodnější tratě, můžete se v Itálii
vydat do oblíbené destinace Santa Caterina, která se rozprostírá nedalko Bormia. Santa Caterina disponuje stinným
severním svahem, kde se můžete spolehnout vždy na kvalitní sněhovou pokrývku. Svahem se řítí středně náročné až
sportovní tratě, které jsou opět komfortně široké. A když
si budete chtít užít trochu adrenalinu, nabízí se závodní
černá trať pojmenovaná podle slavné lyžařky Deborah
Compagnoniové, která v těchto místech sbírala zkušenosti
na olympiádu.

Ski Safari:
Když se z vás stane cestovatel na lyžích
Čím rozmanitější areál, tím lepší. Přesně tímto heslem se
řídí řada lyžařských středisek v zahraničí. Bez problémů
se vám tak může stát, že během svého lyžařského pobytu
nepojedete ani jedinou sjezdovku dvakrát po sobě. Lyžaři
začali tuto zálibu označovat jako ski safari, tedy rozmanité
Ice Zima 2013 |
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brouzdání po sjezdovkách.
Jedním ze stále rozrůstajících se středisek je Saalbach – Hinterglem, které patří mezi obry co se ski areálu týče. Lyžuje
se tu od začátku prosince a k dispozici je vám na dvě stě
kilometrů sjezdovek, které vás důmyslně provedou zdejší
krajinou takovým způsobem, že ani jednou nebudete muset brázdit stejný svah.
Až vám bude připadat, že modrá sjezdovka je tady trochu
více příkrá a červená spíše odpovídá černé, nelekejte se.
Zdejší značení je tak trochu o krok dopředu. Počítejte s tím
podle své výkonosti i při plánování přejezdů, aby vás nějaká ta černá pořádně nevylekala.
Při ski safari pamatujte na to, kam míříte. Trocha nepozornosti vás totiž může stát nemalé peníze. Když sjedete do
špatného údolí, můžete se velmi snadno ocitnout několik
desítek kilometrů od svého apartmánu nebo auta. Jakmile
se lanovky zastaví, nezbývá nic jiného, než se poohlédnout
po taxi službě nebo ubytování v okolí.
Přejíždění ze svahu a svah vám ale jednoznačně může
otevřít obzory – během jediného dne si užijete různorodé
prosty, od lesů až po rozkvetlé květny v nižší nadmořské
výšce. Jedna strana údolí vás ohřeje na slunci, druhá zase
ledovým větrem připomene, že je přece jen ještě zima.
Zapomenout nesmíme ani na lyžařský ráj pro každého, od
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začátečníků po šampiony, největší lyžařský superkomplex
v Itálii spojující 12 lyžařských regionů – Dolomiti Superski.
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).

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
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 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,

• Mistr ČR v Offroad Maratonu 2012
- kategorie Mistr Quad 4x4
• Druhý vicemistr ČR v Offroad
Maratonu 2013 - kategorie
Mistr Quad 4x4
• První vicemistr ČR v Offroad
Maratonu 2013 - kategorie Pohár
Quad TR nad 500 ccm

SMC Jumbo 720R

Silný (51 hP), skvěle a jednoduše ovladatelný stroj, který se
díky svým fantastickým jízdním vlastnostem a parádnímu
výkonu vyšvihl mezi nejpopulárnější sedmistovky na trhu.
Velký výkon, 4x4 s uzávěrkou, vysoká světlá výška, nezávislé
zavěšení, obrovská palivová nádrž, nízká spotřeba. To vše
dělá z Jumba vynikajícího kandidáta na všechny druhy
práce, např. pro zimní úklid. Masivní a pevná železná radlice,
ovládání navijákem, tři směry náklonů, pevná gumotextilová
stěrka – to je největší pomocník v boji se sněhovou nadílkou.
Hledejte kvalitu bez kompromisů – kvalitní pracovní 4kolky
Journeyman s osvědčeným příslušenstvím.
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může se těšit na fantastický lyžařský zážitek za vskutku přátelskou cenu.

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
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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
také apartmány, jež se nachází v oblasti Le Lac nebo v Le
Lavachet.

Za lyžemi do Švýcarska

Lyžování ve Švýcarsku je luxusní záležitostí. 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

Art

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.

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.

velké množství vlhkosti a navíc pomalu schnou. 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.

Co na sebe?

Jaké vybrat vybavení?

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

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, které dokáží vsáknout

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

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

Art
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Lyžařský instruktor Petr Daněk má
jasno: Alpy nabízejí veškeré vyžití,
máme se ještě co učit
Co nám mohou Alpy přinést navíc oproti
lyžování v České republice?
Hlavním plusem lyžování u nás je dostupnost, ve většině
případů lepší ceny, problematické to může být se sněhovou
pokrývkou. Někdy narazím také na starší lanovky a vleky.
Výhodou Alp je pochopitelně kapacita areálů, delší sjezdovky, větší garance sněhu, ve většině případů zajímavější
vyžití po lyžování, jak pro jednotlivce, tak pro rodiny s dětmi.

Které alpské lokality jsou podle vás
nejlepší?

Osobně je pro mě číslo jedna Francie. Jedná se o největší
alpská střediska – hlavním plusem je ubytování přímo pod
sjezdovkami, široký výběr sjezdovek, spousty horských chat
na svahu s dobrou kávou a jídlem a bohaté možnosti Apres
ski. Nepřeberné možnosti nabízí věhlasné Val Thorens, kde
si vybere ten svůj svah snad úplně každý, ať už začátečník
toužící po vyžehlené modré, nebo freerider toužící po
metru čerstvého prašanu. Nevýhodou Francie je ale větší
vzdálenost. Vyplatí se tedy jen pro delší, alespoň týdenní
pobyty.
Krásné vzpomínky mám také na italské Bormio, které nabízí velké množství červených sjezdovek v podstatě na jedné
hoře. Celé středisko je velmi kompaktní a z vrcholu máte
stovky možností, jak sjet dolů. Po lyžování jsou k dispozici
krásné lázně a o italské kuchyni se asi není třeba zmiňovat.
No a kam bych znovu nejel? Italské Ponte di Legno – středisko bylo roztáhnuté, sjezdovky plné horizontů, po lyžování se dal navštívit jen starší bazén. Ve výbavě byly starší
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lanovky a navíc nevyšlo počasí.

Jak vnímáte nový trend ski safari, při kterém lyžaři projíždějí během dne celý ski areál?

Trend ski safari mi popravdě nic neříká, nejsem velkým příznivcem přejíždění a traverzování mezi sjezdovkami nebo
středisky. Radši si užiju středisko s maximálně 150 kilometry
sjezdovek, které je kompaktní a polovina ze sjezdovek nejsou traverzy a přejezdy. Stejně moje výlety vypadají tak, že
si středisko první dva dny tak oťukávám a pak brázdím 3-4
nejlepší sjezdovky. Ski safari může zaujmout někoho, kdo
si chce v krátkém čase osahat více středisek, na to ovšem
nepotřebujete průvodce ani líbivý marketingový název.

Doporučil byste alpské svahy úplnému začátečníkovi? Není to zbytečné?

Výlet do Alp pro začátečníka určitě ano. Důvodů je spousta, ale především je to větší výběr sjezdovek, kdy si každý najde svoji modrou, která bude bezchybně upravená
a široká jako dálnice. Začátečník si také oddychne na rychlé
sedačce a nebude se trápit s kotvou nebo pomou, která ho
vytáhne u nás na boulovatou nebo přemrzlou červenou.

Daří se v posledních letech investovat i do
českých sjezdovek a areálů? Zlepšujeme se?

Investice do našich areálů jsou určitě vidět, situace se hodně zlepšila. Nakupují se sedačkové lanovky, zasněžování,
staví se snowparky. Na druhou stranu zásadně chybí vyžití
po lyžování. Například v Jeseníkách není dostatek wellness
zařízení, kvalita jídla na sjezdovkách je nízká, často je to
hitparáda z friťáku za nekřesťanské ceny. S Alpami se i do
budoucna může srovnávat jen pár středisek v Krkonoších
a ty se k nim už blíží i cenově. Dokud provozovatelé nepochopí, že kvalitní doprovodné služby jim mohou přinést
více zisků než samotné skipasy, nic se nezmění.

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: Lenka Hatašová a archív Jany Šulcové

Humor používám
jako obranu
S Janou Šulcovou jsem se sešla těsně před premiérou nové divadelní hry Lháři. Známá herečka se v ní poprvé objevila na jevišti se svou mladší dcerou Rózou. Právě ona
svou maminku po několika letech přivedla na divadelní jeviště, a to před dvěma lety
v inscenaci Velký holky nepláčou. O lžích milosrdných i krutých, stejně jako o slzách, koncích a nových začátcích, toho ví Jana Šulcová až dost. Co má herečka
momentálně před sebou? A jak se těší a připravuje na Vánoce?

Viděla jsem vás v inscenaci Velký holky
nepláčou, kterou stejně jako Lháře zprodukovala vaše dcera Róza, a v níž máte roli nádherně
sarkastické Olivie. Nemáte dojem, že hrajete tak
trochu sama sebe?
Člověk se většinou vnímá úplně jinak, než jak ho vidí ostatní. Je to obdobné jako s hlasem. Taky ho slyšíte jinak, než
zní vašemu okolí. Ve spoustě situací bych reagovala jinak,
než Olivie. Ale uvědomuju si, že mám obdobný styl jednání.
Nemám pocit, že hraju sama sebe, ale připouštím, že jistá
podobnost tu je. Je to opravdu hodně náročná role, protože téměř neslezu z jeviště. Lidi si myslí, že největší práce je
naučit se text. Ne ne, největší práce je vdechnout postavě
život. Proto by herci měli hrát v divadle, kontakt s publikem je pro ně nesmírně důležitý. Divadlo je pro mě nejkrásnější odvětví herectví, ale nejtěžší a nejhůře placené, proto
herci často volí snazší způsob výdělku.

Tušíte, co si o vás myslí druzí lidé?

Během let jsem se naučila, že je mi úplně jedno, co si o mně
kdo myslí. Méně je mi jedno, co o mně kdo říká, ale vůbec
mi není jedno, jak se ke mně kdo chová. Pravda, někdy bývám překvapená reakcemi okolí, ať kladnými či zápornými.
Lidi mě občas obdivují za věci, které považuju za naprosto
samozřejmé. Naopak něco, co udělám a stojí mě to velké
úsilí, oni berou jako samozřejmost. Což mě někdy mrzí.

Například?

Před revolucí jsem hrála v Městských divadlech pražských.
Najal mě tam ředitel Ota Ornest, kterého později zavřeli.

58 | Ice Zima 2013

Jeho žena, herečka Jana Koulová, za ním jezdila na návštěvy do Ruzyně. Protože já bydlím po cestě, vždycky se u mě
zastavila a povídaly jsme si. Po revoluci Jana řekla, že nikdy
nezapomene, že já jediná jsem se nebála otevřít jí dveře.
Kdysi jsem v Indii točila film s režisérem Jiřím Sequensem
Hořký podzim s vůní manga. Jeho po revoluci vyloučili
z FAMU. Jednou řekl: „Dokud jsem točil, měli jsme plný
barák herců. Po revoluci nám zbyli jenom Jana a Zdeněk
Zelenka“. Neobrátit se zády k někomu, kdo potřebuje
pomoc, jsem považovala a pořád považuju za naprostou
samozřejmost.

A co vás naopak stálo víc úsilí, než okolí
tušilo?

Mě strašně naštve, když někdo přijde ke mně na návštěvu
dřív. Třeba novináři nebo fotografové. Celý život to v rozhovorech říkám, přesto se vždycky najde někdo, kdo to
udělá. Možná má dojem, že je to slušné přijít dřív, ale mě
to pokaždé rozhodí. Čas před návštěvou mám rozplánovaný do poslední minuty. Já sama navštěvuju lidi s malým
zpožděním a vůbec nepřipadá v úvahu, že bych přišla dřív.
Jednou jsem přijela někam o dvacet minut dřív, tak jsem
celou tu dobu chodila venku, než jsem zazvonila. Rozhodí
mě i neohlášené návštěvy. A kdo mě zná, tak to ví, a vždycky předem zavolá. S velkou, a to tam prosím napište,
s velkou nadsázkou říkám, že za neohlášené návštěvy bych
udělovala trest smrti, těm co přijdou dřív, bych dala doživotí a návštěvy, které neví, kdy se zvednout, bych posílala do
vězení na deset let. (říká Jana Šulcová nejen s nadsázkou,
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potkala ještě v době studií na DAMU,
dostala jsem roli v představení Miláček Ornifle, v němž jsem hrála vedle
Miloše Kopeckého, Ivy Janžurové
nebo právě Jiřiny Jiráskové. Jiřina
Jirásková mi před těmi pár lety řekla,
že už tenkrát jsem měla sarkastický
humor, což se jí prý na mně vždycky
líbilo. Překvapilo mě to, protože jsem
netušila, že mám takový humor, až
ona mě na něj upozornila. Takže asi
jsem byla sarkastická už před lety
a pořád jsem taková. To je právě ta situace, že člověka někdy překvapí, jak
na druhé lidi působí. Charlie Chaplin
jednou řekl, že komedie je tragédie,
která se stala někomu jinému. Jo,
mám tenhle humor ráda, jinak bych
ho asi nepoužívala.

foto ze hry Velké holky nepláčou

Sarkastický humor a vaše
krása musely být pro muže
naprosto smrtelná kombinace.
Uvědomovala jste si, že jste
idolem mnoha mužů? Že ženy
se vám chtěly podobat?

foto ze hry Lhář

ale taky se smíchem). Já si svého času vážím a jakékoliv
narušení mých plánů – pokud se nejedná o něco zásadního
– mi komplikuje život.

Herectví je ale hodně rozvolněná profese.
Protáhne se zkouška v divadle, technické problémy zdrží natáčení, v tu ránu se všechno posouvá a mění. Jak snášíte tyto změny? Improvizaci
v životě i na jevišti?

Samozřejmě, že se takové situace stávají a já se jim v tu
chvíli musím přizpůsobit. Ale záměrně je nevyhledávám
a snažím se je ve svém životě co nejvíc eliminovat. Do divadla chodím ze všech herců nejdřív, abych měla na všechno
čas a zbytečně se nestresovala. A improvizace na jevišti?
Moc si na ni nepotrpím, ráda dodržuju text. Divadlo je
domluvená záležitost a nejlepší improvizace je ta, která je
dobře nazkoušená.

Mluvily jsme o sarkastickém humoru.
Vždycky jste měla takový? Nebo jste si ho
„vypěstovala“ až v průběhu let?

Před pár lety jsem mluvila s Jiřinou Jiráskovou. Já se s ní
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Nikdy jsem o tom takhle neuvažovala. Humor jsem začala používat jako
obranu. Proti všemu a všem. Aby
na mě nikdo nemohl, držela jsem si
jím lidi od těla. A ano, humor jsem
používala i proti mužům. Nemyslím
kvůli kráse, já jsem se nikdy nepovažovala za bůhvíjak krásnou. Kdysi
jsem hodně hrála s Edou Cupákem.
Byl to krásný chlap a spousta žen,
které nevěděly, že je gay, ho platonicky milovala. Měla jsem pořád pocit,
že mě moc nemá rád, že je proti mně
zaujatý. Jednou jsme jeli vlakem z nějakého zájezdu, on se maličko připil
a začal říkat, že jsem pyšná a nafoukaná. Kolegyně Libuška Švormová se
s ním dohadovala a zastávala se mě. V tu chvíli mi došlo, že
on má o mně úplně zkreslenou představu. Pak jsme se ale
skamarádili. Asi jsem působila nepřístupně a přísně. Možná
tak působím pořád. To je moje neštěstí. Ale já taková vůbec
nejsem. Lidi se mě někdy bojí, ale já se přitom bojím jich.

Musela jste lámat mužům srdce a pak jste si
vzala spolužáka z DAMU – Oldřicha Víznera.

Na to nevím, co říct, musela byste se zeptat jich. Já si obdivných pohledů nikdy nevšimla. Mně občas podobné věci,
týkající se mé osoby, unikají.

Například?

Já jsem s muži nikdy nekoketovala. A vlastně jsem to ani
nikdy neuměla. Ale pravda je, že potkávám občas některé
muže, kteří mi říkají: ´Já jsem do vás byl kdysi tak zamilovanej´. Odpovídám jim: ´A proč jste mi to neřekl?´ Možná
jsem na koketování byla moc přímá. Jednou jsem s kamarádkou seděla v restauraci, kam přišel nějaký pohledný
chlap. Ona se úplně proměnila, najednou celá zářila. Fascinovalo mě, jak na ni přítomnost chlapa zapůsobila. Vlastně
jsem jí to tak trochu i záviděla. Mě doma učili, že se má

člověk ovládat, nedávat moc najevo své city. Při studiích na
DAMU to pro mě byl trochu problém, tam po nás naopak
chtěli, abychom co nejvíc pracovali se svými emocemi. Emoce, ať kladné nebo záporné, jsou nástroj každého herce.

Pomáhal vám humor i ve chvílích krize, kdy
se vám rozpadlo manželství, a měla jste různé
zdravotní problémy?

Jedině humor. On je náplast na všechny bolesti světa. Což
je pravda, které věřím jako Pythagorově větě. V roce 1997
jsem byla dost nemocná a mohla jsem jen ležet a dívat se
na televizi. Tenkrát v ní šel pořad s mým oblíbeným kolegou Miroslavem Horníčkem. Sledovala jsem jej a hlavou mi
táhlo: Já jsem ztratila humor, to je můj konec. A najednou
slyším, jak Mirek říká: Víte, humor nikdy nemůžete ztratit.
Stejně jako třeba hudební sluch. Ale nic na světě se nemá
brát vážně, jen humor. Byla jsem šťastná, že to Mirek řekl.
Člověk si musí umět udělat legraci taky sám ze sebe. Humor
by neměl být zlý, slovem se dá v krajních případech i zabít.
Mně kolikrát někdo tak neuvěřitelně nahraje na smeč, že
mám strašnou chuť něco podotknout. Jedna psycholožka
mi říkala, že umím vykastrovat chlapa na několik kilometrů. Někdy je těžké odolat. Ale jsem profík a vím, že jsou
situace, kdy to nesmím udělat. Protože herce často rozhodí
cokoliv, i špatný pohled. Obzvlášť před představením nebo
ráno v dabingu. Proto své sarkastické poznámky občas
raději spolknu, abych někomu neublížila.

Jak sarkasmus snášel váš muž? Nepadla
třeba někdy kosa na kámen?

Ne, on ho měl - myslím - rád. Když jsme spolu žili, měl podobný smysl pro humor. Zažili jsme leccos, ale taky jsme se
spolu nasmáli a nikdy jsme se nenudili. Myslím, že – i když
on by to asi nepřiznal, protože chlapi si takové věci neradi
přiznávají – jsem mu přese všechno, co se stalo, ze začátku
musela chybět. Žena, která žije řadu let v nějakém vztahu,
dělá spoustu kompromisů. Když se jí rodina rozpadne, má
dvě možnosti. Litovat se a zahořknout, nebo to přežít a jít
dál. Pokud to dokáže, je pak svým způsobem silnější. Já
jsem to přežila, ale tenkrát jsem si myslela, že se s tím nikdy
nesrovnám. Přišlo to všechno najednou a v tu nejhorší
dobu. Otáčelo se kolo dějin, odešla jsem z divadla, nebyly
scénáře, takže herci neměli práci, odrostly mi děti. Už jen
jedna z těch situací je na sebevraždu. A mně se sesypalo
všechno najednou. Dneska jsem se vším srovnaná a necítím
žádnou zášť, ale před jednadvaceti lety by mě opravdu
nenapadlo, že se budu kamarádit s Vendulkou (současná
partnerka Oldřicha Víznera – pozn.red.), a budu mít ráda
všechny děti, které si Olda pořídil po našich holkách.

Jak dlouho vám trvalo smířit se s touto
situací?

Říká se, že hoře trvá tak třetinu toho vztahu. Takže necelých deset let. První, co jsem si zakázala, bylo litovat se.
Kdybych se měla začít litovat, budu si ze sebe dělat legraci.
Ne, tohle je realita, z ní člověk musí vybruslit a pokud možno se ctí. Litování uškodí jenom vám.

Pak dostala vaše dcera Róza nápad vybudovat divadelní agenturu. A v ní jste se ocitly
s Vendulkou vedle sebe na jevišti.

Ano, ale to už jsme spolu normálně komunikovaly. Začínalo
to pozvolně. Například jsem pohlídala jejich psy, aby mohli
být s dětmi o den déle u moře. Člověk postupně zjistí, že
nějaká zášť nemá smysl. Vendulku znám od jejích osmnácti let. Nenapadlo mě, že z nás budou po tom všem dobré

kamarádky. Potkáváme se soukromě i pracovně. Když jezdíme na zájezdy s divadlem, po cestě vždycky leccos semeleme a nasmějeme se. Nemám sebemenší důvod Vendulku
nemít ráda.

V divadelní agentuře Famílie vzniklo další
představení, které se jmenuje Lháři. Co vy a lhaní?

V představení Lháři hraju starší paní, které tak říkajíc
trochu hrabe a chvílemi se chová jako blázen. Děj téhle
komedie se odehrává na Štědrý den, kdy se tato paní dozví
zásadní zprávu. Víc neřeknu, abych neprozradila zápletku.
Já o sobě tvrdím, že mám dvě dobré vlastnosti a všechny
ostatní špatné. Ty dvě dobré jsou, že nelžu a jsem spravedlivá. Lhaní jsem se vždycky vyhýbala, snad jedině jako
dospívající holka jsem zalhala rodičům, když jsem se potřebovala dostat tajně na tancovačku. Ale někdy se nevyhnete
milosrdné lži, když někomu nechcete ublížit.

Chystáte také recitál, pro nějž vznikly zajímavé a pro někoho možná trochu nečekané
fotky.

Půjde o zájezdový pořad pro seniory. Já si během něj budu
s lidmi povídat a Renata Drössler ho doprovodí svými šansony. Muzika mluvené slovo vždycky krásně oživí. Chtěla
jsem něco udělat pro starší lidi, na ně se dneska moc nemyslí. Fotky má na svědomí Lenka Hatašová. Nikdo mě neumí
nafotit tak dobře, jako ona. Někomu se ty snímky zdají
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odvážné, protože na nich mám obnažená ramena, ale mně
se líbí.

Co vy a nahota? Jak jste se k ní při natáčení
filmů stavěla?

Prakticky. Své tělo jsem brala jako materiál. Když byla ve
scénáři nějaká scéna, která vyžadovala, abych byla odhalená, tak jsem ji prostě natočila a moc to neřešila. Podobné
scény paradoxně řeší spousta hereček teď, v době, kdy se
na nás valí nahota ze všech stran.

Říkáte o sobě, že nerada vzpomínáte, ale
přesto – na které své životní období si ráda vzpomenete?

Nejhezčí doba byly čtyři roky na DAMU. Potom období
v Městských divadlech pražských. Taky bylo krásné. Po
převratu se tam ale všechno změnilo. Nové vedení divadla
nastavilo úplně jiný a špatný repertoár. Chovalo se jako rozcapené děti, co zrestituovaly dobře zavedený podnik, který
chtějí za pár dní rozfofrovat. Z divadla jsem odešla, protože
už jsem to dál nesnesla . Ale asi to tak mělo být. To nejde,
aby se vám celý život pořád jen dařilo. On je život vlastně
docela krutej a někdy i nespravedlivej, ale přesto ho člověk
musí milovat a musí ho žít. Škoda, že to krásné období tam
trvalo tak krátce. Pětadvacet let. (usmívá se Jana Šulcová).

Měla jste dřív život ráda víc?

Teď ho mám ráda jinak. A možná víc.

Vše v jednom

BB Cream

pleť • sjednocuje
• hydratuje
• rozzáří
• pěstí

www.janssen-beauty.cz

Text: Iva Nováková, Jana Hornová, Jana Abelson Tržilová, foto: SAMphoto.cz, zdroj: cestovani.cz

Kolem světa

Žádná vzdálenost už dnes není dost velká. Žádné roční období dost daleko. Jeden
den můžete odpočívat na horké pláži, druhý lyžovat na ledovci. Jeden den zažijete
nádherné léto, ten druhý třeskutou zimu. Račte si vybrat.

Cestopis

Nový Zéland

Ráj? Nový Zéland￼

Pokud máte rádi čistou přírodu a jste ještě k tomu příznivci
velkých dálek, jistě vám učaruje Nový Zéland. Je to země,
která nabízí většinu přírodních krás, jež jsou dány polohou
obou ostrovů sahajících od subtropů až po subarktický pás.
O tom, jak jedinečné krásy zde jsou, svědčí i to, že Milford
track a Milford Sound jsou označovány za osmý div světa.
Při své pouti můžete vidět deštné pralesy, pouště, sopky
a ledovce, můžete se koupat v oceánu, brodit řeky plné
pstruhů, vyhřívat se v horkých pramenech a přitom obdivovat zasněžené vrcholy hor. A pokud chcete mít nezapomenutelné vzpomínky na novoroční oslavy, nesmíte zde určitě
chybět – Novozélanďané totiž jako vůbec první na světě
slaví Nový rok.
Při plánování se samozřejmě musíte rozhodnout, který z ostrovů si přejete vidět. Jedná se totiž o dva ostrovy a každý
je jiný. Jižní ostrov je plný velehor, jezer, fjordů a ledovců,
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není tak hustě obydlený jako ostrov severní. Ten ale zase
nabízí sopky, horké prameny a gejzíry, tropickou vegetaci
nebo úchvatné pláže.
Při cestě po Jižním ostrově jsou velkým lákadlem hlavně štíty hor v nedotčené přírodě. Nejvyšší hora Zélandu Mt. Cook
je součástí národního parku. Úžasné jsou také ledovce Fox
a Franz Josef, které se plazí podél lesů a jsou z vysokohorských ledovců světa nejblíže moři.
Punakaiki jsou útesy na pobřeží, které vypadají jako hromady palačinek do kterých neustále tepou příbojové vlny.
Severní ostrov vás už zdálky uvítá pohledem na čnící sopky
uprostřed, důkladně si pak geotermální turistiky užijete
třeba v národním parku Tongarino nebo u jezera Taupo
s horkými prameny. Okolí města Rotorua je pak plné lávových polí, jezer a gejzírů s horkou párou, bublajícího bahna
a jezírek a nadpozemsky barevné země kolem. Horká
koupel je tu téměř povinností. Nejlákavější jsou neskutečně
krásné pláže v oblasti Coromandel, kde se v tropické vege-

Krása

Bali

taci skrývají místa jako pláž Cathedral Beach, kolem které
ční vysoké skály jako katedrála, nebo Hot water beach, kde
se snoubí moře s horkými podzemními prameny.

Potápění? Seychely - Mahé

Patříte-li mezi milovníky potápění, určitě byste měli navštívit Seychely a především největší ostrov – Mahé. Na tomto
ostrově se nachází hlavní město Victoria. To patří k nejmenším hlavním městům světa. Působí až ospalým dojmem, ale
přitom z něj vyzařuje neskonalý půvab a to hlavně díky
mnoha krásným a z části velmi dobře zachovaným stavbám
z období kolonialismu. Je vystavěno kolem zálivu na úpatí
hory Morne Seychellois.
Na ostrově najdete bujnou vegetací pokryté hornaté vnitrozemí, přes 80 idylických pláží. Pláže Port Launay a Bale
Ternay patří k nejhezčím. Zátoky jsou chráněné a patří do
národního parku Marine National Park. Populárním výletním cílem je vodopád Sauzier, který je místním symbolem
a je zobrazen na jeho znaku.
Vody ostrova jsou chráněny korálovými útesy, což umožňuje provozování vodních sportů a vytváří ideální podmínky
pro potápění a šnorchlování. Pokud si tedy chcete opravdu
odpočinout, jistě se vám bude skvěle relaxovat uprostřed
tropického ráje.

Atmosféra radosti? Bali

Chcete-li zažít splynutí s přírodou a neopakovatelnou atmosféru radosti, určitě vyrazte na Bali. Čímpak to, že Bali je
tak kouzelným místem? Odpovědí na tuto otázku je příroda. Příroda na Bali je překrásná – hory, terasy rýžových polí,

blankytné moře. Všechny tyto přírodní úkazy a skvosty Bali
má. Bali je pestrobarevné, monumentální a skvostné. Atmosféra, kterou zažijete na Bali, nezažijete jinde na světě.
Tady se pořád něco slaví, Bálijci jsou pořád veselí a místní
hinduistická kultura všudypřítomných vonných tyčinek,
posvátných míst a rituálů vás prostě dostane. Na Bali
převažuje hinduismus. Balijci si ale nepotrpí na obrovské
chrámy, spíše je tu hodně menších svatyní, které mají i rodiny u svých domů. Pokud Bálijec staví dům, musí nejprve
postavit svatostánek na modlení. Kromě mnoha božstev se
uctívají i posvátné stromy, hory, svatá místa.
Bálijec musí každý den obětovat několik drobností – do
stočeného palmového listu – jakési krabičky z palmového
listu musí dát obětiny. Zrnka rýže, kousek sušenky, vonné
tyčinky, květiny apod. Vidíte je všude.
Takže při procházce po Bali koukejte pod nohy, abyste si
nerozhněvali nějaké bohy, kdybyste jen náhodou kopli do
obětiny každého dne. Obětiny jsou před obchůdky, před
domy i na rušných křižovatkách, prostě všude tam kde odhání nebezpečí a všechno zlé.

Divoká příroda – Austrálie

Pokud dáváte přednost divoké přírodě a pocitu svobody,
určitě se vydejte do Austrálie. V Austrálii pak vskutku není
divočejší a dramatičtější přírody, přírody naprosto netknuté
civilizací - nežli je Kimberley. V korunách eukalyptů křičí
strakatí papoušci, na travnatých plošinách se procházejí skupinky australských pštrosů Emu a co chvíli odkudsi
přiskáče klokan. Vypadá jako z divokého západu, pouze
Indiány nahrazují aboriginci.
Ice Zima 2013 |
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Pokud si chcete udělat představu o tom, co to je nekonečno, tak potom Austrálie je skutečně vhodný matematický
model. Po dvou dnech jízdy jste přesvědčeni, že jste už
dávno minuli bod, kde se protínají rovnoběžky, ale podle
jízdního itineráře jste stále ještě na začátku. Cestovatel se
musí připravit na dlouhé, monotónní úseky prašných či hlinitých silnic, na nichž se silniční povrch upravil do podoby
vlnitého plechu.
Západní Austrálie, to je především suchá, nekonečná poušť
s drobnými ostrůvky vegetace, ve které se všechno taví jako
v nějakém obrovském kotli. Teploty stoupající v letních měsících až k padesátce a nedostatek vody činí většinu země
naprosto neobyvatelnou. Expedice do Kimberley je podnikem velmi náročným na techniku vozu a jeho posádku o to je však krásnější. Brodíte hluboké řeky, jejichž skalnatá
koryta jsou natolik špatně sjízdná, že nezbude nežli přenosit výbavu vozu včetně zásob na druhý břeh, odlehčit vůz
a pokusit se přebrodit vodní tok. Pískovcové homole, bystřiny a mnohdy neprostupné křovité buše, vodopády, skalnatá krajina plná strží, hlubokých jezírek a vodních kaskád.
„Lahvové stromy“ baobabů - Kimberley. Pago, pitná voda
v řekách, krokodýlové a starobylé domorodé malby. Kaňony, vyschlá řečiště, vodopády a především monumentální
pruhované věže a dómy z devonských pískovců – to vše
vám zde země nabízí, pokud právě tuto dovolenou chcete
prožít.
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Japonsko

Země tisíce možností – Japonsko

Navštivte zemi vycházejícího slunce, světovou velmoc, která
si bedlivě střeží své tradice, zemi, která je vzorem pro celý
svět – Japonsko. Zasněžená hora Fudži a rozkvetlé sakury,
tak vypadá Japonsko na kýčovitých obrázcích. Pravým obrázkem je vyspělá technická společnost se silnými tradicemi.
Historické hrady Ósaky, poklidné chrámy Kjóta, rozeklané
štíty hor. Japonsko - moderní země s vlastní tváří.
A jaká místa při návštěvě Japonska nevynechat? Určitě byste měli vidět 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 je´pro místní Japonce obrovskou společenskou událostí a téměř každodenní očistu. S českými lázněmi
japonské kůry ovšem nemají nic společného, v ónsenu vás
například zahrabou do písku, případně si můžete zvolit
očistu v podobě horké koupele následované poléváním

Špicberky

Cestopis

Nepál

ledovou vodou.
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.
Magicky na vás jistě zapůsobí i každá návštěva šintoistické svatyně. Pohledy na meditující jindy velmi uspěchané
Japonce vás jistě uklidní a přenesou do jiného světa…

Led a sníh? Laponsko

Laponsko, vzdálený kraj daleko za polárním kruhem
návštěvníky okamžitě okouzlí. V březnu osvítí sněhovou
pohádku hřejivé slunce, křupající a třpytivý sníh vás vrátí do
dětství… K zimnímu Laponsku neodmyslitelně patří sámská kultura, stáda sobů, polární záře a atraktivní aktivity
uprostřed romantické divočiny – jízda ve psím spřežení, na
sněžném skútru, vynikající běžecké stopy.

Den 24 hodin - ŠPICBERKY

Divoké hornaté souostroví vysoko nad polárním kruhem.
Nejsevernější osídlený kout naší planety. Od konce dubna
do konce srpna svítí slunce po celých 24 hodin a nastává
hektické arktické léto. Hejna polárních ptáků, lední medvědi, mroži, lišky, sobi. Desítky druhů jemných polárních
kvítek. Kouzelná krátkodobá erupce života v nehostinné
přírodě. Navštivte jeden z polárních rájů, kde je těžké nepropadnout kouzlu dalekého severu.
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Neposkvrněná příroda – Zimbabwe

Země požehnaná rozmanitostí krás, jaké jednou provždy
uspokojí srdce každého cestovatele. Prozatím sem nevtrhly
davy svátečních turistů a tak tato země ukrytá na černém
kontinentu zůstává zatím tichým a rozlehlým útočištěm
nabízejícím vše, co lze v Africe vůbec nalézt.

Výprava do středověku – Nepál

Velehory s nejvyšší horou světa (Mt. Everest 8848 m), ale
i zelená údolí, kopce a řeky a také džungle- to vše je Nepál.
Je velmi chudou zemí, ale obyvatelé jsou tolerantní a otevření všem „slušným“ návštěvníkům. Žije zde více než 70
různých etnických skupin s mnoha dialekty.
Hlavní město nepálského království se dnes skládá ze tří
kdysi samostatných královských měst: Káthmándú, Pátan
a Bhaktapur. Jejich jedinečné bohatství spočívá v ohromném množství paláců a chrámů. Centrum každého z těchto
měst tvoří Durbar Square (Dárbárské náměstí) se sochou
krále na vysokém sloupu. Kolem Dárbárského náměstí stojí
profánní stavby, chrámy a pagody s velkolepým zlacením
a bohatou filigránskou dřevořezbou na dveřích, oknech
a balkonech.

Sen botaniků – Andorra

Vysoko položené údolí o rozloze 468 km čtverečních, sevřené horami dosahujícími téměř 3000 metrů, vysokohorská
krajina s ledovcovými jezery, dvě naprosto čisté řeky, jedna
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Andorra

nazývaná Valira d´Orient a druhá Valira del Nord, které
se pak v Les Ascadles slévají v jeden tok - Gran Valira, to
všechno je Andorra. Vedlejší údolí, která nezaplňují koupěchtivé davy, skýtají nádherné výhledy a dobře udržované
stezky pro pěší túry. Za Soldeu lze odbočit do Vall d´Inclés,
Vall de Ronso je užší, a kdo má zájem o botaniku, najde tu
přímo skvosty.

Centrum historie i nakupování –
Istanbul

Chcete-li si udělat výlet do historie a spojit to přitom
s příjemným nakupováním vydejte se určitě do Istanbulu.
Během své více než dva a půl tisíce let trvající historie byl
Istanbul hlavním městem hned tří říší: římské, byzantské
a osmanské. Díky tomu dokonce vystřídal různé názvy.
Původně se jmenoval Byzantion, Římané ho překřtili na
Konstantinopol a po pádu osmanské říše konečně dostal
jméno Istanbul. Abyste plně pochopili jeho minulost, současnost a budoucnost, musíte proniknout do tureckého,
řeckého, římského a byzantského umění, architektury, náboženství a historie. Tohle moderní kosmopolitní velkoměsto s jedenácti miliony obyvatel svou velikostí už předstihlo
třeba i Paříž. Pro rok 2010 se dokonce stalo Evropským městem kultury – společně s německým Essenem a maďarskou
Pécsí. Pokud se sem ovšem vydáte jen na pár dní a nebudete mít čas město celé projít, určitě vás potěší, že ty nejhezčí
památky se ukrývají v jediné čtvrti nesoucí jméno Sultanahmet a vzdálenost mezi nimi snadno překonáte i pěšky.

Andorra

Mezi nejznámější istanbulské stavby patří Hagia Sophia
čili chrám Boží moudrosti. Tato původně křesťanská stavba
byla později upravena na mešitu a v současné době slouží
jako muzeum. Mnoho architektů se v průběhu času snažilo
překonat krásu Chrámu boží moudrosti. Dle legendy se to
prý podařilo. Dnes zde najdeme prvky muslimské i křesťanské vedle sebe. Křesťanské jsou fresky, jež byly odkryty při
různých restauračních pracích a muslimské jsou symboly
vyskytující se všude možně v chrámu. Ženy zde nemusí chodit zahaleny, fotit se tu může bez blesku. Zkrátka víc než
chrám je to muzeum zachycující vývoj využití této krásné
stavby.
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Art

Istanbul

Chcete hlavně nakupovat, V Istanbulu jste na
správné adrese. Vždyť tu mají největší obchodní
centrum v Evropě a šesté největší na světě! Cevahir Mall otevřel své brány v roce 2005, nachází se
ve čtvrti Sisli a narazíte tu jak na proslulé značky,
tak na méně známé. Istanbul však není na nákupní centra skoupý, stojí jich tu asi šedesát. Istanbulskými Champs Elysées je bulvár Abdi Ipekci
nazvaný po zavražděném tureckém novináři.
Zboží tu nabízejí nejlepší světové značky a vedle
nich na vás budou pomrkávat i butiky místních
talentovaných návrhářů. Bulvár Abdi Ipekci také
najdete v Sisli a měří zhruba sedm set metrů.
Luxusní třída na asijské straně Istanbulu se jmenuje Bagdat.
Pokud však chcete zapadnout mezi místní, vydejte se do
zdejších bazarů.
Takzvaný Velký bazar je vůbec největším krytým tržištěm
a koupíte tu úplně všechno kromě jídla. Tisíce obchůdků
tvoří nekonečné bludiště, jež se skrývá nedaleko Istanbulské university. Člověk by neřekl, že se na takovém místě
skrývá město samo v sobě, skoro je třeba mapy, aby se zde
neznalý cizinec neztratil. Existuje tu jen jedno pravidlo, jde-li člověk pořád nahoru, měl by se brzy dostat k hlavnímu
východu. Velký bazar není natolik zajímavý z historického
hlediska, nicméně za návštěvu určitě stojí. Nejenom pro
nákupy, ale i pro tu atmosféru. A nezapomeňte na smlouvání! Prodávající si vás už dávno předem odhadl, a podle
toho, co máte na sobě a jakou si nesete kabelku, vám udělá
cenu. Pozor si dejte jen na zlato a starožitnosti, které bývají
padělané.

72 | Ice Zima 2013

Istanbul
Egyptský bazar se nachází trochu dál, dá se říct „pod“
Velkým bazarem, kousek od moře a Nové mešity. Není tak
rozlehlý, jako Velký bazar, ale stojí za to. Zvláště pokud
sháníte koření, a to naprosto libovolné. Nakupuje se na
stovky gramů, padesát gramů je váha, která u prodejce
vzbudí lehký úsměv. Koření můžete ochutnávat, mnout
v rukách, zkrátka testovat jako největší gurmáni. Prodejci
jsou většinou ochotní a rádi vám poradí, k čemu že se ten
exotický prášek používá. K tomu si většinou můžete ochutnat i nějaké ty sladkosti nebo zvláštní pochutiny. Egyptský
bazar je jedno gigantické dráždění chuťových a čichových
buněk. Krom toho se zde dá pořídit třeba nějaký ten čajový
servis, či dvoupatrová konvice na vaření pravého tureckého
čaje.
Istanbul má mnoho tváří, barev i vůní. A byla by škoda,
kdybyste se o ně nechali ochudit.

Luxusní
dárky
Gant Byron W 70531
Dámské náramkové hodinky jejichž pouzdro i tah jsou vyrobeny z kvalitní oceli. Průměr pouzdra je 39 mm a ciferník
se 12 indexy, jež jsou tvořeny krásnými kamínky, je chráněn
minerálním sklíčkem. Vodě odolné jsou během sprchování
a mytí.
MOC 4690 Kč
www.gant-time.cz

Dokonalá pleť i v mrazivých
dnech díky olejům Skinguard
Silný vítr, déšť a chlad. Nejen tím se vyznačuje podzim, který
je v těchto dnech v plném proudu. Podle meteorologů můžeme letos čekat chladné podzimní dny, po kterých budou
následovat ty nejkrutější mrazy za posledních 100 let. Naše
pokožka by se tak měla připravit na tvrdý boj s nepříznivými
vlivy, ve kterém běžné krémy selhávají. Dokonalou ochranu
vám však mohou zajistit přírodní oleje Skinguard, které jsou
pro pleť mnohem přirozenější a zdravější.
Skinguard představuje značku luxusní BIO olejové pleťové
kosmetiky. V České republice nabízí soubor 5 různých druhů
pleťových olejů, které obsahují 100% koncentraci účinné
látky. Produkty Skinguard mají schopnost regenerovat pleť
a sjednocovat její tón, redukovat vrásky a hydratovat.
Výrobce Skinguard funguje na českém trhu od září 2013.
www.skinguard.cz
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Ultrazvuková liposukce – Vaser Lipo 2.0
Nejmodernější zařízení pro ultrazvukovou liposukci a pro odběr vlastní tukové tkáně je na klinice ESThÉ.
Technologie Vaser Lipo je ideálním řešením pro každého, kdo se chce zbavit přebytečného tuku
rychle, šetrně a s maximálním efektem. Pro ty, kteří chtějí své tělo vytvarovat do dokonalých křivek.
Výhody Vaser Lipo:
• Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda liposukce.
• Používá se k odstranění nežádoucího tuku u lokalit, pro které lze ultrazvukovou liposukci použít,
jako jsou podbradek, paže, trup, břicho, hýždě, boky, stehna, kolena, lýtka, kotníky.
• Možnost odběru vlastního tuku a jeho použití do jiných partií.
• Celosvětově preferovaná volba pro pacienty pro trvalé odstranění tuku.

ESThÉ, a.s.
Na Příkopě 1047/17
110 00 Praha 1
Tel.: 222 868 811
Email: esthe@esthe-plastika.cz

Dotek Luxusu

DAVID SPORT HARRACHOV

Luxusní pěstící řada Dr. Roland Sacher
od Janssen cosmetics pro náročnou pleť 40+.
Série obsahuje čistící prášek, tonikum, denní krém, noční
krém, oční krém a vysoce aktivní sérum.
Garancí vysoké účinnosti produktů jsou extrakty kaviáru,
magnolie a perel. Žádejte výhradně u své kosmetičky.

Vítejte v lyžařském ráji! Máme
pro vás nejnovější kolekce
zimního oblečení, doplňků,
bot i sportovního vybavení.
Pouze u nás seženete dámské,
pánské i dětské kolekce těch
nejlepších světových značek,
vše pohodlně pod jednou
střechou. Navštivte i náš nový
vlajkový obchod SPORTALM
ve Špindlerově Mlýně. David
Sport – kompletní servis pro
celou rodinu, otevřeno denně
včetně všech svátků. S námi
si zimu užijete ve městě i na
sjezdovce! www.davidsport.cz

www.davidsport.cz
Harrachov 222
Tel. +420 731 655 330
Bedřichov 22, Špindlerův Mlýn
Tel +420 499 397 353
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Netatmo termostat pro iOS/Android
zařízení od Philippa Starcka
Termostat je ideální volbou pro ty, kteří se zajímají o design. Philippe Starck
navrhl elegantní, minimalistické řešení pro termostat, který funguje přes
Wi-Fi a spotřebu energie ve vaší domácnosti
dokáže snížit o 25%. Můžete optimalizovat
vytápění kdykoliv a kdekoliv, když jste připojeni
přes Wi-Fi a to pomocí iOS a Android zařízení.
Stačí optimalizovat vytápění na dálku a ušetřit
peníze za energii. Termostat je vhodný pro
většinu kotlů na plyn, pevná paliva i dřevo.
www.designbag.cz/netatmo

WELLNESS HOTEL V KRKONOŠCÍH
V samém centru Krkonoš se nachází hotel Harmony Club,
který nabízí celoročně program jak pro dospělé tak i pro
děti. Wellness prostory s novým nerezovým bazénem
a dvěma hydro–masážními whirpooly zaujmou čistou linií
a ve večerních hodinách nabídnout relaxační atmosféru, na
kterou jen tak nezapomenete. Pestrá je i nabídka saunového světa, kde voní eukalyptová sauna a to pravé saunování
zažijete ve finské, tropické, parní či bylinkové sauně.
Především pro turisty absolvující náročné horské túry je připraven tzv. Knajpův chodník, na kterém se střídá „šlapání“
v horké a ledové vodě..
Hotelové wellness centrum je rozšířeno o sportovní zázemí:
squash, dvě bowlingové dráhy, dvě kryté tenisové haly, golfový simuátor, fitness, sportovní střenici, stolní tenis, dětské
hřiště, dětský koutek, hned vedle hotelu je bobová dráha
a monkey park.
Kontakt hotel:
Harmony Club Hotel **** superior
Bedřichov 106
543 51 Špindlerův Mlýn
Email: obchod@harmonyclub.cz,
Tel. 499 469 111, 499 469 553
Více na www.harmonyclub.cz
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Pro milovníky značky
Land Rover
Originální manžetové knoflíčky Land Rover.
Díky vlastnostem Rhodia nikdy neztrácí svůj lesk.
Vhodné pro každou příležitost.
www.def-tec.cz a www.landrover-nahradni-dily.cz

Him
shirt KANT W380
5 pockets ANDERS PRINT W788
belt DUNN
HER
Shirt MARAH NEW W610
5 pockets SUMATRA W319
belt FUJICO
www.facebook.com/gasjeanscz

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
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

ESTETICUSTI s.r.o.
Klinika plastické,
estetické a laserové
medicíny
v Ústí nad Labem

COLD Cream - ochranný štít
Vaší pleti do extrémních
klimatických podmínek

Prim. MUDr. Blanka Vraspírová
plastický chirurg s 20 letou praxí
Provádíme veškeré estetické a plastické operace: liposukce, operace nosu, operace očních víček, operace uší, face
lifting, zvětšování, zmenšování a modelaci prsů, plastické
úpravy břicha, operace intimních partií, lipofilling (výplň
vlastním tukem) a vlasové transplantace. Vlastníme nejmodernější laserové centrum – bradavice, žilky, hemangiomy, jizvy, rejuvenace, resurfacing, vystouplé projevy nebo
chloupky. Disponujeme také Beauty centrem – STARVAC
(celotělová žehlička), radiofrekvence, kavitace, přístrojové
a manuální lymfodrenáže
a ScarLet (mikrojehličková radiofrekvence). Nabízíme široké spektrum
neinvazivních zákroků:
aplikace výplňových
materiálů, botulotoxinu,
níťový lifting a plazmaterapie. Nově provádíme
také permanentní make
up.
Tel.: 475 212 047 nebo
775 122 031
www.vraspirova.cz
www.esteticusti.eu

Dr. Payot Solution Cold Cream
zklidňuje
a hydratuje. Chrání
pokožku jako zimní kabát
proti jejímu podráždění
způsobenému extrémními
povětrnostními podmínkami
jako je mráz, sníh a déšť.
Doporučujeme pro všechny typy
pleti i pro pleť velmi citlivou.
Neobsahuje PARABENY.
ORIGINÁL nabízejí
parfumerie a salony
na www.payot.com.
Obvyklá prodejní
cena 890 Kč, balení 50 ml.
www.payot.com

Design
Text: Gabriela Kloudová, zdroje a foto: Cordivari Design, e-interiors.net, Red-dot.de, Alt Alternative, italianlightsandfurniture.com, cerasa.it, home-designing.com, gufram.it, vietri.com, prweb.com, autoweb.cz

Italský
design
Odívání, látky, obuv a parfémy z Itálie,
to jsou po léta pojmy napovídající, že se
pohybujeme na špičce originality a neformální oslnivé nápaditosti. Stejně je tomu
ovšem i s nábytkem, doplňky do bytu
a samozřejmě s auty. Italský design je
nezaměnitelný.

Často bývá běžným spotřebitelem odvrhován pro samoúčelnou zdobivost. Nahlédneme-li ale blíže do ateliérů
luxusních firem, zjistíme, že se dávno naučili perfektně spojovat ozdobnost s účelem. Také italští designéři se připojili
ke světovému trendu funkčnosti a šetrnosti, nadále ale zůstali hraví, rozevlátí, barevní a zaměření na výraz individuality. Nahlédněme do italských dílen a pokochejme se pár
kousky, které jsou rozhodně potěchou pro oko a milovníka
krásných věcí nemohou nechat v klidu.

Topná tělesa

Italové se nezastaví před žádným kouskem interiéru. Dokonce i věc tak jednoznačně účelová, jako je topné těleso,
se v jejich podání stává dominantním doplňkem, který
může nahradit obraz či plastiku vyjadřující osobnost majitele bytu. Cordivari design vám přitom nabídne tak širokou
tvarovou pestrost „obyčejných“ radiátorů, že si vybere
ten, kdo má rád klasicistní symetrii, stejně jako milovník
postmoderního tvarového a materiálového eklekticismu (za
topení - 3D obraz na zrcadlově leštěné nerezové oceli byl
francouzský designér Jean-Marie Massaud, který pro Cordivari tento kousek navrhl, oceněn Red Dot Design Award
Best of the Best 2012) nebo příznivec nápodoby japonských
interiérů. Inspirativní tak rozhodně může být nejen některé
závěsné topné těleso, ale také třeba volně stojící „věžové“
radiátory, v nichž je zároveň umístěno osvětlení. Pravděpodobně nikoho na první pohled nenapadne, že jde o topení,
ale bude v obývacím pokoji obdivovat originální tlumeně
nasvícenou plastiku.
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Světlo v ložnici

Zdraví městského člověka je stále více ohrožováno nejen
špinavým vzduchem, ale také světelným smogem. Také
proto se často v intimitě ložnice uchylujeme pouze k mírnému nasvícení, nikoliv k přímému a jasnému světlu lustrů či
stolních lampiček, jak tomu bylo donedávna. Tak přicházejí
vhod svítící víceúčelové objekty. Zajistí příjemné tlumené
osvětlení, při kterém v pokoji nezakopneme o práh nebo
o koberec, ale také nás neoslní a nebudou obtěžovat ostrým světlem, takže můžeme v klidu relaxovat. Zároveň jsou
efektním interiérovým doplňkem. Například stolní lampa
Biosfera navržená Giovannim D´Ambrosiem pro výrobce
Alt Lucialternative je zároveň vázou nebo květináčem. Co
může lépe harmonizovat atmosféru například ložnice, než
právě spojení mírného světla a zelené rostliny. Do intimního prostoru ložnice je určena i jednoduchá skleněná koule
naplněná čirými nebo barevnými skleněnými krystaly, přes

které světlo tlumeně září. Rovněž pro Alt Lucialternative
ji navrhli Bucci & Schwarzer. Ze studia Alteam nám pak
příjemně nasvítí prostor skleněná deska Lilith, rozptylující
světlo do trychtýřů nahoru a dolů. Můžete volit různé barvy – bílou, černou, červenou, stříbrnou či odstín bílé kávy,
barevnost ale není nikdy přímá, ale připomíná texturu vlněné látky, její světlo je tedy pohodově hřejivé. Pro skutečné
vyznavače luxusu je tu pak mramorový svítící sud, předvedený na výstavě Italian Design Furniture v Kuvajtu jedním
z vyhlášených italských koupelnových studií. Ne, nenaplňujeme ho vodou celý, pouze na vrchu je mělké umývadlo. Do
ložnice ideální...

Koupelna nebo lázně?

Italská sanitární keramika včetně dlažby a obkladů je absolutní světová designová špička. Ostatně, kde jinde bychom
měli hledat tradici kultury osobní hygieny, než v zemí

starověkých římských lázní. Díky moderním stavebním
a izolačním materiálům dnes není tak velký problém (máte-li tedy prostor) zapustit vanu do podlahy a mít tak v koupelně skutečně malé římské lázně, kde po sprše vstupujete
do bazénku provoněného olejíčky a nabublaného tryskami
v klidu relaxovat. Koupelny – malé domácí lázně, to ale
nejsou jen vany, resp. vířivky. Ať už zvolíte design antický,
rustikální, zámecký nebo naopak moderní ve střízlivých
tvarech zdůrazněných barvami, nedílnou součástí koupelny
je samozřejmě i toaleta a bidet. Navíc je italský koupelna
prostor pro intimní pohodu, která se neomezuje na umytí
a vyčištění zubů, ale patří sem odpočinek v koupeli, manikúra a pedikúra – zkrátka všechny úkony, při nichž je člověk
nejraději sám, třeba jen s trochou relaxační hudby. Prostory
pro mytí, koupel a další osobní hygienu tak bývají oddělené, v „předsálí“ pak můžeme umístit pohodlné křeslo na
oddych v kosmetické masce a stoleček na úpravu nohou
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a rukou. Zajímavou ideou je u podlahy dobře izolovaným
sklem vydělená část místnosti, kde uvnitř „skleníku“ se
nachází sprcha a koupel a vně pak relaxační místnost.

Nesmrtelný polibek

Některé originální kousky nábytku vzniknou v jediném
kousku či malé sérii a po pár letech vyjdou z módy. Jiné
mají naopak dlouhou historii a stávají se tak říkajíc designovými evergreeny. Rudé sofa Bocca ve tvaru svůdných
ženských rtů vzniklo v turínském Studio 65. Franco Audrito
a další tehdy mladí designéři zde od roku 1965 vytvářeli
mimo jiné provokativní kousky nábytku, ostře kontrastující s dosud převládajícím uniformním interiérovým stylem.
Sofa Bocca bylo inspirováno obrazem Salvatora Dalího
Portrét May West, na kterém dominovaly hereččiny krásné
rty vykreslené rudou rtěnkou. Právě tak se ale říkalo, že
inspirací byly rty Marilyn Monroe. Bylo navrženo v roce
1971 pro slavnou nábytkářskou firmu Gufram a doslova
se rozletělo do celého světa. Použití umělé hmoty – měkkého lehkého polyuretanu – bylo stejně revoluční jako
design sám. Bocca se stala skutečně nesmrtelným polibkem
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a v tomto desetiletí se dočkala i zásadní modernizace. Kromě rudého sofa byly dány do výroby také černé a růžové.
Černá s náramkem z chirurgické oceli protaženým područkou a připomínajícím piercing má název Dark Lady a má
si získat rockery i příznivce gothic stylu. Naopak Pink Lady
nese barvu nejoblíbenější současné rtěnky – fuchsiovou –
a zařazuje se ke kouskům nábytku, které nemohou pominout milovníci (a hlavně milovnice) glamour stylu. Pravé
polyuretanové Bocca sofa stále můžete mít pouze a jedině
od Gufram, takže pozor na nápodoby (čínské zboží bezpochyby poznáte podle ceny). Jakž tak tolerována je pouze
verze Heller Marilyn Bocca Lip Sofa. Ta se podle návrhu
Studia 65 vyrábí v USA a je z polymerového plastu, takže se
hodí také k venkovnímu použití na terasách či v zahradních
altánech.

Obřad stolování

Středomořská kuchyně v její italské podobě se u nás stala
v posledních letech velmi oblíbenou. Vaříme italské recepty,
ale specifika italského stolování jsme si pod kůži nedostali,
jsou značně odlišná od našich. Přes den se jí velmi málo a je
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něco malého, hlavně ovoce, zelenina, saláty. Pravá hostina
nastává až s večeří. Na stůl se postupně nosí saláty, předkrmy, polévky, pasty, nakládaná zelenina, sýry, ryby, slané koláče (pizzy a chleby), maso a moučníky, samozřejmě nesmí
chybět nejrůznější studené omáčky, pesta, tomata, olivy,
čerstvé bylinky a mísy s ovocem. Pokrmy se servírují jeden
za druhým a s odklízením nádobí si nikdo nedělá starosti,
stůl se uklízí, až když od něj vstane poslední jedlík. To pochopitelně vyžaduje velké množství nádobí. Italský servis je
mnohem nápaditější a rozmanitější než náš, nejrůznějších
talířků, podnosů, táců, karaf, misek a mističek je obrovský
výběr, každá má svůj účel. Italové dávají dodnes přednost
keramice před porcelánem. Ručně vyráběná keramika má
dávnou tradici a škála tvarů od klasických až po moderní
je nekonečná. Nenechte se klamat – i bílé nádobí bývá
většinou keramické, používá se na ně speciální glazura,
jejíž recepturu firmy, jako je například Vietri, jež si dodnes
zakládá na ruční výrobě a malování, chrání po staletí. Vietri
vám dnes ovšem nabídne kompletní stolní výbavu, protože
jakápak by to byla hostina bez krásných příborů a skla.

Rychlá jízda

V ukázkách italského designu bychom samozřejmě mohli
pokračovat do kuchyně, k moderním spotřebičům, k textiliím, ale třeba také zahradám a zahradním doplňkům, zkrátka probrali jsme jen nepatrnou část. Co ale v Itálii nakonec
rozhodně nemůžeme pominout, jsou automobily. A tak
alespoň jedna letošní nádherná perlička od designérů firmy
Lamborghini. Je to model Veneno, vyrobený pouze ve třech
kusech (všechny byly okamžitě prodány) pro Autosalon
Ženeva na oslavu 50. výročí vzniku slavné italské automobilky. Pod dramaticky tvarovanou karoserií z kompozitních
materiálů, kombinující prvky z letectví a současných speciálů pro vytrvalostní závody se ukrývá vidlicový dvanáctiválec.
Pohonná jednotka o objemu 6,5 litru disponuje výkonem
740 koní (552 kW) a spolupracuje se sedmistupňovou
převodovkou ISR. Maximální rychlost Lamborghini Veneno
se pohybuje okolo 354 km/h. Také cena oněch tří krasavců
byla vskutku unikátní – každý přišel svého nového majitele
na 3 750 000 euro, tedy asi 92 milionů korun.
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Vášeň pro kávu
Existuje jeden druh ovoce, který je součástí snídaně většiny z nás. Pro někoho je to
možná překvapení, ale mezi ovoce patří plody kávovníku, ze kterých získáváme naši
oblíbenou kávu. A stejně jako třeba mandarinky nebo jahody, i káva je plodinou sezónní. Co pro nás tato informace znamená? Proč se vyplatí sledovat původ kávy?
A jak si vybrat tu nejčerstvější kávu podle aktuální sezóny?

Káva jako ovoce

Kávovník je stálezelený strom nebo keř, který roste v subtropickém a tropickém pásmu. Plody kávovníku barvou
i tvarem připomínají naše třešně. Stejně jako jiné druhy
ovoce i káva dozrává podle počasí, zeměpisné šířky a nadmořské výšky. Tyto klimatické a geografické podmínky mají
vliv na výsledné charakteristiky kávy, zejména na její chuť.
V době sklizně mají třešně červenou až červenofialovou
barvu. Uvnitř plodu bychom našli dvě proti sobě položená
semena, která známe jako kávová zrna.

Jiný kraj, jiná sklizeň

Káva je, jak už bylo řečeno, sezónní plodinou. V rámci
zachování čerstvosti a kvality kávy by se tak i její spotřeba
měla řídit roční dobou. Mandarinky jsou přece také nejlepší
v zimě a jahody zase v létě. To ale rozhodně neznamená,
že bychom si kávu nemohli dopřát po celý rok. Vyplatí se
jen sledovat, odkud naše káva pochází. Doba sklizně se
totiž mění v závislosti na zeměpisné poloze a nadmořské
výšce (hlavně také nadmořská výška). Například v Panamě
někteří farmáři začínají se sběrem už v listopadu a končí v
březnu v těch nejvyšších nadmořských výškách, pro ostatní
trvá sklizeň od prosince do března. V zemích jako Brazílie, Kolumbie, Etiopie nebo Keňa se sklízí dvakrát do roka
nebo třeba i nepřetržitě celý rok (Kolumbie). Doba sklizně
je tak ve většině pěstitelských zemí daná. Po sklizni následuje několikaměsíční proces zpracování kávy na farmách
a ve zpracovatelských závodech, kdy se zbavují zrnka slupek a třídí a balí. Až poté putuje káva většinou do přístavů
a odtud do skladů jednotlivých pražíren. Tam se upraží
a může putovat k zákazníkovi do pár dnů od pražení.
Co z toho tedy pro milovníky čerstvé kávy vyplývá? Kávu ze
zemí, kde se sklízí dvakrát do roka, si můžete dát téměř po
celý rok čerstvou, na obale si musíte pouze hlídat datum
sklizně. Naproti tomu například káva z Guatemaly, kterou
si koupíte na začátku roku, bude nejspíš pocházet ze sklizně minulé sezóny. To samé platí v létě pro kávu ze Rwandy.
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Z plantáže rychle do hrnečku

Doba dopravy do Evropy se odvíjí od toho, zda se káva
nakupuje přes aukční síně, nebo zda se ji podaří zakoupit
přímo od farmáře. Ve druhém případě je celý proces rychlejší a káva může být v pražírnách již zhruba čtyři měsíce od
sběru, což je pro její chuť a vůni velmi podstatné. Ideální
doba spotřeby pro zachování všech charakteristik kávy je
pak maximálně 30 dní od data pražení, které kvalitní prodejci uvádí na obalu.
Samozřejmostí při přípravě kávy je i dobrý barista, který
dokáže ze zrnek dostat to nejlepší. Vyzpovídat jsme proto
zašli baristu Oldřicha Vápeníka, který se od minulého roku
pyšní bronzovým umístěním v soutěži Barista roku v kategorii Latte Art. Proč si domů objednává chemické látky?
Jaké kavárny rád navštěvuje? To vše a mnohem více mi
prozradil během našeho příjemného rozhovoru nad šálkem
dobré kávy.

„V Berlíně je tak pět dobrých
kaváren. Praha je rozhodně na
větším čísle.“
Jak a kdy ses ke kávě dostal?
Bylo to v prvním ročníku na střední škole. Měl jsem svou
první praxi v cukrárně Myšák a tam jsem se poprvé dostal
ke kávě. Seznámil jsem se tam s jedním klukem, kterého to
hodně bavilo a stále ještě baví. Uměl velmi dobře Latte Art
a právě on mě naučil základy a od té doby mě to opravdu
velmi baví.

Máš svůj vzor?

Svůj vzor? Asi žádný nemám. Uznávám velkou spoustu lidí,
ale že bych si říkal: „Chci být jako on!“, tak to ne.

Co tě na kávě nejvíce fascinovalo?

Ze začátku rozhodně Latte Art. Nejdříve mě nezajímalo nic
víc, než jak se má správně udělat espresso a cappuccino.
V té době jsem vlastně ani nevěděl, že se o kávě dá dozvědět takové velké množství informací. Dneska jsem už úplně
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někde jinde, třeba Latte Art je pro mě jen
taková „srandička“. V současnosti řeším chemické rozbory kávy, jaké látky obsahuje a jak
se má správně připravovat. V ČR je tak pět
lidí, kteří řeší chemii kávy a zajímají se o to,
v podstatě jako o vědu. Myslím, že o žádné
jiné surovině se nedá říct tolik věcí. Je to
strašně těžké, ale zároveň i velmi zábavné.

Co bylo nejtěžší se naučit?
Asi to, jak správně nastavit mlýnek na kávu,
uvědomit si, jak ten mlýnek pracuje. Měl
jsem s tím docela velký problém. Ráno jsem
přišel do kavárny a zjistil jsem, že to neteče
tak, jak bych chtěl a vlastně jsem nevěděl, co
s tím mám dělat. Dneska je to pro mě naprosto jednoduché. Je to pro mě věc, kterou
dělám minimálně jednou denně a už vím, co
všechno to ovlivňuje a má na to vliv.

Jaká káva tě nejvíce baví připravovat a s tím souvisí i tvůj nejoblíbenější způsob přípravy kávy?

Baví mě připravovat hezká cappuccina, sice
je to trochu povrchní, ale je to jediná chvíle,
kdy běžný zákazník ocení tu práci. Když přistane na stole cappuccino s nějakým hezkým
obrázkem, tak ten zákazník si řekne: „Wow!
To je hezký!“, ale když dostane skvělé espresso, tak reakce už není tolik vidět. Jinak
filtrovanou kávu připravuji také velmi rád,
ale je to dost těžké. Musí se hlídat mnohem
více faktorů. Užívám si přípravu jakýmkoliv
způsobem.

Kde by sis kávu nikdy nedal
a proč?

Na strašně moc místech. Klidně zkusím kávu
i na místech, kde už předem vím, že to nebude dobré, ale zase nechci odsuzovat, dokud
to nezkusím. Radši si dám špatnou kávu, když
bude dobře připravená, než dobrou kávu,
která je špatně připravená. To už dokážu poznat podle
toho člověka, který stojí za barem a jak to připravuje.

Jakou kavárnu bys naopak doporučil?

Stačí si to vyhledat na internetu, to víceméně odpovídá.
Řeknu to jinak - já rád chodím třeba do Al Cafetero, tam je
to moc příjemné, Café Lounge na Újezdě, Můj šálek kávy
nebo Kavárna Pražírna. Těch míst je hodně. Myslím si, že to
není vždycky jen o té kávě, ale rozhodně i o tom prostředí,
jak se tam cítím a jaká je tam obsluha.

Co si myslíš o velmi oblíbeném STARBUCKS?

Začali hodně dobře. Na začátku měli dobrou kávu, ale tím,
jakou mají produkci dnes, tak je všem úplně jasné, že stále
odebírají to kvalitní kafe, které odebírali na začátku, ale to
už dnes tvoří třeba 2% jejich celkové produkce. Ten koncept je udělaný dobře, ten základ, ze kterého to vzešlo, byl
také dobrý, ale dnes už je to ve fázi, kdy kvantita vyhrála
nad kvalitou.

Na jaké úrovni je kávová kultura v Čechách?

Myslím si, že je to srovnatelné s celým světem, nejsme na
tom tak špatně. Není to sice tak, jak by to mělo být, ale je
tu dost lidí, kteří tomu rozumí, zajímají se o kávu a snaží
se něco dělat a zlepšit, ale jde to pomalu. Široká veřejnost

86 | Ice Zima 2013

stále není zasažená tím, jak se to má dělat. Ale je docela
vtipné, že třeba v Berlíně je tak pět dobrých kaváren. Praha
je rozhodně na větším čísle.

Jakou kávu máš nejradši a proč?

Filtrovanou kávu. Je lehčí, můžeš toho vypít víc a máš tam
hodně chutí, které se mění třeba i tím, jak ti káva chladne.
Na začátku to je ostřejší, cítíš čokoládu, pak si to necháš
zchladnout, máš to trochu do kysela a nějaké ovoce tam
můžeš cítit. Je to zábavné. Šálek vypiješ tak během deseti
až patnácti minut a přijde ti, že jsi vypila třeba pět různých
káv. Velmi mě baví zkoumat ty chutě v průběhu celé doby.

„Jednou se mi stalo, že jsem měl
kofeinový záchvat. Začneš se klepat,
potit, pak zkolabuješ a odveze tě
sanitka.“
Co tvůj životní cíl?
Mým cílem je zůstat u kávy. Ne tím stylem, že budu muset
každé ráno vstávat do práce, abych si vydělal na chleba, ale
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tím, že už nebudu pro nikoho pracovat a budu spíše jenom
vymýšlet a vytvářet něco, co mě baví.

Uvažoval jsi někdy o otevření své kavárny?

Asi ne, asi bych nechtěl mít svojí kavárnu. Nebo možná
ano, ale rozhodně bych tam nechtěl pracovat. Mít jakýkoliv
podnik v gastronomii je strašně zavazující. Je to opravdu
moc práce a starostí, navíc výdělky většinou nejsou tak
velké, jak si většina lidí myslí. Je tam moc faktorů, které zabírají velkou spoustu času, je to věc, kterou bych asi úplně
nechtěl.

Kolik šálků kávy denně vypiješ?

Je to různé. Když nejsem v práci, tak přibližně jeden až dva
šálky, ale když jsem v práci, tak to bývá větší číslo. Stále
chci kontrolovat to, co vydávám z baru pro lidi, chci, aby to
bylo stejné a co nejlepší a kvůli tomu to musím kontrolovat
několikrát za den. Zároveň mi kafe chutná, takže mi to
nedělá žádný problém. Myslím si, že jsem na čísle tak šest
šálků kávy za den.

Spíš někdy?

Spím úplně v pohodě. Nemám problém. Jednou se mi vlastně stalo, že jsem měl kofeinový záchvat, ale to musíš vypít
opravdu hodně kafe. Začneš se klepat, potit, pak zkolabu-

ješ a odveze tě sanitka.

Kdy se ti to stalo?

Před soutěží. Ale to jsem vypil třeba 40 kafí.

Dokážeš beze slov, třeba hned ve dveřích,
odhadnout člověka, jestli se vyzná v kávě?

Ve dveřích dokážu odhadnout, co asi bude pít a jíst, ale
více jsem schopný odhadnout po nějaké kratší konverzaci,
přibližně pět až deset vět. Když toho člověka objednávám,
tak už tuším, co je zač. Je to strašně poznat, protože každý
člověk se nějak chová a má to spjaté s tím, co dělá. Když
poznáš, co asi dělá, tak tím už dokážeš odhadnout styl jeho
života a přiřadíš si k tomu to, co bude pít, jíst a jak se bude
chovat.

„Balíš“ na kávu slečny?

Každý den. Uděláš jí krásný kafe, pak si s ní povídáš, když
máš teda čas, je to dost jednoduché, dostat se do nějakého
rozhovoru, aniž by si myslela, že ji otravuji. Mám hodně
pozitivních reakcí, lidé se rádi baví takhle v kavárně. Potom
je docela průšvih, když se bavím s holkou a někam odběhnu, zase se chci vrátit, tak se mi už několikrát stalo, že
třeba v tu chvíli za ní přišel její přítel a pak už to není úplně
ideální.
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„Mým záměrem bude ovlivnit
všechny smysly porotců.“
Soutěžíš v kategoriích Barista roku a Latte
Art. Co to obnáší? Jak soutěž probíhá?
Barista roku je vlastně o tom, že máš 45 minut rozdělených
po patnácti minutách. Prvních patnáct minut je příprava
stanoviště, na kterém budeš předvádět svůj výkon, dalších
patnáct minut je soutěžních a posledních patnáct minut je
na úklid. V těch soutěžních patnácti minutách musíš připravit 4 espressa, 4 cappuccina a 4 volné nápoje. Nejdůležitější
je ten volný drink. V pravidlech je napsáno, že máš připravit něco na bázi espressa a to espresso v tom drinku má
být dominantní. To ostatní, co do drinku použiješ, by mělo
drink správně podpořit a jakoby vylepšit chuť toho espressa. Do toho ty prezentuješ slovně – vysvětluješ porotcům,
co si tím vlastně chtěla říct, tou prezentací a tím kafem, co
jsi jim naservírovala.

těži?

Co jsi připravil za volný nápoj letos na sou-

Připravil jsem čtyři espressa a pak jsem destiloval čaj
z Cascary, z usušených slupek kávových třešní. Je to poměrně zajímavá chuť. Přidal jsem to tedy do toho kafe a výsledkem byla chuť a vůně po Cascaře, která v podstatě nezměnila nijak chuť espressa.

A jaký je tedy průběh soutěže v kategorii
Latte Art?

Tam máš osm minut na přípravu, osm minut na přípravu
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kávy a osm minut na úklid. V těch soutěžních osmi minutách musíš připravit čtyři espressa macchiatta, dvě latté
a dvě volné latté. Při přípravě latté se mléko lije jen z konvičky, nesmíš při tom nijak dokreslovat pomocí speciálních
tyčinek a u přípravy těch dvou volných latté už můžeš
používat různé barvy i dokreslování. Na začátku předložíš
obrázky toho, co budeš kreslit a snažíš se co nejvíc napodobit předlohu. Nejvíc bodů se získává za nejvíce prvků a za
složitost. Srdíčko je třeba jedno z nejjednodušších a naopak
labuť, ta je už z těch vyšších prvků. Tato kategorie je spíše
pro zábavu. Člověk se na ni ani nemusí připravovat tak
dlouho. V podstatě stačí, když si zopakuje to, co dělá běžně
v kavárně.

Máš už připraveno něco, čím ohromíš porotu na další soutěži?

Už na tom pracuji a začínám si shánět věci na další soutěž.
Jsem už dokonce domluvený s jedním kamarádem z pražírny, že si objednám nějakou svou kávu a napražím si ji
sám. Mým záměrem bude ovlivnit všechny smysly porotců
– hmat, čich, zrak, chuť i sluch. Myslím si, že to bude hodně
zajímavé. Udělám si své vlastní roztoky, které vytvořím
chemickými sloučeninami. Budou to sloučeniny, které jsou
běžně v kávě. To samé udělám s vůní. Uvidím, ještě jsem
s tím nezačal, zatím jenom objednávám chemické látky.
Věřím v to, že to bude fungovat. A hlavně - vsadil jsem se
s kamarádem, že příští rok budu ve finále mistrovství světa,
takže doufám, že to dopadne dobře.

Budu držet palce, ať všechno vyjde, tak jak
má a moc děkuji za rozhovor.

Koubková 16
Královské Vinohrady
Kontakty: 722 595 050, 602 295 163

www.caffetrieste.org
Naše káva

Naše káva pochází z výběrových plantáží Střední a Jižní Ameriky jako i centrální Afriky. Je pražená v Itálii způsobem, který
jí dodává silnou no ne invazivní chuť, zanechávajíc v ústech
téměř pocit sametu, přičemž naše káva zůstává sladká a hořká
zároveň - vyvolává koncert pocitů a chutí.
Naše káva BAR je směs jižního a severní Itálie a obsahuje
7 typů kávových zrn různého původu.

Nabízené typy kávy

Crema: káva typu robusta, velmi krémová
Bar: výjimečná chuť a krém, pro skutečné milovníky
kávy
Forte: silná vůně a chuť 100%
Arabica: jemná chuť Aroma bar plus: kombinace
vzácných zrn kávy
Bez kofeínu

O nás

Město Trieste bylo známé jako město kávy už za dob Napoleona. V období Rakousko-Uherska nabylo statut nejdůležitějšího přístavního města říše, přičemž zboží, které se
v něm obchodoval pocházel od Severní a Jižní Ameriky po Přední a Zadní Indii.
Káva se právě v té době stávala nejvíce obchodovaným zbožím, kvůli její rostoucí popularitě ve všech hlavních evropských městech. Samotné město Trieste dodávajíc plody rostliny
kávy do ostatních evropských měst v této době začíná svůj milostný příběh s kávou, který
prožívá až dodnes. Tento vztah je založen na oddané vášni lidí a tradic, které se denno
denně usilují o dosažení výjimečnosti kávy, která se prodává v ulicích Terst a nabízejí produkty a služby které jsou na úrovni světové špičky.
Není třeba zmiňovat světoznámé značky, je i bez toho zřejmé, že v Terst je káva populární
a že Trieste je městem, kde se káva nepije, ale vychutnává. Každá ulice, každá jedna budova je přímo či nepřímo spjata s kávou: dovozci, vývozci, obchody, trhy, pražírny, kavárny.
My reprezentujeme, a chceme toto vše reprezentovat co je pro nás představuje odpovědnost a úlohu, kterou denně plníme.

Klienti

Běžní zákazníci

Profesionální klienti

Na našich prodejních místech můžete najít pět různých typů
směsí kávových zrn, které mohou být v případě potřeby umleté
dle Vašich požadavků. Kromě klasického espressa či kapučína
v našich kavárnách podáváme speciality jako káva d'orzo, káva
ginseng, káva guarana, kávové karamely, typické italské produkty a především typické produkty z města Trieste a okolí.
Jsme také zástupci společnosti Caffemotive - společnosti, která
patří mezi italskou špičku v produkci strojů na kávu, mlýnků na
kávu a renomovaných Bacchem espresso. www.caffemotive.it

Nabízíme prodej a dodávku naší kávy, cukru, sušenek, čokolády za velmi přijatelné ceny přičemž kvalitu klademe na první místo. Našim klientům stejně
nabízíme bezplatné poradenství pro přípravu toho
nejlepšího italského espresa. Stejně nabízíme majitelům restaurací, barů a profesionálním barmanem
stroje na kávu a kávomlýnky San Marco jako i mlýnky
na kávu Fiorenzato (pro zvláštní potřeby a požadavky), náhradní díly a doplňky pro stroje na kávu.

Luxus
Text: Nela Maťašeje, foto: Jadran Šetlík, Václav Šircl a Samphoto.cz

Tajemství
cognacu:
když z kyselého vína vytvoříte
„parfém“ mezi nápoji

Má sice francouzský název, ale za jeho slávu musí Francouzi tak trochu děkovat Holanďanům. Cognac si začal budovat své jméno už ve třináctém století, a dnes patří
mezi nejlahodnější destiláty na světě.

Cognac je půvabná oblast kolem řeky Charente v severní
Francii, kterou omývají vody Atlantiku. A právě tady se
začaly psát dějiny cognacu, lahodného nápoje s vytříbenou
chutí, jak jej známe dnes. Ve skutečnosti jen odtud můžete
získat jediný a pravý cognac. Všechny ostatní destiláty pálené z vína z jiných oblastí musí používat název brandy.

Lék na kyselé víno
První vinohrady v Cognacu vznikaly už ve třetím století
našeho letopočtu, ale teprve později se místní víno začalo
převážet do Holandska. Traduje se, že holandským námořníkům přišlo po dlouhé cestě na moři příliš kyselé a nedobré, a tak se rozhodli, že jej vydestilují. Svůj nápoj začali nazývat brandewijn – pálené víno. Obvykle jej míchali s vodou
a historické prameny dokazují, že si jej velmi zamilovali.
Holanďané se postupem času rozhodli, že by pro ně bylo
výhodnější víno destilovat přímo ve Francii, aby pak na lodích měli více místa, a tak zakládají první lihovar v regionu.
Od 17. století se už víno začíná destilovat nadvakrát, aby
dlouhé cesty do Nizozemí překonalo bez větších chuťových
změn. Dvakrát destilované víno tehdy získalo poetický
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název eau de vie, neboli živá voda, která je specifická pro
každý druh cognacu. Pak do historie opět zasáhla náhoda.
Námořníci při zdržení překládky dubových sudů s destilátem zjišťují, že má nápoj najednou hladší a plnější chuť.
A co víc, chutná jim i bez míchání s vodou.

Sláva zlatavého nápoje mohla začít
V průběhu 18. století začínají ve větších městech regionu
vznikat koňakové domy. Obchodníci, především z britských
ostrovů kupují eaux de vie od místních pěstitelů a dále
obchodují především se severní Evropou. Objevují se jména
Martell, Rémy Martin, Delamain, Hennessy a další, které
dnes milovníci cognacu znají z etiket lahví.
Zájem o cognac znamenal pro oblast velký rozmach. Svého
času vinice pokrývaly až 280 tisíc hektarů, aby dokázaly
pokrýt poptávku z celého světa. Koncem devatenáctého
století se ale nadšení a úsilí zdejších vinařů staví do cesty
drobný hmyz, jehož řádění má ovšem katastrofické následky. Mšička révokaz zlikvidovala cognacké vinice během
krátké doby a zredukovala jejich počet na pouhopouhých
40 tisíc hektarů.
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Luxus
Problémů v severní Francii chtěla využít celá Evropa, a tak
vinaři začali zakládat vinice určené pro pozdější destilaci.
Výsledný produkt chtěli pojmenovat také jako koňak, avšak
oblast Cognac si zavčas stihla opatřit ochrannou známku,
díky čemuž všechen rádoby cognac nese až dodnes označení brandy.

Když do alkoholu zasáhne alchymie
Přestože je cognac nápoj, jeho výroba se dá přirovnat spíše
k výrobě parfému. V prvé řadě jde o čich a míchání aromat.
„Je velice těžké vysvětlit, jak přesně se namíchá ten či onen
cognac, protože je to všechno um a know-how každého
koňakového domu, které si každý velmi pečlivě střeží,“
objasňuje Tereza Křivinková, majitelka cognacového baru
U Staré studny.
Základem pro výrobu cognacu je víno, které obsahuje od
sedmi do devíti procent alkoholu, a jak už jsme zmínili,
není příliš dobré k běžnému pití. Právě jeho kyselost je ale
výborná pro destilaci. „Vinař vyrobí klasickou cestou víno,
které je pak dvakrát destilováno v destilačním přístroji
zvaném „Alambic Charentais“. Po první destilaci získáte
takzvaný brouklis, který už obsahuje 30% alkoholu. Ten se
však ještě dál destiluje a vzniká bonne chauffe, nebo-li také
eau de vie s obsahem alkoholu 72%,“ vysvětluje Křivinková.
Eau de vie je základem pro další významný proces výroby
– staření v dubových sudech. „Každý cognac musí podle
zákona, který určuje úřad Bureau National Interprofessionnel du Cognac vyzrávat v sudech minimálně dva roky.
Pak se rozlišuje označování cognacu do kategorií VS, VSOP
a XO podle stáří nejmladší složky v blendu. V oblastech
Grande Champagne a Petite Champagne má cognac potenciál pro vyzrávání 50-70 let. Po ukončení staření v sudech je
cognac nalahvován, v případě unikátních starších cognaců
je vše přemístěno do skleněných demižonů a lahvují se až
na přání zákazníka,“ popisuje složitý proces Křivinková.
Přestože je cognac doma ve Francii, ve skutečnosti se na
území jeho „rodné země“ spotřebuje jen něco málo přes
dvě procenta celkové produkce. Kde tedy nápoj králů
končí? Nejčastěji v barech amerických podnikatelů. Své
místo si ale našel také ve Velké Británii nebo v Číně. Právě
v Číně roste počet spotřebitelů každým rokem exponenciální řadou. Číňané rádi investují do špičkových cognaců,
takže odborníci předpokládají, že se trh postupně přesune
z Evropy do Asie.

„Cognac je o nose a vášni“, říká
majitelka cognacového baru

Rozhodli se, že cognac přiblíží mladé generaci, že se budou
učit přímo od výrobců a všechny své nabyté poznatky budou předávat dál. Možná i díky sommeliéři cognac&wine
baru U Staré studny Tereza Křivinková a Tomáš Kratochvíl
zvítězili v Maurerově výběru Grand Bar 2013. Ve svém baru
nenabízejí jen kvalitní pití, ale také spoustu poutavých
informací a příběhů.

Jak vůbec vznikl nápad vybudovat v Praze
cognac bar?

Ke cognacu jsem se dostala vlastně náhodou. V době, kdy
jsem se rozhodovala, zda studovat dále doktorandské studium ve Velké Británii, začít pracovat pro nadnárodní firmu
nebo se pustit do něčeho úplně jiného, jsem potkala svého
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současného obchodního partnera Tomáše, který již s cognacem měl jisté zkušenosti. Byla to pro mne výzva a asi
mladická odvaha jít do neznámého. Pomohla samozřejmě
i možnost rodinné půjčky pro zahájení podnikání.

Znala jste cognac, než jste se do podnikání
v oboru pustila?

V patnácti letech jsem s rodiči navštívila v oblasti Cognac
dva známé cognacové domy, jejichž nekonečné sklepy sudů
ve mně již tehdy zanechaly velký dojem, ovšem ani trochu
jsem netušila, že by se cognac a vše kolem něj stal jednou
hlavním předmětem mého podnikání. Jako konzument
jsem měla s cognacem jen malou zkušenost, ačkoli rodiče
i prarodiče byli odjakživa jeho velkými milovníky. Všechno
přicházelo postupně, jak jsem začala objevovat a propadat
kouzlu tohoto královského nápoje. Navíc mi přišlo, že se
cogancem na českém trhu nikdo natolik nevěnoval a ještě
dodnes stále bojujeme s nedostatkem informací o tomto
ušlechtilém nápoji. I proto jsem chtěla, aby se náš bar stal
jediným svého druhu v České republice. Letos v srpnu
jsme oslavili čtvrté výročí baru a mne těší, že jsme se vydali

cestou specializace na cognac a edukativní charakter jeho
podávání. Díky tomu si rozšiřujeme obzory nejen my, ale
zejména naši klienti.

Jste zajímaví především tím, že si pro kvalitní alkohol, který prodáváte, jezdíte přímo k výrobci. V čem je takový přístup lepší?

Ano, pravidelně vyrážíme do oblastí Cognac i Armagnac,
do oblasti západní a jihozápadní Francie. Osobní setkání
přímo u výrobce je pro naši práci zásadní. Musíme si lidsky
„sednout“ s vinařem. Jakmile se setkáme s tím, že se nám
věnuje nějaký sales manager, který ani pořádně nedokáže
zodpovědět naše dotazy, tak náš zájem končí. Zaměřujeme
se na menší rodinné producenty z těch nejlepších oblastí –
Grande Champagne, Petite Champagne a Borderies. S většinou z nich máme dnes velmi blízké, dovoluji si říct, přátelské vztahy. Důležité je také to, že většina z našich výrobců
dodnes vlastní vinohrady a nenakupuje u externích vinařů.

Je výhoda nakupovat od rodinných vinařů?

Nám to přináší zejména dokonalé seznámení s každým
produktem, s vinohrady, s pozicí sklepa, známe charak-

ter každého vinaře, který se ne náhodou prokresluje i do
charakteru samotného produktu. Pro naše hosty je pak
přidaná hodnota v tom, že u nás dostanou nápoj s příběhem. Snažíme se, aby každý host odcházel s pocitem, že se
dozvěděl něco nového, rozšířil své znalosti, že ví, jak se má
správně cognac podávat, což dokresluje chuťový zážitek.
Našim hostům také pravidelně přivážíme novinky - zajímavé ročníkové cognacy, armagnacy či limitované edice.
Tím nejpříjemnějším je pak osobní návštěva některého
z majitelů cognacového domu v našem pražském podniku. Osobní setkání přímo s majitelem, který představuje
většinou již několikátou generaci rodinných producentů, je
velmi silným zážitkem.

Říká se, že jsou Češi především národem
piva, jak rozumí koňaku?

Posledních pár let zaznamenávám výrazný posun směrem
k vínům, které má již blízko ke cognacu. Ale i přesto je
obecná informovanost veřejnosti velmi malá a větší znalost
mají jen opravdoví gurmáni, kterých není příliš. S cognacem
se zejména pojí mnoho předsudků a vágních informací.
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Jednou z našich činností je právě správná informovanost
a edukativní charakter naší práce. Snažíme se dnes a denně
vzdělávat hosty o tom, jak správně podávat cognac, jak jej
pít, kdy jej pít. Důležité je i pochopit proces výroby, který
pak ne náhodou souvisí s konečnou cenou produktu, pochopit rozdělení podle apelace, umění číst etiketu a mnoho
dalšího.

Jak vypadá váš typický host?

Chuťová paleta cognacu je široká, a můžeme tak vybrat
cognac na míru každému hostovi. Mladý cognac, který má
do pěti let stáří, lze podávat formou míchaného nápoje,
což mohou přivítat mladší konzumenti.
Naši cílovou skupinu proto nemůžu přesně určit. Velice mě
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těší, že se naši hosté stále více „omlazují“. Není pravda,
že by si cognac dopřávali jen lidé nad padesát let a jen ti
z „vyšších vrstev“. Tento poměr se mění i díky naší usilovné
a vytrvalé práci. Obecně lze říci, že k nám chodí mladí lidé
ve věku 25-35 let, kteří již mají určitou finanční nezávislost a rádi si dopřejí kvalitu pití na rozdíl od kvantity. Mají
zájem učit se a poznávat nové. Další skupinou jsou pak lidé
nad 40 let, kteří se již k destilátům takzvaně propili. Pak je
to velice specifická skupina milovníků destilátů, gurmánů,
kteří jsou dychtiví po novinkách a speciálních limitovaných
edicích.

Je návštěva u vás dostupná všem, nebo je
láska ke koňaku luxusním koníčkem?

Luxus
linek vás vyjde na 220 korun. V oblibě jej mají především
dámy, protože se jedná o jemnější a sladší nápoj o nižším
procentu alkoholu.
Samozřejmě si u nás můžete dopřát i onen luxus. Kdo nehledí na finanční limit, může u nás ochutnat víc než sto let
starý cognac, smíchaný z cognaců z let 1898 – 1902. Opravdu jedinečný zážitek.

Pro jaké příležitosti se koňak vlastně hodí?

Cognac je velmi komplexní nápoj a také jeho využití je poměrně široké. U nás v baru nedoporučujeme cognac podle
příležitosti, ale spíše podle nálady, rozpoložení hosta. Jiný
cognac nabídneme nováčkovi, skupině mladých kluků, kteří
se zastaví na dva panáky a pokračují dál, a jiný pak pro ty,
kteří si přišli připít na oslavu něčeho výjimečného.
Dnes pozorujeme trend, že se mladý cognac do pěti let
stáří může nabídnout s kostkou ledu jako aperitiv. Přidání
kostky ledu do mladého cognacu uvolní spíše aromatičtější
látky, ovocné, květinové tóny, naopak tříslovina a neuhlazený alkohol jsou upozaděny.
Obecně se cognac konzumuje především v chladnějším
období, ale dovoluji si tvrdit, že pokud nejsou zrovna extrémní tepla, dá se popíjet celoročně. V chladnějším období
bych nabízela cognacy plnějších, výraznějších chutí s vyšší
tříslovinou a hutností, naopak v létě doporučuji svěžejší,
ovocně-květinové cognacy, ideálně pak v horkých dnech
doporučuji cocktail Cognac Summit (cognac cocktail, který
byl vymyšlen dvaceti sommeliéry na Cognac Summitu v roce
2009). Obsahuje mladý cognac, citronovou limonádu, limetku, zázvor a okurku. Neskutečně osvěžující nápoj.

Vyžaduje pití koňaku znalost nějaké etikety? K jakému jídlu se například hodí?

V rámci etikety bych zdůraznila především správný typ skla.
Ve správném podniku by vám jej měli servírovat do takzvaných “tulip glass“ skleničky. Často se také setkávám s tím,
že se sklenička na cognac nahřívá. Trendem posledních let
je podávat koňak při pokojové teplotě a zahřívat jej čistě
v dlaních, tedy teplotou těla. Zahřívání cognac skleničky
nad párou je spíše show pro hosta. Jak jsem již zmínila,
mladý cognac do pěti let lze podávat s kostkou ledu.
Snoubení cognacu v gastronomii je poněkud složité, neboť
nápoj sám je dosti komplexní a složitý. Velmi vhodná a ověřená kombinace cognacu je s foie gras či domácí paštikou,
s čokoládovým dezertem či pralinkami, přičemž čokoláda
by měla obsahovat minimálně 70% kakaa.

V čem je koňak tak unikátní?

Nejsme jen cognacový bar, ale i vinný bar, ač cognac je pro
nás alfou omegou naší práce. Návštěva v našem cognac&wine baru U Staré studny je určitě dostupná všem. Hosté
mohou vybírat z kolekce vín z Moravy i ze světa, z toho
vždy několik mohou ochutnat i po skleničkách. Co se týče
cognacu či armagnacu, můžete si u nás objednat degustační set – vždy 5 vzorků za 480 korun. Hosté mají možnost
ochutnat více druhů cognacu nebo armagnacu za příjemnou cenu.
Určitě doporučuji ochutnat specialitu Pineau des Charentes
– kombinace cognacu a hroznové šťávy, které vyzrávají společně v dubových sudech minimálně dva roky. Degustační
set pěti druhů Pineau včetně tří kusů ručně vyráběných pra-

Cognac je unikátní z mnoha pohledů. Ať už je to historie, proces staření v dubových sudech, při kterém dochází
k osmóze mezi cognacem, porézním dřevem a prostředím
sklepa; ať už je to know-how a um sklepmistra (maître du
chai) při takzvaném blendování (míchání) koňaků, unikátní
ročníkové koňaky z výjimečných let nebo nekonečná paleta
aromat a chutí, které právem z cognacu dělají nejkomplexnější nápoj světa.

Jaká je U Staré studny opravdová „koňaková“ specialita? Co byste doporučila lidem, kteří
se v koňacích příliš nevyznají?

Velice těžko bych vám uvedla pouze jednu specialitu.
Máme spoustu produktů, které jsou zajímavé z mnoha
pohledů a záleží, který je ten nejzajímavější pro hosta.
Několik příkladů mohu uvést – můžete u nás ochutnat limitovanou edici ročníkového cognacu 1973, značky Bache Gabrielsen, který je 100% z Petite Champagne a je nechán při
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45% alkoholu. Nebo pak padesát let starý cognac Francois
Peyrot Heritage, který destilovala žena, a nejstarší cognac
v tomto blendu je z roku 1957. Chuťově harmonický a sommeliéry vychvalovaný je Cognac Francois Giboin XO, který
s oblibou nazýváme třígenerační, protože cognacy v této
směsi destiloval dědeček, otec a také sám Francois Giboin,
který dnes malou rodinnou výrobu řídí.
Pro začátečníky bych volila náš degustační set, kde si mohou ochutnat pět vzorků cognacu, které jsou zvoleny tak,
aby i laik rozpoznal drobné nuance. Součástí degustačního
setu je také výklad od naší obsluhy, která je pravidelně školena, aby vám podala fundované informace při prezentaci
produktů.
Obecně se snažíme získat od hosta co nejvíce informací
o jeho chuti a náladě, abychom mu doporučili ten nejvhodnější cognac.

Pijete koňak jen kvůli práci, nebo jej
opravdu máte ráda a patří mezi vaše oblíbené
alkoholy?

Takovou práci nemůžete dělat bez vášně a zapálení, a bez
toho aniž byste sami ochutnávali. Ano, cognac si dopřeji
ráda, ale je nutné zdůraznit, že je to spíš hodně o nose,
ne tolik o množství konzumace. Ona vášeň a láska ovšem
přicházela postupně. Filosofii a svět cognacu nejde pochopit za jeden večer či týden a ani já nemohu tvrdit, že dnes
znám všechno dokonale. Stále je co se učit, poznávat, a to

96 | Ice Zima 2013

je na tom to krásné. Vždy když trávím čas u našich výrobců ve Francii, přijedu zpět s novými informacemi, s novým
poznáním.

Dosáhli jste skvělého úspěchu v soutěži
Grand bar, jaké jsou teď vaše plány do
budoucna?

Prve musím říct, že vítězství v Maurerově výběru Grand Bar
2013 nás takřka šokovalo a samozřejmě velmi příjemně
překvapilo. Jsme malá a mladá firma a vůbec jsme netušili,
že jsme byli součástí nějakého hodnocení. Velice si tohoto
ocenění vážíme, ale zůstáváme nohama na zemi a neusínáme na vavřínech. Naše práce jde dál a my se snažíme dělat
ji minimálně stejně dobře jako předtím. O to více nás těší
také velice dobré umístění na světovém serveru Tripadvisor.
com, kde dávají hodnocení na bary a restaurace návštěvníci
z celého světa, kteří nás navštívili.
Do budoucna bychom se rádi ještě více věnovali edukativnímu charakteru naší práce. Tedy přinášeli další nové informace, trendy ve více oficiální rovině a rozšiřovali povědomí
o světě cognacu, ať již formou specializovaných workshopů, seminářů nebo sommeliérských kurzů.
Naše aktivity jsme také rozšířili o organizování enogastronomických cest na míru do oblastí Cognac a Armagnac pro
privátní klienty. Plánů je více, ale jde to postupně. Důležité
je, abychom zůstali jedineční.

LAND ROVER CENTRUM KOSOŘ
AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ PARTNER

Vychutnejte si luxusní požitek z jízdy novým vozem LAND ROVER,
vyrobeného v té nejvyšší možné kvalitě, s nejmodernějšími
technologiemi pro Váš komfort a bezpečí.
Zařídíme Vám nákup vašeho nového Land Roveru na klíč!
Zvýhodněné cenové podmínky pro organizace i jednotlivce
Při nákupu nového vozu od nás, zajímavé slevy na originální příslušenství Land Rover
Prodej a montáž originálního příslušenství a doplňků Land Rover
Kompletní nabídka služeb pro záruční i pozáruční prohlídky a opravy
Nejlepší ceny ze všech autorizovaných servisů
Minimální čekací lhůty, Expres servis, diagnostika a jednoduché opravy na počkání
Opravy po haváriích včetně vyřízení pojistné události, STK, EMISE
PICK UP servis, odtahová služba 24 hodin denně, odvoz klientů, zápůjční vozidla
On-line prodej originálních náhradních dílů a příslušenství Land Rover
Ideální dostupnost pro klienty ze směru Praha 5, 6,
Plzeň, Beroun, Kladno, Příbram, Písek
Pražský okruh R1 - exit 15“ Lochkov, Strakonická R4 - exit Radotín
DEF-TEC s. r. o.
Logistický areál, Kosoř 239
252 26 Kosoř, Praha 5 - Radotín
GPS: 49°59‘1.155“N, 14°19‘44.587“E

tel.: 733 333 832
e-mail: recepce@def-tec.cz
www.def-tec.cz
www.landrover-nahradni-dily.cz

Architektura
Text: Gabriela Koulová, zdroje a foto: Galerie Jaroslava Frágnera, houzz.com, tinyhouseblog.com, blueforest.com, dezeen.com, Elliott and Elliott, massive-illusion.com

O čem byl rok 2013…
Zklidnění, funkčnost, přívětivost, soulad s přírodou, obnova historických center
v duchu tradic a jako služba člověku. Tak nějak by se daly shrnout trendy, které lze
pozorovat v budovách právě chystaných k výstavbě i v projektech nedávno realizovaných či pro dohlednou budoucnost navrhovaných.
Stále jsou samozřejmě na světě lokality, které hýří a snaží
se ohromit leskem, mohutností, výškou a rozlehlostí staveb. Nejkřiklavějším příkladem je bezesporu Dubaj, metropole Arabských emirátů, z níž bohatství plynoucí z ropy
udělalo asi nejluxusnější moderní velkoměsto současnosti.
Proslulý jehlanový hotel Burdž Chalífa byl letos zastíněn
hotelem ještě vyšším. Dvě věže JW Marriott Marquis se tyčí
do neuvěřitelné výšky 355 metrů. V Dubaji ovšem můžete
také užívat zimních sportů v lyžařské hale o rozměru tří
fotbalových hřišť, kde jsou uměle vybudované svahy zhruba
na úrovni našich krkonošských červených sjezdovek. Umělé
ostrovy zakotvené na pilíř hluboko v mořském dně nesou
další luxusní hotelové budovy... Ponechme ale tento svět
zlatých klik, křišťálových lustrů a vysokých vlněných koberců v říši snů a těm, kdo na to mají. Mnohem zajímavější
bude podívat se na architekturu, která by měla sloužit bydlení, práci a odpočinku takříkajíc většinové populace.

Miniaturní soukromí

V přelidněných městech lidé často trpí pocitem ztráty soukromí, možnosti zavřít za sebou dveře vlastního příbytku
a alespoň na chvíli se „odpojit“ od ruchu města. Byty jsou
drahé, stále více lidí na běžně velký byt finančně nedosáhne. Zejména studenti a lidé na počátku pracovního života
se snaží uniknout ze sdílených bytů a najít si svůj vlastní
koutek pro chvíle oddychu. Miniaturizace je tedy jedním
z typických současných trendů a má řadu podob.
Když při procházce Paříží zvednete hlavu ke střechám honosných domů z 18. a 19. století, spatříte na mnoha z nich
řadu okének, často i s maličkými balkonky. Zde původně
žilo služebnictvo v místnůstkách, kam se vešla matrace
a věšák na šaty. Již v druhé polovině 19. století bylo toto
ubytovávání služebnictva kritizováno jako nehygienické
a pokořující, takže podkroví se začala přestavovat. Skutečnou renesanci ovšem prožívají až dnes. Z malých místnůstek
vznikají malé bytečky, ovšem komfortně vybavené vším, co
člověk potřebuje k životu. Třeba na pouhých 20 metrech
čtverečních je poskládán obývací pokoj, kout na spaní,
kuchyňka i koupelna. O designování těchto minibytů se
přetahují renomované ateliéry bytových architektů. Takové
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bydlení není úplně levné – v přepočtu za byteček zaplatíte
kolem 14 tisíc korun, ovšem proti jiným bytům v centru
staré Paříže je to bydlení dostupné a samozřejmě nesmírně půvabné. Dnes patří k typické součásti pařížského singl
životního stylu. (foto: private-homes.com)
Ve Spojených státech a Kanadě je velmi moderní hnutí
„tiny houses“, tedy tak říkajíc bydlení na pětníku. Z původního undergroundu je dnes trend, o jehož naplnění
se snaží právě tak mladí architekti jako velké zavedené
ateliéry nejen v Americe, ale i v Evropě. Prapodivné perníkové chaloupky, často na kolech, aby bylo možné je postavit kdekoliv a odcestovat s nimi třeba napříč americkým
kontinentem, se tak v proměnily v sofistikované moderní
minidomky, vybavené moderními technologiemi. Jedním
z hlavních principů tohoto bydlení není totiž jen prostorová úspornost, ale také šetrnost k přírodě – solární panely
a tepelná čerpadla vzduch-voda tedy patří k jejich vybavení stejně jako recyklovatelné materiály, nejčastěji dřevo,
případně ale i kámen nebo cihly a hlína. To co bychom si
dříve dovedli představit snad jako součást nějaké nouzové
kolonie z počátku minulého století, se tedy dnes stává jedním z trendů moderního bydlení 21. století. Na minidomky se upravují staré garáže, zahradní domky, kontejnery,
nebo třeba starý autobus. Navrhují a staví se ale i elegantní
nové příbytky – bílý dům kostka vychází z tradic španělské
architektury, na prostoru 4x4x4 metry ale dokáže pojmout
celý byt počítaný pro dva lidi, s dispozicí 2+1, samozřejmě
s koupelnou a teráskou jako přechodem do exteriéru. Pokud chcete svůj dům snů mít na samotě a prolnout interiér
s lesem, můžete ho díky moderním izolačním sklům mít
třeba celý průhledný ze skleněných tabulí. Právě takový
navrhli v moskevském ateliéru Massive Illusion pro klienta
v severním Portugalsku. (foto: 1 - Nick Chill – dům za autem, 2 - motherarthliving.com – kulatý tiny house, 3 - YLAB
arquitectos Barcelona – bílý dům „kostka“, 4 - Massive
Illusion – skleněný dům v lese).
Skandinávie samozřejmě nemůže zůstat pozadu. Švédský
ateliér Tengbom Eriksson Architects navrhl studentské bydlení ve formě samostatných dřevěných domečků. Na projektu se podíleli studenti architektury z univerzity v Upsale
a zadání bylo jednoznačné – komfortní bydlení pro jedno-
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ho člověka na ploše 10 metrů čtverečních. Skutečně se sem
všechno vešlo – malá kuchyňka, obývací a pracovní prostor,
koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a pračkou,
v patře ve zvýšené části domku pak postel. Zvýšení jedné
části krovu dává ve Skandinávii rozhodně smysl – šikmá
střecha je mnohem praktičtější, když napadne sníh. Jako
materiál byly použity dřevěné lisované panely dostatečně
silné, aby splňovaly požadavky na řádné zateplení. Interiér
navržený kompletně ve světlém dřevu, resp. vyrobený ze
stejných dřevěných panelů je doplněn pouze zelenými dekorativními prvky. Typická ukázka skandinávského elegantního designu přímo pobízí si něco takového pořídit, zbavit
se zbytečných věcí a neuklízet a nevytápět velké prostory,
co říkáte? (foto: Tengbom Eriksson Architects)

Příroda – souboj i soulad

Ať už máme na proměnu klimatu jakýkoli názor, nezbývá
než se smířit s tím, že přívalové deště, záplavy nebo vichřice
a tornáda jsou prostě součástí života naší planety. V dobách, kdy nás na ní žilo méně, se lidé rizikovým oblastem
vyhýbali, ponechávali je jejich vlastnímu životu a nesnažili
se je zkrotit a stavět tu domy pro život. Dnes se dereme
na každý kousek volné půdy a pak se divíme, že nám dům
podmáčela povodeň, střechu strhnul vítr nebo se nám dům
zvolna sune po svahu dolů, protože jsme podcenili složení
podloží a vrstvu zeminy. Individuální problémy ovšem vždy
předčí hromadné katastrofy. Když hurikán Katrina v roce
2005 zničil velkou část New Orleans, když v loňském roce
podobně zasáhl hurikán Sandy Floridu, došlo nejen na

úpravu protipovodňových opatření, ale také na rozvahy
o tom, jak v oblastech, kde podobné události hrozí, stavět.
Také Evropa si bere poučení, protože rozvodňování řek je
v posledních letech příliš časté, aby nebylo třeba na ně reagovat. Tak dochází na projekty domů na pilotech, z nichž si
nepochybně mohou vzít příklad i naši lidé, vlastnící pozemky v povodňových oblastech. Bydlení se prostě stěhuje
„o patro výš“ do takové výšky, aby obytný prostor domu
nebyl ohrožený vodou a podmáčením. Domy na pilotech
tak dnes ve Spojených státech zdaleka nenajdeme jen na
mořském pobřeží, ale všude tam, kam se vysoká voda odněkud může dostat. Prostor pod domem se stává jinou variantou dřívějších hlubokých podsklepení – ostatně náklady
na ukotvení pilířů se vykopání podsklepení blíží, zato máte
jistotu, že velkou vodu váš dům přečká bez úhony. (foto:
southalabamaliving.com)
Žít ve výšce touží i lidé, kteří podlehli dalšímu módnímu
trendu – bydlení na stromech. Ne, nejde o dětské domečky
na hraní provizorně postavené ve větvích, ale o promyšlené
stavby zakomponované do stromového porostu (nemusíte
na to mít zrovna hektar lesa, stačí pár vzrostlých stromů na
pozemku, který jste si pořídili).
Portugalští architekti Luís a Tiago Rebelo de Andrade
v rámci tohoto trendu promysleli jednoduchý stavebnicový systém Tree Snake House, který je možno mezi stromy
umístit prakticky kdekoliv. Modul na bydlení je spojen se
zemí bytelným šikmým můstkem, ve kterém se skrývají
přívody vody a elektřiny. U těchto projektů je totiž vždy
zásadní otázka, jak vyřešit rozvody vody, odpadní trubky, přívod elektřiny, aby všelijaké trubky nerušily koncept
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životního stylu „přírodě blíž“.
Britský ateliér Blue Forest se na „lesní“ bydlení specializuje
a jejich domky ve větvích jsou velmi oblíbené u lidí, kteří
se rozhodnou opustit městský ruch a usadit se na venkově
v co největším soukromí. Stavebním materiálem je samozřejmě dřevo a tvarová proměnlivost je široká. Můžete mít
třeba půvabný oválný domek umístěný na pilotech mezi
stromy, ale také rozlehlou haciendu, v níž jsou kmeny
starých živých stromů součástí interiéru, protože je postavena na podestě okolo nich. Kanadský ateliér Farrow vám
zase nabídne rozvlněný dům na stromech připomínající
snad nejvíc příbytek éterických dávných elfů. (foto: Ricardo
Oliveira Alves (dezeen.com), Blue Forest, Farrow)
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Ještě před pár lety tyhle zvláštní stavby sloužily především
jako atrakce pro turisty, kteří si přejí strávit netradiční dovolenou, dnes se ovšem stále častěji staví pro trvalé bydlení. Ne každý si ovšem na takový životní styl troufá, skoro
každý, kdo si přeje bydlet ve vlastním domě ale chce být
obklopen přívětivou zahradou. Velká stavba je z hlediska
rozmístění stromů, záhonů, cestiček a kamenů co nejvíce
připomínajících volnou parkovou úpravu, kde se můžeme
svobodně pohybovat a kochat půvabem zahrady, často
rušivá. A tak je tu další trend – rozdělení velkého domu na
několik menších. Studio Elliot and Elliot tak vyřešilo přání
klienta, který chtěl velký dům na břehu jezera, kde by si
co nejvíce užíval okolní přírody a vlastní zahrady. A tak
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je v jednom domečku obývací pokoj, v druhém kuchyně
a jídelna, ve třetím ložnice. Pochopitelně se vším komfortem, nicméně přece jen to nutí majitele, aby často vycházeli
z domu a pobývali venku. No, nám na to většinou stačí
pěkná teráska s přechodem do zahrady, ale trend zmenšování staveb za omylný považovat nemůžeme. Souvisí totiž
i s tím, že dnes se nepočítá se stavbou „na věčné časy“, ale
na snadno postavitelný a po pár desítkách let zase snadno
odstranitelný dům. Recyklovatelné materiály a úsporné
systémy vytápění a zásobování zelenou energií už jsou považovány za standard. (foto: Elliot and Elliott)

Život ve velkoměstě

Životní styl městského člověka je na hony vzdálen klidu
domků ve větvích i miniaturních domečků na miniaturních zahrádkách. Starobylé městské vily se rekonstruují
dle současných požadavků na kvalitní bydlení, zateplují,
osazují solárními panely nebo vybavují tepelnými čerpadly.
Honosnou městskou vilu má ovšem jen nepatrné procento
městských obyvatel, většina je odkázána na byty ve velkých
domech. Potřeba rekreace se ukazuje jako jeden ze základních požadavků na zachování zdravého těla i mysli. Jednou
z možností je revitalizace městských historických center,
z nichž mizí auta a parkoviště a přibývá míst pro procházky,
oddych a možnost se skutečně volně nadechnout.
Jednou za dva roky je udělována cena Europian Prize for
Urban Public Space, tedy Evropská cena za městské veřejné

prostranství. Tu loňskou vyhrála Lublaň s rekonstruovaným
nábřežím řeky Ljubljanice, které je nyní lemováno cestičkami podél řeky v parkové úpravě plné laviček a velkých
dřevěných plat, vyzývajících k posezení a odpočinku. Zvýšené ozeleněné břehy řeky jsou přerušovány schodišti, na kterých rovněž můžete posedět a pohlížet třeba na starobylé
rekonstruované domy na protější straně. V horkých dnech
se skryjete pod pergoly nad dřevěnými platy, vybíhajícími
až nad vodu. Rekostrukce dříve zanedbaného nábřeží zvýšila nejen turistickou přitažlivost hlavního města Slovinska,
ale především zpříjemnila život jeho obyvatelům. Lze jen
doufat, že i v Praze se dočkáme dokončení revitalizace
vltavských břehů a náplavek, které po tom již řadu leto
přímo volají. (foto: Atelier Arhitekti, Atelier VOZLIL, Jagoa
JejLiL, Jani Peternejl, Jernej VeneLiL)
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Text: Vendula Lachmanová - autorka je studentkou Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, foto: Redbull

Sportuji

už od plenek

Když vyhrála světové finále závodu Red
Bull Nordix v Norsku, sportovní svět oněměl. Do té doby vcelku neznámá lyžařka
porazila i mistryni světa ve sprintu Kikkan
Randal . Kdo vlastně je Ludmila Horká?

Sport máme v rodině

Od kolika sportuješ a kdo tě ke sportu
přivedl?

Ještě mi nebyly ani dva roky a už jsem jela první závody na
běžkách, takže jsem k nim byla vedena snad už od narození. Asi jako pomalu každý na Benecku, odkud pocházím.
Hlavně mamka, která byla trenérkou sjezdového lyžování, se mě snažila tlačit k lyžím, i když nejprve spíše k těm
sjezdovkám. V průběhu času se ale ve výsledcích ukázalo,
že běžky pro mě budou to pravé. Takže sjezdovky se mnou
vzdala...

Takže si se sportem neměla na výběr?

Tak bych to zase neřekla. Sice nás mamka i se sestrou vedla
ke sportu, ale ne že by nás do toho nutila nějak násilně, to
ne. Určitě jsem měla na výběr jestli se tomu budu věnovat
víc, nebo jen rekreačně.

Máš sestru, je taky sportovkyně?

Kamila je o dva roky starší než já. Dříve také sportovala,
ale to jí vydrželo jen do puberty. Teď jezdí na běžkách jen
když jede do práce, protože se tam v zimě jinak nedostane.
Jinak se sportu věnuje rekreačně.

A jaký spolu máte vztah?

Sice jsme každá jiná, ale myslím si, že vztah mezi námi je
super.
Asi jako každí sourozenci se někdy pohádáme, nebo spolu
nemluvíme, ale jinak bych ji nevyměnila…

Zpátky ke sportu, vystudovala si sportovní gymnázium v Jilemnici, jak to šlo s aktivním
sportem dohromady?

No, jelikož jsem byla na sportovním gymnáziu, tak to šlo
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celkem bez problémů. Hodně závodů jsem jezdila i za školu, takže mi vycházeli vstříc. Ale je pravda, že kvůli sportovnímu vytížení, jsem si musela poslední ročník rozložit.
Takže jsem maturovala o rok déle.

Teď studuješ v Praze. Jak trénuješ, když
v Praze povětšinou není sníh?

Tento rok jsem začala studovat v Praze na VŠEMU. Díky
svým sportovním výkonům jsem dostala jak stipendium, tak
individuální studijní plán. Takže školu mám pouze ve čtvrtek a přes závodní sezonu tam skoro nemusím. Takže můžu
trénovat jak u nás v Krkonoších, tak i v zahraničí.

Běžky jsou můj život

Co pro tebe běžky znamenají?

Za ta léta se staly mojí neoddělitelnou součástí, prostě ke
mně patří.

Jaký styl ti nejvíc vyhovuje?

nevýhodou oproti ostatním, kteří mohou lyžovat za barákem, jako jsem to měla od narození já. Takže bych volila
nejspíš jiný sport.

A jaký sport by to byl?

Já jsem vyloženě bruslař, klasika mi nikdy nešla a asi nikdy nepůjde. Mám jí ráda, ale kdybych si měla vybrat, tak
skate.

To je opravdu těžké. Moc ráda ještě jezdím na sjezdovkách
– Freeskiing, takže zase hory.
Ale jinak asi kolo, jen by to nesmělo být úplně po rovině, to
zase není taková zábava.

Kdybych nebyla z hor, tak by pro mě běžky byly asi velkou

Když se mi dobře trénuje a je hezký počasí, tak je mi jedno
kde zrovna jsem.

Kdybys nebyla z hor, zvolila by si i tak
běžky?

Kde nejraději trénuješ?
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Hodně cestuješ, kde se ti nejvíc líbí?
Je hodně míst, které mám ráda. Slovenské Tatry, italské
Livigno... Ale nejraději mám domácí Krkonoše.

A v Krkonoších trénuješ kde?

Buď doma na Benecku, ale nejčastěji na Horních Mísečkách.

Jak zvládáš cestování?

Mám trochu strach z letadel, ta opravdu nemusím. Ale
protože cestuji výhradně po Evropě, tak jezdím většinou
autem a to mi problém nedělá.

Podporuje tě rodina?

V rodině mám tu nejlepší podporu, jakou bych si mohla jen
přát. Když to jde, tak se mnou jezdí skoro po všech závodech, teda hlavně mamka. Ta se mnou někdy jede, i když
mám závody v zahraničí. Ale podporou mi jsou i kamarádi.

Příprava probíhá celý rok
Jak probíhá tvoje příprava?

Má příprava se dělí na 4 cykly. Po zimě je to klidový, kdy
se snažím dělat hodně jiných aktivit (fotbal, plavání...).
Zhruba po měsíci už přecházíme do přípravného cyklu, ve
kterém jezdím do vysokohorského prostředí a specializuji
se pouze na běh, kolo a kolečkové lyže. Na podzim začíná
předsezónní cyklus, kdy se jezdí na první sníh na ledovec.
A v průběhu zimy už je závodní cyklus, kdy se dolaďuje
forma a technika před závody.

Jak trénuješ, když není sníh?

Když není zrovna sníh, tak hraji fotbal, snažím se co nejvíce
běhat, rozvíjet obecnou sílu, jezdit na kole a kolečkových
lyžích.

Zmínila jsi fotbal, to je u holek docela
neobvyklé, ne?
V dnešní době to už zase tak neobvyklé není, ale běžné
také ne.
Fotbal hraji za HSK Benecko a baví mě to. Je to pro mě
takové odreagování.

Musíš dodržovat nějakou životosprávu?

Nikdo mi žádnou životosprávu nenařizuje, ale já sama jí aspoň trošku dodržovat chci a dodržuji. Snažím se dodržovat
jídelníček, chodit včas spát...

A jaký si vybíráš jídelníček?

Snažím se jíst zdravě. Hodně a ráda si dám salát a lososa
nebo těstoviny. Neříkám, že si občas nedám něco sladkého,
po těžkém závodu přijde čokoláda docela k chuti.

Red Bull Nordix

Jak se vůbec Red Bull Nordix liší od běhu
na lyžích? Někdo to přirovnává ke skikrosu na
běžkách.

Liší se tím, že valná většina závodu se jede pouze z kopce
a na trati jsou různé překážky ve formě skoků, klopených
zatáček a podobně. To na normálních běžeckých závodech
nenajdete. Myslím, že skikros na běžkách je správné pojmenování pro tuto disciplínu.

Pro všechny bylo loni velkým překvapením
tvoje vítězství v národním finále v Deštném. Jak
ses tam vlastně kvalifikovala a jak ses k závodu
dostala?

Tento závod byl pro mě takovou náhradou a útěchou za
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juniorské mistrovství světa, na které jsem nebyla nominována. Jinak je pro mě Nordix spíše jen zpestřením sezóny
a nikdy jsem nedoufala ani neplánovala, že bych se mohla
podívat až na světové finále této soutěže.

Vloni jsi překvapila všechny světové lyžaře
svou výhrou na světovém finále v Norsku v závodě RedBull Nordix. Jakou jsi zvolila taktiku?

Závod byl rozdělený do dvou dnů, v pátek se jela pouze
jedna kvalifikační jízda, po které jsem se pohybovala na
druhém místě. V sobotu už se jelo více rozjížděk, ve kterých
vždy jeli čtyři závodníci. Každou z těchto rozjížděk jsem
vyhrála, takže taktika byla vyrazit co nejrychleji ze startu
a pak už si jenom hlídat pozici, aby mi na trati nikdo nepřekážel a nedošlo k pádu.

V tomto závodě jsi porazila i mistryni světa
ve sprintu Kikkan Randal (USA). Máš odtamtud
ještě nějaký zážitek?

Kromě velkého překvapení a úžasného pocitu z výhry jsem
při předávání cen dostala pusu od Pettera Northuga, což je
nejlepší norský běžkař. Takže to určitým způsobem zážitek
je.

Letos se jelo jak republikové tak světové
finále ve Špindlerově Mlýně. Brala si to jako
výhodu?

Jako v loňském roce byl celý závod rozdělen do dvou dnů.
Ale nebylo to, že jeden den se jela republika a druhý den
svět. První den se jela kvalifikace na hlavní finále, které
bylo druhý den.
Nějaká výhoda tam asi byla. Nikam jsem nemusela cestovat, byla jsem skoro v domácím prostředí a měla jsem tam

rodinu a přátele.

V kvalifikaci jsi i přes nepřízeň počasí vyhrála. Jela jsi naplno?

Naplno jsem určitě nejela. Musela jsem si šetřit síly na finále. Počasí bylo nepříjemné, poprchávalo a tím jak byla zima,
tak to hned namrzalo. Takže s brýlemi se jet nedalo a bez
brýlí také ne. Hlavně se na trati tvořil led.

V kvalifikaci jsi porazila se svým časem
i Lukáše Bauera a další z kategorie mužů.
Postoupila bys i mezi muži. Jaký to byl pocit?

No tak pocit to byl určitě perfektní. Nejet naplno a porazit
takového sportovce, jako je Lukáš, je opravdu senzační.

Na finále přijelo spoustu lidí, nebyla jsi
nervózní?

Lidí tam bylo opravdu hodně a nervózní jsem samozřejmě
byla. Měla jsem tam celou rodinu a přijelo i plno přátel,
bývalých spolužáků a dokonce i profesorů.
Každý ode mě očekával, že předvedu to samé co vloni, že
vyhraju. Moc jsem chtěla vyhrát, ale také jsem se bála, že
se něco pokazí a nevyjde to. Zklamu jak sebe, tak i rodinu
a přátelé. Byla jsem ráda že tam přátelé jsou, ale zároveň
bych o nich radši nevěděla.

Byly tam jak světové, tak i české jedničky.
Jako například naše medailistka Gabriela Soukalová. Brala jsi ji jako konkurenci?

Jako konkurenci jsem brala každou svou soupeřku. Některá
byla větší hrozbou, jako například Gábina a jiné naopak
menší. Ale na trati nikdy nevíte, co se může stát. Můžete
upadnout a i jako jasná finalistka můžete prohrát.

Ty jsi nikde nespadla a suverénně sis dojela
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již pro druhé vítězství v řadě. Jaký to byl pocit?
To že jsem nespadla, bylo opravdu velké štěstí…
Vyhrát podruhé v řadě je úžasné, ale ten pocit byl o to
lepší, že to bylo před domácím publikem. Měla jsem tam
rodinu, přátelé, kteří mi věřili a to mi hodně pomohlo před
startem finále. Byla jsem opravdu nervózní.
Po průjezdu cílem jsem si to napřed neuvědomovala. Za ty
dva dny závodění jsem byla opravdu vyčerpaná, ale šťastná.

Věnovala jsi tomuto finále nějaký speciální
trénink?

Snažila jsem se hodně věnovat sprintům, rychlým startům
a taky jsem trénovala na beneckých sjezdovkách, kde byl
postaven skikros pro sjezdaře.

Jaké byly oslavy?

Ten večer jsem to oslavila s přáteli, ale ne moc. Druhý den
jsem totiž odjížděla na soustředění. Takže oslava s rodinou
proběhla až po návratu.

V létě mám dokonce celý týden na
dovolenou
Máš nějaký volný čas?

Volný čas určitě mám, není ho moc, ale pár dní se za rok
najde. V létě mám dokonce celý týden na dovolenou.

Co ve volném čase děláš?

Ve volném čase se snažím dohánět, co se dá, rozhodně se
neválím doma u televize. Jezdím na výlety s kamarády, s rodinou, hraji fotbal. Samozřejmě i nějaké ty domácí práce.

Máš nějaký idol?

Konkrétní idol v podstatě nemám. Ano, jsou sportovci,
které obdivuji a fandím jim, ale že bych měla jednoho, za
kterého bych dýchala, to ne.

Máš ještě nějaký sen?

Mou největší touhou je vítězství. Každý závod je pro mě
snem, ve kterém se snažím být co nejlepší. A pak samozřejmě jako pro každého sportovce - olympijské hry.
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Ludmila Horká
Nadějná reprezentantka v běhu na
lyžích. Juniorská mistryně republiky
a vítězka Redbull Nordix 2012 a 2013.
Prosazuje se na vysokých pozicích
i mezi dospělými.
Ludmila Horká se narodila 14. ledna
1992 v Jilemnici. Odmala závodila za
HSK Benecko, před loňskou sezónou
přešla do ČKS SKI Jilemnice. Vystudovala sportovní gymnázium v Jilemnici.
Nyní studuje prvním rokem Vysokou
školu ekonomie a manegementu
v Praze.
Má sedm titulů Mistryně České republiky v mládežnických kategoriích, nyní
i dvě vítězství ve světovém finále Red
Bull Nordix. Jejím trenérem je Václav
Haman.

Lyžařská a snowboardová škola
SUN Ski&Board School
SUN Ski & Board School je největší sít lyžařských a snowboardových škol a půjčoven
působící v 15-ti zimních střediscích po celé České republice. Vysokou kvalitu poskytovaných služeb zaručuje jak kvalitní zázemí a materiálové vybavení školy, tak i propracovaný systém vzdělávání instruktorů.

Nabízené služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výuka lyžování a snowboardingu dětí i dospělých,
začátečníků i pokročilých – skupinová i privátní
Kvalitní dětské lyžařské parky
Půjčovna lyží, snowboardů, snowblades a sněžnic
značek ATOMIC a SALOMON
Servis a obchod
Firemní akce a závody
Kurzy lyžování pro MŠ, ZŠ, SŠ
Ubytování v Penzionu SUNSKI

Kontakt centrála
Olomouc – tel.: 608 817 417, email: info@sunski.cz

Jizerské hory

Paseky nad Jizerou - tel.: 608 731 835, e-mail: paseky@sunski.cz

Krkonoše

Černý Důl - tel.: 775 613 703, e-mail: cernydul@sunski.cz
Harrachov - tel.: 608 731 835, e-mail: harrachov@sunski.cz
Mladé Buky - tel.: 775 613 705, e-mail: sunski@post.cz
Pec pod Sněžkou - tel.: 608 167 876, e-mail: pec@sunski.cz
Rokytnice nad Jizerou - tel.: 608 731 835, e-mail: rokytnice@sunski.cz
Špindlerům Mlýn - tel.: 775 613 701, e-mail: sunski@post.cz

Jeseníky

Branná - tel.: 725 222 126, e-mail: branna@sunski.cz
Dolní Morava - tel.: 608 771 075, e-mail: morava@sunski.cz
Přemyslov - tel.: 606 560 523, e-mail: premyslov@sunski.cz
Ramzová - tel.: 725 222 126, e-mail: ramzova@sunski.cz
Zlaté Hory - tel.: 725 222 126, e-mail: zlatehory@sunski.cz

Beskydy

Bílá - tel.: 774 155 380, e-mail: bila@sunski.cz

Orlické hory

Čenkovice - tel.: 605 571 587, e-mail: cenkovice@sunski.cz

Šumava

Železná Ruda – tel.: 736 611 798, e-mail: sunski.belveder@seznam.cz

www.sunski.cz

Krása
Text: Eva Brabcová, foto: SAMphoto.cz

Upravené ruce i nohy
- vizitka vaší osobnost
Pěstěné ruce, nohy a nehty jsou dnes pro moderní ženu naprostou samozřejmostí.
Představují osobní vizitku, která navíc působí přitažlivě a sexy. Pro mnoho mužů jsou
pečlivě upravené ruce a nohy dokonce jakýmsi sdělením o osobnosti ženy, kterému
ochotně a rádi podléhají. A která ženy by si nepřála působit žádoucně?
Krása jde ruku v ruce s péčí
Přijmout podání pěstěné ruky je jistě příjemné. Jak to ale
udělat, aby její pokožka byla jemná a hladká, když ruce
jsou nejvíce vystavovanou částí těla vnějším vlivům a navíc
bývají v kontaktu s různými látkami, například chemikáliemi používanými v domácnosti? Těžko i říci, které roční období se k nim chová přívětivěji. Zima je vysušuje stejně jako
nadměrné letní sluneční záření. Na jaře a na podzim na ně
působí vlivy kolísání teploty a přechody z tepla vytopených
bytů a pracovišť do chladného a leckdy větrného počasí.
A právě toto je ta pomyslná Achillova pata, která nás může
potrápit nejčastěji v podobě vysušené či dokonce popraskané pokožky a matných nezdravě vypadajících nehtů. Rukám je zkrátka důležité věnovat celoroční pozornost a péči.
V letních měsících by mělo být samozřejmostí používání
krémů s UV filtry, v zimě nošení rukavic. Také je zapotřebí
použít ochranné rukavice vždy, když hrozí, že by ruce přišly
do styku se saponáty či jinými chemikáliemi nebo při péči
o zahradu, která je častým koníčkem mnoha žen.
Nejlepší cestou, jak dopřát svým rukám jemnou pokožku
a krásné nehty je svěřit se do rukou odborníků. Ti totiž
dokážou totiž vyhodnotit případné nedostatky vaší péče,
doporučit takovou, která pro vás bude nejvhodnější a navíc
díky tomu, že sledují nejnovější trendy vám také nabídnout
aktuálně nejlepší dostupnou variantu. Ideální je proto
navštívit zařízení kde mají s péčí o ruce a nehty bohaté
zkušenosti. Profesionálně provedená manikúra a krásně
upravené a nalakované nehty jsou pak korunou zdravě
vypadajících rukou.

Dlouhým nehtům odzvonilo?
Tak jako se mění módní trendy v oblečení, mění se i móda
týkající se délky a tvaru nehtů a zdobících technik. Ještě
nedávno byly v módě nehty dlouhé, nejprve obroušené
do obloučku, později takt udával hranatý tvar a v módě
byly po jistou dobu dokonce i nehty zabroušené do špičky.
Nutno říci, že tato varianta byla ovšem nejen extravagantní, ale také nepraktická. V současné době je trendem pravý
opak a vypadá to, že dlouhým nehtů, alespoň pro tuto
dobu, odzvonilo. Dnes jsou moderní nehty krátké, nepřevyšující délku lůžka, ale vždy by měly být upravené. Protože
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je však současná móda zároveň velice benevolentní, ani
dlouhé nehty nejsou šlápnutím vedle.

Akryl nebo gel?
Ne ke každé ženě byla příroda v tomto ohledu štědrá
a nadělila jí kvalitní pevné nehty. Řada z nich je má slabé,
lámavé a těžko upravitelné. Vzhledem k existenci zpevňujících a prodlužovacích metod však pěkné nehty nemusí
zůstat pouhým snem. Velmi oblíbené jsou akrylové nehty,
nazývané rovněž jako nehty porcelánové. Jejich předností
je mimořádná pevnost, odolnost a flexibilita. Jsou také
odolnější vůči chemickým prostředkům. Akrylové nehty lze
modelovat na přírodní nehty i nehtové tipy. Není třeba je
vytvrzovat pomocí UV lampy, poměrně snadno se opravují
a doplňují a samozřejmě je lze jako nehty přírodní lakovat
a zdobit. Nevýhodou je nepříjemný zápach, který provází
jejich aplikaci, ačkoliv už se můžete setkat i s akrylovým
materiálem, který nezapáchá. Akrylové nehty se těší oblibě
zvláště u žen, které manuálně pracují, sportují a celkově
jsou jejich ruce více namáhány.
Druhou možností jak získat pěkné pevné nehty je jejich
modeláž gelem. Gelové nehty jsou oproti akrylovým tenčí,
pružnější, jejich vzhled je vysoce přirozený. Další rozdíl
obou metod spočívá v prodyšnosti, která hovoří ve prospěch gelových nehtů.
Ať zvolíte akrylové nebo gelové nehty, obojí vám umožní
dlouhodobé nošení, ale samozřejmě je třeba počítat s nutností jejich doplňování. To je velice individuální a záleží na
tom, jak rychle vám nehty rostou. Za obecnou hranici lze
označit cca jeden měsíc.

Zdobení nehtů jako malé umělecké dílo?
Možností, jak nehty ozdobit, existuje celá řada. Některé
ženy dávají přednost decentnímu vzhledu, další milují extravaganci. Diktát módy není v tomto směru přísný a nabídka nejrůznějších variant je více než pestrá. Někdy se nehty
mohou dokonce proměnit na malé umělecké dílo.

Přírodní vzhled pro přírodní typy
Zejména ženy, které dávají přednost přírodnímu vzhledu,
často volí tak zvanou P-Shine techniku. Lze ji popsat jako

přírodní zdobení a spočívá v zaleštění včelího vosku do nehtů.
Ty tak získají nádherně zdravý
přirozený vzhled s vysokým
leskem. Zalešťováním vosku
dochází zároveň k prokrvení
nehtové ploténky, což podpoří
její růst. P-Shine se doporučuje
také jako pečující forma při
třepení nehtů. První aplikace
vyrovná nerovnosti, druhá pak
nehty kryje a chrání. Tato kůra
by se měla opakovat přibližně
každé dva až tři týdny.

Evergreen – francouzská manikúra
Ačkoliv v nabídce laků na
nehty naleznete všechny myslitelné barvy a odstíny, na výsluní
se stále drží oblíbená francouzská
manikúra, vhodná jak pro přírodní
nehty, tak pro umělé. Ruce s ní
vypadají velice elegantně a hodí
se ke všem příležitostem. Stejně dobře doplní váš společenský out
fit, jako sportovní a je vždy trefou do
černého. Základem francouzské manikúry jsou upravené nehty. Manikérka
jejich povrch nejprve odmastí a připraví
jej na aplikaci podkladového laku. Po jeho
nanesení a důkladném zaschnutí se v horní
části nehtů pomocí speciálního laku vytvoří
bílý proužek, jehož šíře přímo souvisí s délkou
nehtu. Následuje chvíle jeho zaschnutí a poté je
nanesena vrchní vrstva, která může být průsvitná,
ale také třeba tělová či jemně růžová. Volba barvy
vrchní vrstvy by měla korespondovat s barvou vaší
pleti. Jste-li světlejší typ, je vhodnější spíše průhledný
lak nebo tělová barva. Naopak při tmavším tónu pokožky
lépe vypadá barva růžová.
„V současné době pod pojem -francouzská manikúra řadíme také ostatní barevné varianty úpravy, kdy je špička
nehtu barevně odlišená od jeho ostatní plochy. Jedná se
o velmi žádanou a oblíbenou úpravu, představující skutečný módní trend. Povoleno je v podstatě vše. Zejména
mladé dívky a ženy milující extravaganci volí proužek na
okraji nehtu provedený glitrovým lakem, nebo provedení
ve vysoce kontrastních barvách. Výjimkou není ani černý
nehet s bílým proužkem či naopak, vzorovaný proužek či
třeba kombinace metalických laků,“ říká zkušená manikérka Daniela Švejnohová, ze studia krásy v Praze 2.

Zdobení s fantazií

Současným hitem jsou krátké nalakované nehty, mezi nimiž
má jeden z nich odlišnou barvu. Volba barevného odstínu
je zcela na vás a každé profesionální studio disponuje jejich
více než pestrou škálou. Staré pravidlo, že lak na nehtech
rukou i nohou musí být stejný, už neplatí. Stejně jako to,
že mnohé barvy k sobě nejdou. Zatímco dříve se celkově
barva laku podřizovala barvě oblečení, dnes je možná
prakticky jakákoliv kombinace a záleží jen na vašem vkusu.
Rovněž bývalo v minulosti výjimkou, aby laky měly jiný

odstín, než teplý, zatímco dnes se
běžně nosí nehty černé, zelené či
modré. Je však stále třeba dbát na
celkový dojem, aby výsledek nevyzněl vulgárně a celkový dojem byl co
nejvkusnější.

Jednoduchý jako lak,
trvanlivý jako gel
Za skutečnou revoluci
v metodách zkrášlování nehtů jsou
považovány
tak zva-

né gellaky. Spojují v sobě jednoduchost provedení s trvanlivostí gelů. Gellak se nanáší stejně jako každý jiný lak, avšak
následně se vytvrzuje v UV lampě. Nehty vypadají velice
efektně, barva je hladká, krásně lesklá a navíc vysoce odolná proti poškození.
„Zatímco standardní laky se časem odírají a odlupují, gellaky vnějším vlivům nepodléhají. Zůstávají celistvé a beze
změn a dochází pouze ke změně vzhledu nalakovaného
nehtu spolu s tím, jak odrůstá. Další výhodou je to, že
odpadá zdlouhavé čekání, až lak zaschne. Zákaznice od nás
odchází s perfektně upravenými nehty a bez nutnosti hlídat se, aby si čerstvý lak nepoškodila. To je například riziko
z nalakovaných nehtů na nohou, kdy je čerstvě nalakovaná
plocha vystavena působení tlaku v botě. To se zkrátka s gellakem nestane,“ říká o této metodě Daniela Švejnohová.
Odstranění gellaku je jednoduché. Provádí se za pomoci zábalu s odlakovacím přípravkem, jenž se nechá asi 10 minut
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působit a poté se za pomoci speciální dřevěné špachtličky
z nehtu očistí. Odlakovače, které se používají na běžné
laky, v tomto případě nefungují.

Zdobení nehtů je jako jemná hodinářská
práce
Zdobení nehtů, tak zvaný Nail Art, se v posledním desetiletí
stal téměř uměleckou disciplínou. Je přitom jedno, jedná-li se o nehty přírodní nebo umělé. Ke zdobení se používají
všechny dostupné barevné varianty laků včetně glitrových,
ale také třpytivé prášky, kuličky, korálky a kamínky. Nehty
zdobí nejrůznější vzory a motivy a stejně jako tělo je může
zdobit piercing - ozdoby, které se navrtávají do konců umělých nehtů. Nehtoví mistři designéři vám vyrobí na každém
prstě malé umělecké dílo. Dokážou proměnit povrch nehtu
v nejjemnější rafinovanou krajku, vytvořit dokonalý obrázek či nehty ozdobit tématicky, v souvislosti s významnou

Krása
a speciálního materiálu vyrobí požadovaná ozdoba, která
se přilepí na nehet a zatvrdí nadlakem. Sady pro 3D modeláž je možné i běžně zakoupit, ale pokud si přejete mimořádný motiv v perfektním provedení, je spolehlivější svěřit
své ruce do rukou odborníků. Jak známo, zkušenost dělá
mistra. A proč se spokojit s něčím míň, než s mistrovským
výsledkem?

Moderní technika pronikla i do zdobení
nehtů
S trochou nadsázky lze říci, že vaše nehty mohou zdobit
i obrázky z tiskárny. Ne ovšem ledajaké, ale z tiskárny či
lépe řečeno speciálního nail přístroje NailJet Pro, který je
založen na principu technologie inkoustových tiskáren.
Představuje speciální zařízení pro dekoraci nehtů, které
v rekordně krátkém čase vyrobí požadované obrázky, jenž
jsou následně přeneseny na vaše nehty, ať přírodní nebo
umělé. Nail motiv může být libovolný - umělecký, elegantní, výstřední, konzervativní, zkrátka bez omezení. NailJet
Pro přizpůsobí velikost obrázku vašim nehtům a následně
je na ně natiskne. Tyto přístroje pracující se speciálními nail
laky mají v nabídce několik stovek motivů. Na nehet nejprve nanesou speciální podkladový lak, na který se natiskne
obrázek, jenž se zafixuje vrchní vrstvou laku. Volba barvy
laku, stejně jako motivu obrázku, je zcela na vás.

Airbrush a Minx style i pro nehty
Oblast nehtového designu zahrnuje skutečně až nepřeberné množství trendů. Kromě výše zmiňovaných můžete
využít také třeba airbrush barvy na nehty, které se nanáší
za pomoci speciální pistole a vytváří na nehtech dokonalé
obrazy. Tyto barvy jsou syté, skvěle kryjí, neroztékají se,
nepáchnou a jsou během chvíle dokonale suché. Unikátní
vzhled vašim nehtům dodá také úprava tzv. Minx style, při
níž se speciální fólie Minx vyrobená z flexibilního polymeru
nejprve zahřeje a poté na nehty upevní jako nálepka. Fólie
Minx vám na nehtech vydrží přibližně dva týdny, ale i déle
dle zátěže nehtů. Chcete-li být skutečně IN, zapomeňte
na dlouhé a hranaté nehty, nahraďte je přirozeným půlkulatým tvarem a vyberte si takové zdobení, které nejvíce
odpovídá vašemu stylu.

Aby nohy nebyly Popelkou
společenskou či rodinnou událostí.
„Do Nail Artu se promítají aktuální módní trendy a při
volbě stylu a motivu je třeba zohlednit pouze vkus zákaznice. Ta by měla mít pro výběr cit a vzít na zřetel zejména
prostředí, kde se pohybuje, neboť některá zdobení mohou
být skutečně velmi extravagantní a nepřehlédnutelná, což
není vhodné pro každou profesi. A naopak jsou povolání,
kde čím jsou nehty nápadnější a dá se říci i nápaditější, je
to ku prospěchu věci,“ dělí se o své zkušenosti nehtová designérka Kamila Janáková, která se ještě před několika lety
věnovala nejen Nail Artu ve svém studiu, ale také pořádala
kurzy pro uchazeče o umělecké krášlení nehtů.

3D je nejen kino
Novinkou ve zdobení nehtů je tak zvaná 3D modeláž. Za
tímto názvem není třeba hledat nic složitého. Jde pouze
o princip, kdy se za pomoci šablony pro 3D zdobení nehtů

Nejen upravené ruce, ale také nohy jsou vaší osobní vizitkou. Každodenně zatěžované a mnoho hodin uvězněné
v botách trpí a často se brání projevy v podobě ztvrdlé kůže
chodidel, otlaků, puchýřů, zarůstajících a deformujících se
nehtů a řadou dalších. Odstranit tyto problémy, ale navíc
jim i předcházet napomůže pravidelná pedikérská péče.
Odborník nohy ošetří, odstraní zrohovatělou kůži, upraví
nehty a také provede masáž chodidel, kterou většina lidí
vnímá jako nadmíru příjemnou záležitost. Rovněž v případě
potřeby napomůže s nápravou kožních a nehtových defektů.

Mokrá klasika, nebo suchá novinka?

Pedikúra se provádí mokrou i suchou cestou. Zatímco tzv.
mokrá pedikúra se používá již desítky let, suchá pedikúra je hitem nového tisíciletí. Říci která je lepší však nelze.
Obě metody mají své pro a proti, ale pravdou zůstává, že
„klasika“ si přeci jen lépe poradí tam, kde se ztvrdlá kůže
a mozoly formovaly delší dobu a kde se pak jedná s trochou nadsázky o „tvrdou ruční práci“.
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Při mokré pedikúře se nejprve nohy odmočí v koupeli obsahující změkčující přísady, která napomůže zvláčnit ztvrdlou
kůži a otlaky. Následně se odstraní kožní přebytky a vzniklé
mozoly za pomoci speciální škrabky či skalpelu a ošetřená
pokožka je uhlazena. Poté přichází na řadu péče o nehty –
jejich zkrácení a zapilování. Na závěr se nohy ošetří speciálním krémem.
Suchá, neboli medicinální pedikúra si získala své příznivci
tím, že při ní nedochází ke kontaktu kůže s ostrým nástrojem a jeví se proto jako bezpečnější. Princip suché pedikúry
spočívá v obroušení ztvrdlé kůže pomocí speciální vysokorychlostní brusky. Nejprve jsou nohy ošetřeny desinfekčním
prostředkem, poté je obroušena ztvrdlá kůže v okolí nehtů,
které jsou pak upraveny do požadované délky a tvaru.
Následně se bruskou odstraní ztvrdlá kůže, otlaky a mozoly. V závěru ošetření se nohy natřou pečujícím krémem a je
provedena relaxační masáž.
„Obě metody mají své pro a proti. Bruska nenarušuje
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integritu kůže, nehrozí riziko poranění ostrým nástrojem.
Například pro diabetiky, pro které je každé i sebemenší
poranění problém a již jen pomyšlení na toto riziko pro
ně bývá mnohdy traumatizující, je velice dobrou možností ošetření. Nevýhodou této pedikúry je relativně vysoká
prašnost, vznikající v důsledku broušení na sucho. Naproti
tomu na mokrou pedikúru řada zákazníků nedá dopustit,
neboť jim opravdu spolehlivě uleví od otlaků a mozolů.
Zmiňované riziko poranění je u zkušené pedikérky mizivé,“ říká Věra Sámová, která se mokré pedikúře věnuje již
osmnáct let a medicinální pedikúru začala provádět jako
jedna z prvních pedikérek v době, kdy k nám tato metoda
našla cestu.
Výběr způsobu ošetření vašich nohou je jen na vás. Jedno
je ale jisté. Obě popisované metody se spolehlivě postarají
o to, aby vaše nohy vypadaly pěkně a lak na jejich nehtech
byl pak jen tou závěrečnou tečkou na vizitce vašeho vzhledu.

Speed
Art

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

•

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

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

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

Adriana Fialová:

Kocourova dívka,
která propadla fotografii

Ačkoliv je jí teprve dvaadvacet let, je neuvěřitelně pracovitá, svědomitá a ambiciózní. Mladá fotografka Adriana Fialová má za sebou čerstvě focení kolekce H&M pro
módní časopis. Pilně plní stránky svého blogu o módě a fotografii, se svým partnerem rozjela webové stránky o nejlepších kavárnách v Brně, fotí svatby a chystá
stěhování do Prahy. Jak se jí daří plnit sny a co radí těm, kteří chtějí prožít život s objektivem v ruce?
Kdy jste si poprvé řekla, že se chcete fotografii opravdu věnovat naplno?
K fotografii jsem se dostala asi před sedmi lety. Vše začalo
návštěvou mého strýce, který si v té době koupil nový foťák
a můj otec se pro něj tak nadchl, že ho pořídil i pro nás.
Skončilo to tak, že jsem si ho po pár týdnech přivlastnila. Ze
začátku jsem se snažila zachytit každou hloupost okolo mě.
Nejvíce inspirace jsem hledala v přírodě. Zlomové pak bylo,
když jsem absolvovala fotografické relaxační kurzy v Jeseníkách. Byla to pro mne velmi přínosná doba, a to přesto, že
mne kurzy nerozvíjely ani tak po technické stránce. Spíš mi
došlo, co chci opravdu dělat.

Když se podívám na vaši tvorbu, příroda
dnes už nepřevládá.

Postupem času jsem se od přírody odklonila k portrétní
fotografii. Teprve pak jsem se oboru začala věnovat opravdu naplno, za což musím poděkovat rodičům, kteří mne
podporovali, jak mohli. Pořídili mi třeba lepší objektivy, bez
kterých bych to jinak nešlo. Modelky jsem zpočátku hledala
přes Facebook. Doslova jsem projížděla přátele mých přátel, a když mne nějaká slečna zaujala, oslovila jsem ji. Často
to byly holky bez jakýchkoliv zkušeností, z nichž některé
se dokonce po naší spolupráci daly opravdu na modeling.
Fotky z této doby bych už dneska asi nevystavila. Je to pro
mne ale taková příjemná nostalgie.

Proč vám učarovala zrovna portrétní fotografie?

Mám slabost pro krásu, pro výjimečnost. Navíc zbožňuji
listování módními magazíny, editovaly a ráda sleduji módní
kampaně světových fotografů. To všechno mne popohání
kupředu, zvyšuje to mé nároky a cíle. Dneska už si módu
nedokážu představit bez fotografie a zase naopak. Jsou to
pro mne propojené nádoby.

Před pár lety jste začala fotit takzvaný streetstyle, při němž se fotograf snaží zachytit módu
obyčejných lidí z ulice. Podobné fotky u nás tehdy moc často nevznikaly, jak vás to napadlo?

Všechno to začalo výletem do Londýna, kdy mne místo focení památek bavilo bloudit ulicemi a nenápadně fotit každého, kdo se mi líbil. Je úžasné fotit dotyčné takové, jací
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jsou, přirození, bez jakéhokoliv pózování, při cestě domů,
na nákupech nebo na rande. Minulý rok jsem mapovala
streetstyle na českém týdnu módy a letos se na tuto akci
chystám opět. V plánu mám i Milánský týden módy, který
přináší velké množství inspirace a ovlivňuje silně i módu
u nás.

Jak vnímáte módní rozdíly mezi ženami
v České republice a v zahraničí?

Když jsem byla v Londýně nebo v Paříži, často jsem se setkávala s dívkami, které na sobě měly jen vytahané tričko,
kraťasy a červenou rtěnku, a přesto vypadaly velmi stylově.
Je to o tom, že v cizině se ženy v oblečení dokážou lépe
cítit a jsou si jisté, že to co na sobě mají, jim sluší. Možná
sledují módní trendy, ale nepodléhají jim a slepě je nenásledují. Do každého outfitu vloží kus své přirozenosti
a ženské přitažlivosti a vypadají prostě dobře. Když potkáte takovou ženu u nás, většinou se ve svém outfitu necítí,
nebo se nechce cítit.

Na čem by tedy měly české ženy zapracovat, co módního vkusu týče?

Podle mě se v Česku mnoho dívek snaží vypadat za každou
cenu originálně a někdy je to spíše na škodu než k užitku. Někdy není potřeba vyčnívat z davu, i s jednoduchým
a ležérnějším outfitem s výraznějšími doplňky lze vypadat
stylově. Mnoho lidí tu buď nemá pro módu cit, nebo se ani
nesnaží ho mít. U mužů je problém ten, že o sebe málo
pečují. Doby kdy správný chlap měl smrdět a být špinavý,
jsou pryč. Nevidím nic špatného na tom, když se muž stará
o to jak vypadá a jak voní. Problémem u českých můžu také
je, že neumějí odhadnout správnou velikost oblečení. A to
nejen u obleků.

Co když někdo tvrdí, že se nevyzná v tom,
co mu sluší?

V módě by měl být určitý cit a kreativnost. Pokud ovšem
někdo na to ten talent nemá, není to tragédie. V dnešní
době se dá přes internet inspirovat například velkou várkou streetstyle stránek a blogů.

Často se setkávám s názorem, že oblékat
se hezky a trendy něco stojí. Ne každý má tolik
peněz, aby si mohl nakupovat módní oblečení.
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Krása

Oblékat se dobře určitě něco stojí, ale není potřeba za to
utrácet „majlant“. Pravidlem vždy bylo, že méně je více.
Je to o inspiraci, hledání a poté udržení si vlastního stylu.
A pokud někdo módními trendy opravdu „žije“, nejlepší
je kombinace věcí z módních řetězců s nějakými doplňky
luxusnějších značek.

Nedávno jste exkluzivně nafotila kolekci
H&M pro československý módní časopis Top Fashion. Byla to první velká nabídka?

I přesto, že jsem z počátku o své tvorbě občas pochybovala,
moje fotografie se okolí líbilo. Od počátku mne oslovovali
kamarádi, kteří měli zájem o focení. Později se objevily
nabídky na focení svateb, různých firemních akcí, meetingů
a kongresů. Nabídky z oblasti módy se objevují až v poslední době a jsem za ně opravdu vděčná. Tou první byla
možnost nafotit tištěný editorial pro časopis Top Fashion.
Kolekce H&M přišla až pak. Ráda se ale vracím také k fotografování Prague Fashion Weekendu a Dreft Fashion
Weeku v Praze, kde jsem se zaměřila zejména na streetstyle, o kterém jsme se bavili. Tyto akce vás opravdu nabijí
na několik dalších měsíců. Mě při nich navíc došlo, že bych
byla ráda součástí módního průmyslu.

Jak se vám spolupracuje s profesionálními
modelkami?

Každá modelka je jiná. Některé už fotí delší dobu, některé
jsou v modelingu nové, některé se stydí a potřebují svůj
čas, aby se rozkoukaly. Je to hodně o komunikaci a atmosféře, kterou navodíte. Když se cítíte nejistě, modelka to
může vycítit a i ona znejistí. V takovém případě celé focení
nemusí dopadnout dobře. Proto se snažím každé z nich
během focení dodávat sebedůvěru a podporovat je. Záleží
také na agenturách. V těch prestižnějších jsou na modelky
přísnější, takže pak pózují sami a vám se vlastně fotí skoro
samo. Během focení je ale velmi důležitá i spolupráce s vizážistou a stylistou.
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Probíhají všechna focení podobně, nebo je
to pokaždé trochu jiné?
Vždy záleží na místě focení, na požadované vizáži, na
šikovnosti modelky i šikovnosti fotografa. Některé focení
mi trvalo třeba půl hodiny, jindy jsem fotila od rána až do
noci. Z mnohých backstage videí může vypadat focení jako
opravdová pohoda a zábava, ale každé z nich si vyžaduje
své a pokud se fotí celý den, všichni na konci odchází vyčerpaní.

kdo?

Zdá se to velmi náročné, pomáhá vám ně-

U důležitějších zakázek vám asistují vizážista a stylista po
celou dobu focení, což je skvělé. Více očí víc vidí, a tak si
mohou povšimnout maličkostí, které by fotografovi mohly uniknout. Na druhou stranu vám stojí celou dobu „za
zády“, což vás může znervóznit. Přiznám se, že mně osobně
to není úplně příjemné, ale snažím se na tom zapracovat.
Týmová souhra je pro výsledný efekt důležitá. Možná se to
nezdá, ale nafocení například fashionstory za jeden den dá
opravdu zabrat.

Co byste doporučila někomu, kdo by chtěl
profesionálně fotit? Je lepší vystudovat příslušnou školu?

Je dobré mít nějaké fotografické základy. Pokud někdo
touží fotografii přímo studovat, určitě to není na škodu.
Jen je dobré myslet na to, že i tak vám samotné studium
nedá vše, i zde je potřeba praxe a chcete-li se věnovat módní fotografii, tak i nějaký vkus a cit. Ve škole vás naučí jak
fotit technicky správně, ale pokud pro to nemáte cit, tak
je vám škola k ničemu. V mém případě jsem se vše naučila
postupně za pochodu. Když jsem něco nevěděla, přečetla
jsem si o tom na internetu nebo se zeptala přátel, kteří
se fotografii věnují. Často se mě lidi ptají, proč jsem nešla
studovat fotografii na vysokou, ale přišlo mi to zkrátka
zbytečné.

Krása

Co jste vystudovala?
Po maturitě na střední škole ekonomie a marketingu jsem
zvažovala, zda v tomto oboru pokračovat, nebo zkusit studium fotografie. Nakonec jsem si však oba obory rozmyslela a začala překvapivě studovat humanitní vědy. Teď, když
jsem část studia úspěšně dokončila, bych se chtěla fotografii věnovat intenzivněji a naplno, s tím je i spojené aktuální
stěhovaní do Prahy.

V dnešní době je rádoby fotografem téměř
každý, kdo má telefon se zabudovaným objektivem. Jak to vnímáte vy? Co by měl mít profesionální fotograf za výbavu?

Je to trochu sporné. Každý profesionál v oboru by vám
zřejmě řekl něco jiného. Já mám v paměti backstage fotku
Karla Lagerfelda, který na iPad zachytil scénu s modelkou
tak, jak by se to nepodařilo některým fotografům ani s výbavou za statisíce. Ale vážně, začít se dá s málem, to je na
fotografování vlastně úžasné. Na druhou stranu jsem dlouho žila v domnění, že ke kvalitnímu výsledku za jakýchkoli
podmínek stačí dobrý nápad a zrcadlovka s dvěma objektivy. Postupem času však začnete být vaší výbavou limitováni
a uvědomíte si, že je třeba rozšiřovat, měnit, nakupovat.
Objektiv budete mít nevyhovující, blesk příliš slabý, ateliér
vám bude tak nějak malý…

Lidé mohou vaši práci obdivovat na vašem
blogu Kocourova Violet. Jak jste přišla na tak
netradiční název?

V té době jsem si domů přinesla z útulku černého kocoura,
své příjmení jsem přeložila do angličtiny a vnikl název „Kocourova Violet“. Blog jsem založila před třemi lety. Bylo
to v té době, kdy se mé zaměření ve fotografii začalo více
profilovat. Hlavní myšlenkou bylo to, aby mi blog sloužil
jako takový „fotodeníček“, místo, kde uchovám své zážitky
a hezké okamžiky, které jsem prožila. Už od začátku bych
svůj blog spíše označila jako lifestylový, než módní a to

označení se snažím udržet i dnes. Díky blogu jsem potkala
spoustu zajímavých lidí, kteří mě obohatili znalostmi v oboru, pomohli mi a podpořili mě.

Kromě blogu jste si s partnerem založili netradiční webové stránky o brněnských kavárnách
Le bon gout. Jak jste přišli zrovna na toto téma?

Brno je kavárenské město a já kavárny miluji už od mých
středoškolských let. Ve volném čase jsem si tam chodila
sednout, četla si, nebo jen skrze okno pozorovala dění na
ulici, krátké příběhy kolemjdoucích. I dnes, ať už jdu na
kávu, čaj nebo limonádu, pracovat nebo jen tak posedět
a popovídat si, stále mě tato prostředí naplňují a zároveň
uklidňují. A protože se mě přátelé ptali, jaký podnik bych
jim doporučila, napadlo mě vytvořit přehled o kavárnách
v Brně. S partnerem jsme tento nápad promysleli a vytvořili koncept, který ukáže nejen to, co jednotlivé kavárny
nabízejí, ale zejména to, jak působí. Interiérem, vzhledem, zpracováním nabízených jídel a nápojů, atmosférou.
Kavárny jsme proto nafotili a představujeme je čtenářům
prostřednictvím fotek. Momentálně náš projekt trochu
„spí“, protože jsem musela dostudovat a upřednostnit jinou práci. Přece jen není ničím dotovaný, děláme to jen pro
vlastní potěšení a lásku ke kávě a kavárnám. Rozhodně ale
plánujeme Le bon gout opět oživit a ještě do týmu přibrat
nějakou posilu.

Co vaše další sny a plány?

Ráda jsem obklopena lidmi z branže, modelkami, návrháři, stylisty. Přála bych si rozvíjet diskuze o módě, a o svých
nápadech, chtěla bych si přečíst dobrou knihu, projít se
s kávou po městě a alespoň chvíli se věnovat svému kocourovi. Samozřejmě bych se ráda věnovala módní fotografii,
stala se součástí módních magazínů a rozvíjela spolupráci
s módními návrháři. V plánu mám i osvojit si techniky líčení. Je toho hodně, uvidíme, co se povede. Na všechno se už
velmi těším.
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Relax
Text: Eva Brabcová, foto: SAMphoto.cz

Správná relaxace

je polovinou úspěchu
k rovnováze těla a mysli

Každý se někdy potřebuje oprostit od
každodenních povinností, nabrat nové
síly a celkově se zregenerovat. Tehdy
přichází na řadu relaxace a wellness.
Pokud byste si pod těmito pojmy představovali jen momentální úlevu bez dlouhodobějšího efektu, mýlili byste se. Vhodně
zvolená forma relaxace totiž dokáže
uvolnit svalové i psychické napětí, navrátit tělesnou svěžest a nastolit celkovou fyzickou a psychickou rovnováhu.

Nabídka wellness center zahrnuje široké spektrum nejrůznějších relaxačních možností. Můžete si vybrat z jednotlivých procedur a terapií, welness balíčků ale i wellness pobytů, které jsou zaměřené na harmonické vyvážení života
ve všech jeho oblastech.

Dotek, jenž přináší úlevu

Nejznámější relaxační technikou, starou jako lidstvo samo,
představují masáže. Ulevují namoženým, jednostranně
zatíženým i přepínaným svalům, zlepšují jejich tonus a výrazně mírní bolest. Stimulují také krevní oběh, zklidňují
nervovou soustavu, posilují vitalitu a rovněž mají pozitivní
vliv na kloubní pohyblivost. Jejich blahodárně účinky dokážou pozitivně ovlivňovat všechny aspekty našeho života.
Možná nevíte, že masáže se rozdělují do podle kategorií.
Terapeutické zahrnují například masáže fyzioterapeutické,
lymfatické či masáže pro těhotné i pro maminky po porodu. Relaxační nabízí masáže thajské, medové detoxikační,
aroma energetické, uvolňující za pomoci horkých lávových
kamenů, ale také oblíbené indické antistresové masáže
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hlavy a šíje a mnohé další. Speciální kategorií jsou wellness
beauty masáže – celotělové peelingové, ale také třeba relativní nováček na tomto poli – manuální lifting obličeje.

Pryč se škodlivinami

Specifickým druhem jsou masáže lymfatické. Známá fyzioterapeutka Věra Špálová, majitelka Centra pro léčbu bolesti zad a kloubů Acantha, která se svým týmem praktikuje
rovněž různé druhy masáží a relaxačních technik, doporučuje jejich zařazení do celkového rehabilitačního programu
a vysvětluje, v čem spočívá jejich význam:
„V souvislosti s tím, jak vstřebáváme do těla škodliviny, ať
je to ze špatného životního prostředí, nezdravých potravin,
léků, alkoholu či cigaret, dochází k jeho postupnému zanášení zplodinami a toxickými látkami. Pakliže lymfatický systém správně nefunguje, lymfa, čili tekutina kolující v lymfatickém systému těla, jejímž úkolem je mimo jiné odvádět
z něho právě škodlivé a nepotřebné látky, se v organismu
hromadí. Zanesené lymfatické cesty se pak mohou projevovat různě. Viditelně například v podobě otoků, nebo este-

tických změn projevujících se zejména nepěknými hrbolky
a nerovnostmi na kůži a známými pod názvem celulitida.
Tu je možné definovat jako poruchu mikrocirkulace krve
a lymfy, díky níž dochází k nárůstu tukových buněk v podkoží s následnými změnami podkožního vaziva. Příznaky
se však projevují také ošemetněji - skrytě. Patří mezi ně
tělesná únava včetně únavy nohou, pocity malátnosti a vyčerpanosti. Lymfatická masáž celkově pomáhá zmírnit až
odstranit všechny tyto negativní jevy. Tím, že dojde k uvolnění a urychlení odtoku lymfy, napomůže odtoku přebytečné vody a toxických látek z těla. Podporuje detoxikaci
těla, zvyšuje obranyschopnost organismu, má regenerační
účinky, díky kterým se zkracuje období rekonvalescence,
například po operacích či úrazech a zlomeninách. Drenážní účinky lymfatické masáže odvádějí přebytečnou vodu
z těla, minimalizují jeho nežádoucí zavodnění, odstraňují
otoky. Lymfatická masáž také účinně pozvedá imunitu. Je
využívána i v medicíně, kde napomáhá řešení poúrazových
a pooperačních stavů, k urychlení hojení ran a odstranění
pooperačních otoků.“

Dva v jednom – odpočinek a krása

I tak by se dal nazvat manuální lifting obličeje, metoda,
která má příznivý vliv na stav pokožky a přináší zároveň
výrazný pozitivní vliv na psychiku. Ač s výrazem „lifting“ si
spojujeme spíše radikální chirurgické praktiky, těžko věřit,
že v tomto případě vypovídá navíc o relaxační metodě. Lze
říci, že tento lifting tak trochu „klame tělem“. Tato kůra
vyhladí vaše vrásky, navrátí pružnost pokožce a navíc si při
ní příjemně odpočinete a nabudete psychické pohody.
„Jedná se o poměrně novou manuální metodu vyhlazování
obličeje, která má prakticky ihned viditelný účinek. Zaměřujeme se při ní na mimické svaly obličeje, s hloubkovými
a detoxikačními účinky. Tato technika přispívá k lepšímu
vyživování pokožky i samotných svalů, přispívá k regeneraci
vazivových a elastických struktur, čímž působí na příčinu
vrásek. Dokáže nejen vypnout pokožku, ale také navodit pocit pohody. Její pozitivní vliv podporuje regeneraci
pokožky a její pružnost, snižuje zásadním způsobem napětí
v obličeji a zpomaluje tvorbu dalších vrásek. Aby efekt byl
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Krása

co nejlepší je ideální tuto kúru 4x až 8x zopakovat. Rozhodujícím faktorem četnosti opakování je v prvé řadě věk
a dále pak stav pokožky,“ říká fyzioterapeutka Věra Špálová.

Dotek, vůně, pohoda

Aroma energetické masáže představují relaxační techniku spojenou s léčivým účinkem éterických olejů. Přinášejí
celkové uvolnění, ulevují při zátěži a stresu, posilují imunitu
a výrazně harmonizují tělo i psychiku člověka. Je třeba, aby
zvolené aroma korespondovalo s vašimi pocity a tím, jaká
vůně je vám skutečně příjemná. Víte, jaké vůně vedou?
Jedním z nejžádanějších je citrusové aroma, dále eukalyptus a levandule. Do povědomí začíná vstupovat i prozatím
méně známá brusinka. Vybrané aroma je často kombinováno s mořskou solí, která má výrazné peelingové schopnosti
a dokáže účinně odstraňovat staré seschlé šupinky kůže,
otevřít kožní póry a pokožku celkově prokrvit. Pomyslnou
královnou je luxusní čokoládová masáž, při níž peeling
probíhá za pomoci pasty obsahující slupky kakaových
bobů. Ty jsou bohaté na teobromin, jenž má podobný, ale
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slabší účinek jako kofein, a na polyfenol, který napomáhá
zpomalování procesu přirozeného stárnutí a chrání buňky
našeho těla před působením volných radikálů.

Plavu si, ani nevím jak

Můžete se vypravit zaplavat si do bazénu a využít jeho
klidnou hladinu, nebo se třeba v areálu aqua parku s chutí
ponořit do výřivky, ve které vaše tělo budou rozmazlovat tisíce bublinek. Můžete ale vyzkoušet také něco zcela
jiného. Beztížné plavání na hladině „mořské vody“ lázeňské teploty, Floating. Voda ve floatingové vaně či chcete-li tanku, svým složením a hustotou nahrazuje koupel ve
vodách Mrtvého moře. Díky svým prokazatelným léčebným
účinkům byla tato metoda zařazena mezi prostředky zdravotnické techniky. Je vhodná jak pro stavy hluboké relaxace, tak také pro lidi, kteří trpí některým ze zdravotních
problémů. Pobyt ve floatingové vaně stabilizuje krevní tlak,
urychluje odplavování odpadních látek, voda z masážních
trysek napomáhá k prokrvení pokožky a dokonale masíruje
svaly. Floating ulevuje od problémů s kožními onemocněními jakými je lupenka a atopický edém, má pozitivní vliv

Relax
tečně existuje. Představuje velmi účinnou metodu léčení,
rehabilitace, ale také regenerace lidského organismu.
Nebude zřejmě tím, čeho si budete náruživě užívat, neboť
člověk je během ní krátkodobě, na dvě až tři minuty, vystaven velmi nízkým teplotám o mínus sto až mínus stošedesáti stupních celsia, s následnou mírnou aerobní aktivitou.
Má ale pozitivní vliv na zdraví a to je důležité. Velmi nízké
teploty s následným ohřátím povrchu těla mají za následek
intenzivní prokrvení kůže, podkoží a svalového aparátu.
Současně v organismu dochází k tvorbě zdraví prospěšných
látek, které působí proti zánětům a bolestivosti. Aby efekt
byl výrazný, nestačí jedna návštěva, ale je třeba absolvovat
sérii 12 – 15 kryoterapií. Pokud vás trápí například některé
z civilizačních chorob, potýkáte se s bolestí kloubů a páteře v důsledku jejich akutního či chronického onemocnění,
čelíte depresím, poruchám imunity, ohrožuje vás osteoporóza či jiný skrytý nepřítel vyhlásil vašemu organismu boj,
kryoterapie vám může pomoci. Je tu ale ještě jedna dobrá
zpráva pro všechny, pro něž se lůžko změnilo z milostného
kolbiště v místo vyhasínajících vášní: kryoterapie je vhodná
také pro posílení sexuální apetence.

Teplo, které nepálí

na poškozený pohybový aparát, blahodárně pomáhá lidem
ve stresu, s neurózami, únavovým syndromem i depresemi. Je ovšem také vynikajícím prostředkem k absolutní
relaxaci, která je v dnešní zrychlené době tolik potřebná.
Ve floatingové vaně můžete být díky víku zcela odděleni
od starostí všedních dnů, ale pokud by vám to z nějakého
důvodu nebylo příjemné, není uzavření víkem samozřejmě
podmínkou. Funkce floatingu je nicméně optimální při
zavřeném víku, neboť umožňuje udržovat stabilní teplotu
vody i vzduchu a navíc se tak zcela ocitnete v jiném světě. Jste nadnášeni bez rizika, že se potopíte pod hladinu
a můžete si užívat navíc třeba perlátoru, hudby a máte
možnost i ovládat světlo uvnitř vany. Kontraindikaci představují plísňová onemocnění, otevřené rány a ačkoliv jak již
bylo zmíněno, byť má floating příznivý vliv na onemocnění
lupenkou a ekzémy, ve stadiu výsevu jsou tato onemocnění
kontraindikací.

Terapie chladem?

Možná, že jste se již při pouhém přečtení těchto slov otřásli
chladem. Avšak kryoterapie, neboli terapie chladem, sku-

Pokud vás ani výčet pozitiv terapie chladem nenalákal,
zatímco na stoupající rtuť teploměru hledíte se zalíbením,
zamiřte do sauny. Saunování skýtá našemu zdraví celé široké spektrum pozitiv: přináší celkové uvolnění pohybového
aparátu, má příznivý vliv na kardiovaskulární systém, stimuluje krevní oběh, pomáhá při zatuhlosti zad, šíje i končetin.
Indikuje se při degenerativních kloubních onemocněních,
artróze, ale také například při chronických katarech dýchacích cest a je vhodné rovněž pro posílení imunity. Saunování vyplavuje z těla škodlivé látky a revitalizuje tělo.
Asi nejznámější metodou je finská sauna, novinku u nás
pak představují procedury v Ruské banje, neboli ruské
sauně. Tento netypický a dosud nepříliš známý způsob
saunování přináší oproti klasické finské sauně nižší teploty,
avšak výrazně vyšší vlhkost vzduchu. V saunových kamnech
se spaluje přírodní dřevo, pára vzniká poléváním rozžhavených kamenů vodou. Při proceduře se dočkáte nejen
intenzivního hloubkového prohřátí organismu, ale také intenzivního metličkování za pomoci snopů dubových větviček s listím, máčených ve výluhu. Součástí je i solný peeling.
Vzhledem k vysokým teplotám, které představují vysokou
zátěž pro organismus se klasické saunování nedoporučuje
lidem, kteří trpí chorobami srdce, krevního oběhu či poruchami tlaku. Mnozí z nich si jej však přesto nemusí odpírat,
pokud zvolí mladší sestru klasické sauny– infrasaunu. Je
vhodná navíc i pro ty, kteří z různých důvodů klasickou
saunu špatně snáší, nebo si ji právě ze zdravotních důvodů
nemohou dovolit. Jejího příjemného tepla si mohou dopřát
i lidé trpící například hypertenzí. Infrasauna funguje na
principu prohřívání pokožky, svalů a vnitřních orgánů infračervenými paprsky. Oproti klasické sauně spočívá rozdíl
také v tom, že teplo infrasauny proniká nejen do povrchu
těla, ale také do jeho tkání, přičemž dochází k rychlejšímu
prohřátí požadovaných partií. Pokud chcete dosáhnout
účinné regenerace organismu, zbavit se stresu a únavy, je
pobyt v infrasauně rozhodně dobrou volbou. Infrasauna
dnes je dnes běžně v nabídce řady wellness center a můžete si v ní užívat zdravé a dokonce příjemné pocení při
teplotách od 30 do 70 °C.
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3 v 1 pro zdraví = pohyb, dobrá
fyzická kondice a dobrá nálada
Pohyb je nedílnou součástí zdravého životního stylu.
Abyste se při něm nenudili, můžete vyzkoušet některou
z novinek, například piloxing, cvičení které v sobě kombinuje koordinaci, ohebnost a rovnováhu pilates, s rychlostí
a hbitostí boxu a je navíc doplněno o taneční pohyby.
Zvyšuje vytrvalost, zpevňuje svalstvo a navíc velice účinně
spaluje tuky.

SMSystém, cvičení které učí svaly
relaxovat

Ovšem není cvičení, jako cvičení…Na vývoji metody cvičení SMSystémem, který založil MUDr. Smíšek, měli velký
vliv Prof. MUDr. Karel Lewit DrSc. a terapeutka Ludmila
Mojžíšová. Cvičení, které se dnes touto metodou provádí,
přináší prokazatelné výsledky. Až by se dalo říci: Laik žasne,
odborník se diví.
„Vzhledem k tomu, že stále více času trávíme v klidu
statického zatížení, například u počítačů, televize nebo
v autech, chybí nám přirozený pohyb, neboť stabilizace
těla je vertikální a svaly ztrácí svou harmonii. Paradoxem se
může zdát to, že podobnými potížemi trpívají i sportovci,
ale vysvětlení je prosté. Jedná se totiž především o sportovce s jednostranným zatížením, čili ty, kteří hrají golf, tenis,
hokej, nebo třeba squash. Cvičení SMSystémem významně
posiluje oslabené svaly a ty, které jsou nadměrně jednostranně zatěžovány, dokáže protáhnout a relaxovat,“ říká
fyzioterapeutka Věra Špálová.
Cvičení obnovuje také kloubní pohyblivost a významnou
měrou se podílí na stabilizaci těla jak v době klidu, tak
při pohybu, kdy optimalizuje jeho řízení. Pokud vás trápí
bolesti zad, SMSystém je metodou, která vám opět umožní uvolněný a rozsáhlý pohyb bez bolesti. Cvičit můžete
v některém z center, které se na tuto metodu specializují,
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ale jak říká fyzioterapeutka, můžete se také jednotlivé
cviky pod vedením odborníka naučit a pokračovat v cvičení
v klidu svého domova. SMSystém je velmi často tím nejlepším řešení při bolestech zad a pokud dokážete být důslední
a cvičit pravidelně, můžete si ušetřit polykání prášků, které
zatěžují váš žaludek. Navíc se při něm důkladně zrelaxujete.

Zábavné popruhy

Nedávnou novinkou je metoda TRX. Jedná se o cvičení,
které může být i zábavou. Za použití jednoduché originální
pomůcky složené ze dvou pevných popruhů s nastavitelnou
délkou a madel pro úchyt končetin, je při cvičení využívána
hmotnost cvičícího člověka tak, že představuje dominantní
faktor pro zátěž. Při cvičení se systémem TRX se zapojuje
tělesné jádro, čili záda, břišní krajina, hrudník a pánev. Je
tak účinně budována a posilována svalová síla, podporována rovnováha a po celou dobu cvičení se aktivuje stabilizační svalstvo. Cvičení s TRX systémem je určeno pro zájemce
od začátečníků až po profesionální sportovce. Pro dosažení
požadovaného efektu je vždy důležité naučit se cvičit pod
dohledem zkušených trenérů, teprve pak je vhodné začít
se samostatným cvičením. Nesprávný způsob cvičení může
mít totiž negativní dopad na vaše zdraví. Od oděrek paží,
způsobených popruhy jsou-li ruce příliš nízko a paže se
dotýkají TRX popruhů, až po možnost závažnějšího poranění, především zádových svalů, pakliže cvičení neprobíhá
plynule. To bývá častou chybou začátečníků. Vedle pozitivního vlivu na svalstvo a na psychiku představuje cvičení
s TRX systémem navíc bonus pro zlepšení funkce kardiovaskulárního systému.
Pakliže hledáte možnost osvěžení, relaxace a příjemného
uvolnění, může jí být některá z uvedených možností, ale
také řada nejrůznějších koupelí, plavání v bazénech s protiproudem i bez něho, inhalace bylinných směsí a třeba
i meditace, vedoucí k naprostému uvolnění. Pokud však zároveň chcete řešit i vzniklý zdravotní problémů, je na místě
konzultace s odborníkem a pomoc z jeho rukou.

:

Tady roste radost.

Sonnentor je již více než 20 let stálicí na českém trhu v oblasti bioproduktů. Myšlenka dlouhodobého hospodaření a ekologického pěstování je pro
společnost zásadní. Hlavními rysy obchodní myšlenky Sonnentoru je zušlechťování produktů přímo na statcích, dlouhodobá spolupráce a zajištění
transparentnosti výroby pro zákazníky. S důvěryhodným a jednoduchým marketingovým nápadem, který zahrnuje transparentnost, regionalitu,
spolupráci se smluvními pěstiteli, kompletní informace o produktech, moderní a inovativní obaly a originální prezentaci na trhu, mohla být
během svého působení vytvořena společnost s 80 zaměstnanci. Sídlem společnosti se staly jihomoravské Čejkovice, kde bylo vybudováno moderní
a profesionálně organizované centrum, které je neustále rozšiřováno a modernizováno.

Lahodný požitek, který přináší radost
– tajemství smějícího se slunce
Tady roste radost – toto motto je ukryto ve všech produktech, které
nesou logo smějícího se slunce. Přitom je naše tajemství velmi
jednoduché. Spoléháme na vše, co příroda sama vyprodukuje.
Z přírodních vůní, chutí, barev a forem vytváříme čajové směsi a koření,
které okouzlí lidské smysly. Přitom vycházíme z prastarých pravd
a znalostí o bylinkách a tvoříme tak zas a znova překvapivé a zajímavé
kreace. Ručíme za čerstvost, nejvyšší kvalitu a šetrné ruční zpracování.

Ruční práce a odpovědné podnikání
Čaj patří k nejoblíbenějším nápojům. Mnohé
kultury na celém světě znají a po staletí
využívají byliny, koření a plody
v jejich nejrůznějších formách
a kombinacích. Čajové směsi
od Sonnentoru jsou stejně
tak rozmanité jako lahodné.
Nádherné produkty, jako
jsou „Poznávací sada Ochutnej“, „Adventní
sada“, pyramidální sady
„Zimní překvapení“
a „Směs pokušení“ nebo
sada čajových směsí
z produktové řady

Zase dobře – „Vše zase dobré!“, přímo zvou k poznání vlastních
oblíbených chutí. Všechny čajové sady jsou skládány ručně a ukrývají
tak v sobě práci a kus srdce zaměstnanců Sonnentoru. A právě díky
velké oblibě těchto poznávacích sad čajů a koření na trhu a s tím spojené
ruční práci bylo možné vytvořit téměř dvě desítky nových pracovních
míst pro občany v regionu postiženém velkou nezaměstnaností.

Bylinkový ráj v Čejkovicích
Je atraktivním místem pro rodinné i školní výlety, firemní exkurze,
akce spolků i cestovních kanceláří. Našim cílem je přinášet radost
zákazníkům prostřednictvím lahodných požitků. Přijďte prožít den plný
slunce a vůní máty, meduňky, citronové trávy nebo kardamomu. Naši
průvodci vás provedou provoněnými sklady i výrobními prostorami, kde
můžete zhlédnout zrození nálevového čajového sáčku od výkupu bylinek
až po samotný produkt. V krátkém filmu se také seznámíte s prací
i filozofií Sonnentoru.
Prohlídky jsou možné po předchozím přihlášení
na tel. 702 05 65 05 nebo e-mailu
BylinkovyRaj@sonnentor.cz.
Produkty Sonnentoru můžete zakoupit pouze v bioprodejnách,
v prodejnách zdravé výživy, ve speciálních prodejnách dárkového
zboží nebo v e-shopu na:

www.sonnentor.cz

Gurmán
Text: Nela Maťašeje, foto: SAMphoto.cz

Štědrý
večer?
Začínal
už ráno…

Nejlepší bramborový salát? No přece ten
váš! Kapr? Jedině tak, jak jej dělala babička, protože se recept dědí po celé generace... Co jiného, než Vánoce a oslavy
nového roku v nás utužují jedinečnost
a zvyklosti? Ve skutečnosti nemá štědrovečerní salát s kaprem tradici delší
než sto let. Zbourejte mýty s námi a pojměte letos svátky netradičně. Třeba
jako za starých časů.
Ačkoliv si to dnes umíme představit jen těžko, dlouhá léta
měly v českých zemích silnou tradici opulentní vánoční
zabíjačky, při kterém lidé namísto ryb spořádali opravdu
velké množství vepřového. Jitrnice, ovary, celá selata a klobásy. Aby se vyhnuli naši předci problémům s církví, která
po nich vyžadovala půst, rozhodli se pořádat tyto hojné
večírky raději 23. prosince. Zbytky pak dojídali ještě na Boží
hod. Že šlo o skutečné obžerství, dokládá i fakt, že se těmto hostinám říkávalo tučné večery.
Štědrovečerní večeře začínala až po onom celodenním
půstu, který se v některých rodinách dodržuje i dnes.
Dodržují jej hlavně děti, aby mohly vidět zlaté prasátko.
Před staletími půst končil ve chvíli, kdy se na nebi objevila
první hvězda, která měla připomenout zrození Ježíše pod
betlémskou hvězdou. A pak už nebylo na co čekat. Štědrovečerní hodování mohlo začít.

Kdy připlaval kapr

Možná vám to bude připadat smutné, ale kapr na vánoč-
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ním stole obvykle chyběl, protože byl příliš drahý. Za to jste
na něm našli velké množství pokrmů z hub. Jako předkrm
byly oplatky s medem, nebo jejich slaná verze s bylinkami
či česnekem. V polévce nechyběly houby. Hlavním jídlem
byl černý kuba. Oblíbené staročeské jídlo z krupek a hub.
A pokud se chtěl někdo opravdu rozšoupnout, nechyběla
slavnostní kaše z jáhel a krupice.
Na východu Moravy si lidé pochutnávali na naklíčeném hrachu a chamule, což je kaše ze sušeného ovoce. V bohatších
rodinách se dokonce jedli i hlemýždi.
Ryba byla ale odjakživa symbolem křesťanství, a tak nesměla chybět alespoň v symbolické podobě. Když si ji nemohli

lidé dovolit, alespoň si ji dopřáli obrazně – pečivo mělo rybí
tvary.
Kapr se na vánočním stole objevuje až ve 20. století spolu
s nejslavnější kuchařkou u nás – Magdalenou Dobromilou
Rettigovou. Zpočátku lidé připravovali takzvaného kapra
na modro, který se vařil v octě nebo víně. Pak se začal připravovat na černo, ve sladké omáčce z povidel a perníku.
A kdy na sebe kapr vzal podobu smaženou? To až po druhé
světové válce, kdy se se smaženými jídly doslova roztrhl
pytel. Smažily se řízky, sýry, karbanátky, a tak to lidé brzy
zkusili i s kaprem na štědrovečerním stole.

Salát na sto způsobů

Kapr má dnes v českých domácnostech velmi silného spojence, kterým je bramborový salát. Neexistuje na něj jednotný recept, není moc zdravý, ale všichni jej zbožňujeme.
I když má bramborový salát tradici delší než 250 let, nikdy
se u nás nechystal na Vánoce. Lidé jej připravovali v průběhu celého roku ze surovin, které zrovna měli po ruce. Šlo
vlastně o zpracován zbytků, což ostatně dokazuje i recept
z kuchařky Rettigové: „Po nějaké tabuli, když jsou rozličné
zbytky, kupř. telecí pečeně, uzený jazyk, šunka, kapouni,
i třeba koroptve…“ Tyto zbytky doporučuje slavná kuchařka smíchat s majonézou, za tepla pokrájenými bramborami
Ice Zima 2013 |
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a cibulí. Také vám to něco
připomíná?
Proč jsme začali připravovat salát zrovna na Vánoce,
není úplně jasné. Historici
se domnívají, že jsme zvyklost odkoukali od sousední
Vídně, kde se kapr se salátem
na Štědrý den podává už od
roku 1900. V české kuchařce
se objevuje salát ve spojení
se smaženým kaprem až
v roce 1924. Nese honosný
název francouzský salát. Tak
si vyberte, odkud naše tradice vlastně dorazila…
„Málokdo si dnes uvědomuje, že kapr se salátem žádnou silnou historickou vazbu
v Česku nemá. Uvidíme,
na co přijdeme zase za pár
desítek let. Myslím si, že se
to rozhodně bude měnit, že
přijde něco nového. I když,
bramborový salát zřejmě zůstane v oblibě dlouho, kapr
ale už ne,“ myslí si šéfkuchař
vyšehradského restaurantu
Kandelábr.

Bujaré veselí

Přemíru masa a dalších pokrmů lidé od pradávna zapíjeli
alkoholem. Ostatně i zvyk
pít na nový rok se dodržoval
hlavně ve střední a severní
Evropě už od pravěku. Lidé
pili, aby se v novém roce
vše urodilo, aby nestrádal
dobytek a lidé mezi sebou
udržovali dobré vztahy. Alkoholu vévodilo pivo. Aby byl
nový rok opravdu povedený,
museli jste piv vypít klidně
i dvacet.
V dnešní době patří k vánocům stále více dva nápoje
- punč a vaječný koňak.
Vánoční punč není ani tak
klasickým českým vánočním pitím, přesto i v České republice jeho obliba neustále stoupá. Tradiční vánoční punč však
bývá součástí spíše rakouských a německých vánočních
trhů, kam jezdí turisté z celého světa.
Chcete také ochutnat? Máte dvě možnosti, buď si na tyto
vánoční trhy prostřednictvím různých vánočních zájezdů
zajedete anebo si jej doma zkusíte zhotovit sami. Existuje celá řada receptur na alkoholické, ale i nealkoholické
vánoční punče. Pokud máte po ruce kapku rumu, dobrého
vína, kvalitní ovoce a koření, pak už stačí vše smíchat s cukrem v dobrém poměru a máte vyhráno.
Vaječný koňak má u nás naopak velkou tradici. Existují
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desítky receptů, jak vyrobit ten správný domácí, některé
se dědí v rodinách už mnoho let. Existuje v mnoha podobách – s příchutí čokolády, tiramisu či karamelu,v zahraničí
ho můžete ochutnat i v netradičních pikantních příchutích,
v zimě je oblíbená třeba chilli.

Šéfkuchař Pavel Karhan: Vánoce
jsou od toho, abychom hřešili.
Tedy v jídle
Do kuchyně jej nepřímo dotlačily dvě ženy jeho života –
maminka a babička, které pro něj denně vařily teplé obědy

To nejlepší pro Váš
domov , kancelář
a restauraci...

Lucaffecz s.r.o.
Ve Smečkách 1316/18,
Praha 1
www.lucaffe.cz
+420 602 21 36 42

Gurmán

i večeře. Když se přidal i táta, byla to radost pohledět.
Jako jediný z rodiny se Pavel Karhan rozhodl, že kuchařské
umění převede na mistrovství a pustil se do něj jako profesionál. Pronikl do několika kuchyní prestižních restaurací v Praze, na čas odešel vařit do Špindlerova Mlýna do
překrásných hor, až skončil opět v Praze, kde nyní šéfuje
kuchařskému týmu Restaurantu Kandelábr na Vyšehradě.

Bez jakého pokrmu si nedovede představit
Vánoce?
Už od dětství na mém stole nesmělo rozhodně chybět
cukroví od všech žen z naší rodiny. Spolu se výborně doplňovaly, takže jsme díky tomu měli doma vždycky spoustu
druhů. Jelikož byl táta hodně na maso, od rána se u nás
chystaly ještě i nejrůznější svačinky. Vyuzené maso, zelenina, pochoutky. Na večeři jsme neměli tradičního kapra, ale
vždycky řízek se salátem. Salát byl u nás v podstatě takovým základem štědrovečerní večeře. Mamka uměla neskutečně výborný. Nikdy jsem snad nejedl lepší, a to jsem jich
pár vyzkoušel.

Jste zastáncem domácího cukroví?
Ano, rozhodně. Ale zase chápu, že lidé dneska nemají tolik
času. Navíc, když si srovnáte peníze za suroviny a čas, který
pečením cukroví strávíte, tak vás to může od domácího
cukroví odradit a pořídit kupované. Vždy záleží na tom, od
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koho cukroví kupujete. Pokud už jste se rozhodli nepéct,
svěřte to někomu, kdo má cit a pracuje poctivě. Osobní
cukrářky jsou rozhodně lepší než krabice v supermarketech.

Jak vypadá štědrovečerní menu podle Pavla
Karhana?
Základem je, aby se sešla celá rodina, od toho se pak odvíjí
i vynikající pohoštění. Začal bych něčím lehkým, protože
Vánoce jsou v současné době hlavně o jídle, kdy během celého dne pořád něco uždibujete a vlastně celou dobu jíte.
Jako první chod bych si představoval hovězí carpaccio se
salátkem a bagetkou, pak by následovala polévka. Tradičně
se jí rybí, ale já bych použil jen vývar se zeleninou. Hlavním
chodem by byl samozřejmě osvědčený řízek s bramborovým
salátem. Je to klasika, na které jsem vyrostl a nevidím zatím
důvod ji měnit. Na dezert bych zvolil čokoládové suflé. Je
to neskutečná pochoutka a i když to není český pokrm,
k vánoční tabuli se skvěle hodí.

Jak jste zmínil, kapra za tradiční vánoční
jídlo nepovažujete. Vnímám, že teď lidé často
přechází od kapra třeba k jiné rybě. Čím jej třeba
nahradit?
Kapr je nezbytný pro tu část lidí, kteří na něm vyrostli.
Kapra vnímají jako tradici, něco, bez čeho by Vánoce nebyly kompletní. Řadě z nich přitom kapr zase tak nechutná
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a v jiné části roku by si jej nedali. Kapr má spoustu kostí
a je cítit po bahnité vodě. Je třeba si uvědomit, že dneska
máme širokou nabídku různých ryb a je možné připravit
dobrou rybu, která bude lehčí než kapr a bude nám třeba
i více chutnat. Myslím, že hlavně mladší generace se nebojí
bořit zaběhnuté tradice, dá si na Vánoce klidně candáta
nebo lososa. Není s tím tolik práce, filety nemají kosti a výborně chutnají.

Jaké volit štědrovečerní menu, pokud máme
doma malé děti, které rybu ani salát s majonézou a cibulí nechtějí?
Volil bych drůbeží nebo hovězí vývar se zeleninou, kuřecí
řízek obalený v cornflakes s vařeným bramborem a pažitkou, nebo jen kuřecí maso s kaší a salátkem. Jako dezert
bych volil lívance nebo palačinky.

Řada lidí má po Vánocích výčitky z přejídání. Dá se udělat menu i dietně?
Pokud chceme, můžeme vytvořit jídlo bez masa. Volil bych
v tomto případě kombinaci sýrů a zeleniny. Na hlavní chod
bych nevynechal salát, který může být s tofu sýrem a lehkou zálivkou s jogurtem. Můj názor na dietu o Vánocích je
ale neúprosný. Myslím si, že dietu můžete držet celý rok,
ale Vánoce jsou od toho, abychom se pořádně nadlábli
a trochu zhřešili.

Vánoce ale nejsou jen o Štědrém dni. Gurmánský maraton obvykle trvá celý týden a vrcholí na Silvestra. Co připravit na poslední den
roku, aby naši hosté byli překvapeni a spokojeni?
Základem by na Silvestra mělo být maso a nápadité chuťovky, které potěší i naše oko. Silvestr si chce každý užít, dobře
se najíst a pobavit se. Z toho důvodu bych volil klasická
jídla, jakými jsou vepřová kolena, žebra, kuřecí křídla, tlačenky, nakládaný bůček, uzená masa.
Musíme jíst v pravidelných intervalech v průběhu celého
večera, pokud konzumujeme alkohol, proto jsou právě
mastná jídla ideální. Když to řeknu narovinu, pokud budete během celé silvestrovské noci pojídat maso, prokládat to
zeleninou a alkoholem, nebudete žaludek zatěžovat tolik,
jako když se na začátku večera nacpete chlebíčky.

První lednový den naše tělo vstřebává
všechny hříchy Silvestrovských oslav. Jak se
z toho co nejrychleji dostat?
Osobně si dávám silný vývar s točeným pivem, to vás vrátí
do stavu použitelnosti. Zachránit vás může i klasická
česnečka. Hlavně je potřeba se vyhnout hutným jídlům,
jako jsou knedlíky a omáčky.
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Ski in - Ski out nejen v Alpách

Češi oceňují „Lipno Lake Resort“

UŽ NEMUSÍTE DO ALPSKÝCH středisek, abyste na sjezdovku vyjeli z apartmánu doslova
s lyžemi na nohou. Areál „Lipno Lake Resort“ s 92 apartmány leží přímo vedle lyžařského areálu Lipno a je nejlepším a nejluxusnějším resortem v jižních Čechách.
Právě skvělou polohou v blízkosti všech významných
lipenských turistických atrakcí, jako jsou například stezka
v korunách stromů, Lipenské jezero nebo lipenská ledová
magistrála, a prostornými rodinnými apartmány s komfortním vybavením se „Lipno Lake Resort“ trefil do vkusu
mnoha hostů, kteří se opakovaně do resortu vrací. „Pořízení apartmánu v „Lipno Lake Resortu“ je také výbornou investicí. Ceny, například za 100 m2 velký apartmán, začínají
na 149 tisících euro a výnosy za rok 2013 se odhadují na
6200 euro,“ uvádí Addy Coolbergen ze společnosti, která
se prodejem těchto apartmánů zabývá, a potvrzuje tak
skutečnost, že prostorné apartmány nabízejí velmi dobrý
poměr mezi cenou a kvalitou. „Majitelé oceňují možnost
mít vlastní apartmán na Lipně, kde mohou neomezeně
trávit svůj volný čas, a zároveň nechat apartmán vydělávat
v době, kdy apartmán nevyužívají. A to vše bez starostí
s údržbou či úklidem,“ dodává Addy Coolbergen a dále
objasňuje:
„Projekt „Lipno Lake Resort“ byl v letech 2006-2007 realizován nizozemským developerem Sparcs BV (www.sparcs.
com), s využitím jeho mnohaletých zkušeností s rozvojem
a provozováním rekreačních resortů na různých místech
v Evropě. Apartmány poskytují svým majitelům a hostům
příjemné prostředí a komfort, jsou kompletně zařízené, v
obývacím pokoji hřeje plynový krb a po celodenním lyžování nabízí odpočinek ve vlastní sauně. Nádherné jsou
výhledy z apartmánů na Lipenské jezero. Obec Lipno má
velký turistický potenciál a „Lipno Lake Resort“ se svými
apartmány nabízí bezpečnou investici, která majitelům
přináší zajímavé výnosy i jistotu zachování její hodnoty,“
uvádí Addy Coolbergen, na základě přehledu dosavadních
sedmiletých výsledků.
Informace: www.coolbergen.cz

132 | Ice Zima 2013

Čím se „Lipno Lake Resort“ liší od jiných
developerských projektů?
„Lipno Lake Resort“ je především veden velmi profesionálně a má pevnou organizační strukturu,“ vysvětluje
Addy Coolbergen a pokračuje: „Projekt majitelům nabízí
možnost apartmán komerčně pronajímat, kdykoli jej užívat, ale i možnost nepronajímat a užívat pouze se svou
rodinou. Ale každý musí respektovat interní pravidla,
která projekt udržují v rovnováze. A co je podstatné, na
rozvoj resortu pronajímající majitelé apartmánů nemusí
přispívat, vše se investuje z vlastních zdrojů, které projekt sám vytváří. Ačkoliv „Lipno Lake Resort“ vlastní přes
osmdesát individuálních majitelů, i komunikace s majiteli
funguje na vysoké úrovni. A hosté oceňují vysokou profesionalitu provozovatele, který se snaží, aby se standard
resortu blížil alpské kvalitě služeb,“ uzavírá Addy Coolbergen.
Na jeho slova navazuje Luboš Krejza, parkmanager
„Lipno Lake Resortu“: „Každý rok nabízíme majitelům
i hostům něco nového. V létě máme v areálu k dispozici
dva bazény, víceúčelové sportovní hřiště a další drobná
sportovní zařízení, v roce 2014 přibude multifunkční
objekt s dětským koutkem, centrem animačních programů a půjčovnou sportovních potřeb. V zimě je velkým
bonusem pro návštěvníky „Lipno Lake Resortu“ poloha
přímo u lanovky Skiareálu Lipno a také vlastní udržované
ledové kluziště. V následujícím roce také chystáme výměnu vybavení obývacích pokojů, aby pobyt u nás byl ještě
příjemnější. Velice lákavé jsou i naše pobytové balíčky se
skipasem zdarma či různé další tématické speciální nabídky. To všechno jsou důvody, proč návštěvníci Lipenska
vyhledávají především náš resort,“ uzavírá Luboš Krejza.
Informace www.lipnolakeresort.cz
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ISOLINE 3d TOP dávkovací uzávěr přináší nové možnosti při přípravě nápojů. Je složen ze tří pístků
a v každém z nich je instantní směs se speciálním složením. 3d TOP je koncipován tak, aby přinášel
tři různé funkční nápoje pro tři různé fáze dne. Tři nápoje v jednom uzávěru za cenu jednoho.

DÁVÁME VÁM VÍC NEŽ NAPÍT

www.isoline3dtop.com
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Tip na výlet
Text: Nela Maťašeje, foto: spindleruv-mlyn.com, turistické centrum města Harrachov, Daniel Hloušek, Hotel Pension David

Zimní
výletování:

objevte kousek
Krakonošovy země

Možná letos nemáte na týdenní zimní dovolenou čas nebo peníze. Možná se vám
vlastně ani nechce trávit zimu na lyžích
nebo běžkách. Ať tak či onak, najdete
v České republice mnoho míst, kam stojí
za to se vypravit i během zimních měsíců.
Mezi pohádková místa patří jednoznačně
Krkonoše, ať už tu přijedete na prodloužený víkend nebo jednodenní lyžovačku.

Harrachov umí zahnat nudu

I když nejsme zrovna v Alpách, v Harrachově najdete v podstatě úplně vše, na co si vzpomenete. Oblast je šikovně
protkaná bezpočtem turistických tras a cyklostezek, které
tu brázdí tisíce turistů během léta. V zimě pak oceníte síť
běžeckých stop i sjezdovky s různými stupni náročnosti.
Pokud si myslíte, že se v Česku nedá pořádně zalyžovat,
Harrachov vás rychle vyvede z omylu. Ze zdejší Čertovy hory
stékají členité tratě až do centra města. Červená, která tudy
vede, vám na své dvoukilometrové délce ukáže krásnou
vyhlídku na město, tedy pokud vám vyjde počasí.

134 | Ice Zima 2013

Ani běžkaři nepřijdou zkrátka. Milovníci bílé stopy se
mohou hned ráno nechat vyvézt lanovkami až na vrchol,
odkud se vinou krásně upravené běžecké tratě. Ne nadarmo se trati na náhorní plošině říká Krkonošská magistrála.
Jak tvrdí místní, nejlepší dobou, kdy se do Harrachova
vydat, je jaro, kdy je tu hostů poskrovnu a lanovky pěkně
sviští až do dubna. Nejpoetičtějším obdobím roku jsou ale
bezesporu Vánoce. „Během adventu tu máme obsazeno
kolem 60% ubytovacích kapacit a hned po Vánocích se ten
zbytek naplní. Silvestr patří k vůbec nejvíce atraktivním obdobím v roce,“ říká Lenka Stehlíková, která se v Harrachově

stará o cestovní ruch a propagaci.
Na sjezdovkách i v hospodách tady najdete převážně české
turisty, i když sem tam uslyšíte i němčinu a polštinu. Lyžování je hlavním tahounem zimních měsíců, ačkoliv Harrachov nabízí mnohem více než jen zimní sporty. „Vyžití tady
najdou i mladší lidé, máme tu hudební klub a spoustu restaurací, kam lze večer zajít. Mimo to je ve městě pět velice
zajímavých muzeí,“ podotýká Stehlíková.
Ještě dříve než se stal Harrachov nejznámějším turistickým
a sportovním střediskem západních Krkonoš, proslul daleko
za hranicemi Čech svým sklářstvím. Nejprve v lokalitě Rý-

žoviště, později na Novém Světě vznikla tradice prvotřídně
ručně vyráběného foukaného, broušeného, ale i rytého
a malovaného či jinak zdobeného skla. A právě muzeum
sklářství je jedním z míst, kam se můžete zajít podívat.
Další z nich se věnuje jak jinak, než lyžování. Ski muzeum
ale rozhodně stojí za návštěvu. Pokochat se tu můžete
pohledem na medaile úspěšných harrachovských lyžařů.
Mnohem zajímavější je pak lyžařské vybavení staré více
než sto let. „Není to žádná vědecká výstava, věci máme ze
soukromých sbírek a některé z nich bylo celkem obtížné
sehnat,“ říká Stanislav Slavík, který ski muzeum zařizoval.
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Špindlerův Mlýn:
perla v srdci Krkonoš
V současnosti patří mezi nejatraktivnější lyžařská střediska
v České republice, ne vždy se tu ale turisté hrnuli. Původně
tu bylo jen pár chalup, které obývali horníci pracující při
těžbě železné rudy. Tehdy vlastně ještě ani nešlo o Špindlerův Mlýn, protože město de facto neexistovalo.
A kde vzalo svůj poetický název? Přesně v roce 1793, kdy
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v oblasti vznikl kostelík, a z osady se stalo
městečko. Cesta k názvu ale rozhodně nebyla snadná. Mlýn, který se na labském břehu
nacházel, totiž patřil mlynáři Špindlerovi. Když
ale vznikala žádost o pojmenování místa, kdosi
ve Vídni jméno pozměnil na Spindel, což se pak
Češi snažili přeložit. Nějakou dobu se tak město jmenovalo Břetenský Mlejn a dokonce i Vřetenný Mlýn, což zvláštním výnosem změnilo až
ministerstvo vnitra na dnešní Špindlerův Mlýn.
Zašmodrchaná historie ale rozhodně nemohla
městu uškodit. Už na počátku 19. století sem
mířily skupiny milovníků horské přírody. I proto
tady většina turistů zakotvila v létě. Vynalézaví horáci ale brzy vymysleli zábavu i na zimu
a uzpůsobili rohačkové saně využívané do té
doby na dopravu dřeva, pro veselé sjíždění zasněžených
kopců. Od saní to už nebylo daleko k lyžování, které dnes
ovládá Špindlerův mlýn většinu roku.
Dneska tu mají lyžaři k dispozici 25 kilometrů upravovaných sjezdovek a 14 lanovek a vleků. A jak sami lyžaři tvrdí,
podmínky se stále zlepšují. Ještě nedávno měli krkonošští
hoteliéři zásadní problém – Češi místo pobytu u nich dávali
přednost zahraniční dovolené v Alpách. „Ceny byly téměř
stejné, ale podmínky nesrovnatelné. Krkonoše mám velice

Krása

rád, ale také jsme jezdili raději jinam. Teď mám
konečně pocit, že se v Krkonoších začínají více
snažit, což je dobře,“ pochvaluje si změny lyžař
Pavel Strážník.
Že se zájem o pobyty zvyšuje, potvrzuje také
Marie Čeřovská ze špindlerovského turistického
centra. „Tradičně máme plno na Silvestra, kdy
k nám jezdí klientela z Holandska, Polska, ale
i třeba Norska. A samozřejmě také Češi z celé
České republiky,“ podotýká Čeřovská.
Výhodou Špindlerova mlýna je fakt, že jste tu
z Prahy co by dup. Pokud upřednostňujete poklidnější lyžování, rozhodně vyzkoušejte Stoh,
což je jakýsi tajný soused Špindlu. Jedná se
o jedinou sjezdovku s jediným vlekem, na které
se ale můžete dostatečně vydovádět. Začátek
je totiž pěkně strmý. Pokud patříte mezi zkušené lyžaře,
bude vás tento úsek s velkou pravděpodobností bavit, a to
i proto, že se můžete na trati ocitnout úplně sami.
Pokud plánujete zdejší tratě teprve objevit, rozhodně se do
Špindlu vydejte během všedních dní, nebo alespoň mimo
prázdniny dětí. Díky tomu pochopíte, že jsou tu sjezdovky
vlastně velmi prostorné, co se týče náročnosti i příjemně
pestré a logicky uspořádané. Víkendy v sezoně ale raději
předem zavrhněte. Tedy pokud nemáte rádi tlačenici v řa-

dách a plné restaurace.
Co se týče služeb, můžete se od letošního roku těšit na
větší komfort a bezpečí. Právě Šindlerův mlýn dlouhodobě
bojuje proti neopatrným lyžařům, kvůli nimž letos v létě po
stranách rozšiřoval sjezdovky. Kromě toho na svazích přibyly i záchytné sítě, které brání nechtěnému vjezdu lyžařů
a snowboardistů do okolních lesů. Tím ale opatření nekončí. Na trati teď často potkáte i takzvané ski patrols, neboli
lyžařské hlídky, které dohlídnou na klidný provoz v areálu.
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HARRACHOV: ZIMA NA HORÁCH
14. 12. 2013
Slavnostní zahájení lyžařské sezony
– Skiopening se bude konat 14. 12.
2013 v prostoru dolní stanice lanové
dráhy Delta. A co pro vás bude kromě perfektní lyžovačky nachystáno?
Doprovodný program v podobě koncertu, módní přehlídky, testování lyží,
občerstvení.
08. 3. 2014
Tento den přijede se svou početnou
družinou opět přivítat do Harrachova jaro sám pán hor Krakonoš. Akce
Příjezd Krakonoše má v Harrachově
dlouholetou tradici a v roce 2014
oslaví již neuvěřitelných 68 let od
svého vzniku. Návštěvníci uvidí nejen
samotného jemnostpána Krakonoše,
ale i jeho policii, čertiska, která nenechají bez povšimnutí žádného hříšníka a mnoho dalších roztodivných
bytostí. V cíli Krakonošova příjezdu
čeká na všechny bohatý celoodpolední kulturně - zábavný program.
13. – 16. 03. 2014
Harrachov v tento termín čeká největší událost roku a tím je Mistrovství
světa v letech na lyžích 2014. Diváci
zde budou mít jedinečnou možnost
vidět lety světových špiček této disciplíny, mezi které se řadí i čeští závodníci. V průběhu těchto prestižních
závodů čeká na návštěvníky i rozsáhlý
doprovodný program. Více informací
na www.harrachov2014.cz

Pokud natrefí na nebezpečného lyžaře, mohou jej dokonce
ze sjezdovky na celý den vyloučit. Bližší informace o ubytování, ale i počasí získáte na adrese: www.Spindleruv-Mlyn.
com.

Krkonoše jako na dlani

I když lyže nemáte, rozhodně nezůstávejte během zimy
doma. Zasněžené hory jsou totiž skvělým dobíječem energie. A když se vydáte po správné trase, můžete je vidět
pěkně v celé své kráse.
Jedním ze skvělých výletů je cesta za jedinou kamennou

138 | Ice Zima 2013

krkonošskou rozhlednou na Žalém. Nechal ji v roce 1892
postavit hrabě Jan Harrach v místě, kde původně stála její
kovová předchůdkyně.
Věž má osmnáct metrů, díky čemuž z ní uvidíte Podkrkonoší, celé Krkonoše i Jizerské hory. Nepřehlédnete ani
Ještěd a Trosky, které se tyčí v dáli. Pokud trefíte to správné
počasí, můžete vidět i vrchol Sněžky. Když bude rozhledna
zavřená, zaskočte si vedle do krásné dřevěné roubenky, kde
vám rádi půjčí klíče. A až je přinesete zpět, můžete si dát
i něco dobrého k jídlu a pití. Roubenka s pravými kachlovými kamny totiž současně slouží jako bufet.
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Retrospektiva
Text: Markéta Mojžíšová autorka je studentkou Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, foto: archiv města Pec pod Sněžkou, Lanová dráha Sněžka, a.s.

Nová cesta k nebesům
Lanová dráha Sněžka
Také máte pocit, že lanovka patří k Sněžce od nepaměti? Pamatujete i už od dětství na školní výlety, ke kterým výlet na
Sněžku lanovkou neodmyslitelně patřil?
Potom vás možná stejně jako mě zasáhlo, že s lanovkou, tak jak ji máme uloženou v paměti, je definitivně konec. Ta
nová se nám představí, půjde-li vše tak,
jak má, už koncem tohoto roku. Poprvé
by to mělo být konkrétně 21. prosince.
Pojďme se podívat, jak šel čas s tou naší
starou, důvěrně známou…
Na nejvyšší horu České republiky se lanovkou můžeme
dostat od 1. července 1950. Již od 15. ledna 1949 však bylo
možné nechat se vyvést prvním úsekem lanové dráhy na
Růžovou horu. Nejednalo se však o první vysutou lanovou
dráhu na území Československa. Tou byla lanová dráha
z Jánských lázní na Černou horu, jejíž provoz byl zahájen
31. října 1928. První sedačkovou lanovkou poté vedla z Ráztoků do Pustevny v Beskydech. Tato sedačková lanovka je
také první sedačkovou lanovkou na světě, která byla zpřístupněna široké veřejnosti.
Dokud nebyl v roce 2012 provoz lanové dráhy ukončen,
byla schopna na Růžovou horu vyvést 250 osob za hodinu
rychlostí 2,5 m/s, což znamenalo zhruba deset minut jízdy.
V druhém úseku to bylo také 250 osob se stejnou rychlostí, ale čas jízdy byl přes 13 minut. To se razantně změní u
nové lanovky. Ta bude schopna převést turisty z Pece pod
Sněžkou na Růžovou horu za 5 minut a 49 sekund a z Růžové hory na Sněžku za 8 minut a 24 sekund. Cestující si tak
ušetří okolo deseti minut času.
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Lanovka, jak ji znaly naše babičky

První plán lanové dráhy na Sněžku měl vést z Obřího dolu
přes rokli Rudníku k Obří boudě a dále pokračovat na
Sněžku. Strmý svah na této trase by však v budoucnu mohl
znamenat velké provozní problémy a proto se lanová dráha postavila blíže Pece pod Sněžkou a vede přes Růžovou
horu.
Horní úsek lanovky ale i přes to postihlo několik problémů
způsobených nepřízní počasí, jelikož na vrcholu Sněžky vítr
dosahuje i rychlosti 55 m/s. Kvůli větru a mrazu docházelo
k padání lana, vždy však v době, kdy již byla lanová dráha
uzavřena. Dopravní lano má při tom průměr 23 mm a speciální technikou je spleteno do jedné nekonečné smyčky.
Pro stavbu lanové dráhy byla vybrána firma Transporta
Chrudim, která díky licenci od švýcarské firmy Von Roll
mohla použít odpojitelné dvoumístné sedačky, které se
pohybovaly bokem ke směru jízdy. Na ty cestující nastupovali ve stanici v klidu a o jejich vypuštění na trať se starala
obsluha lanové dráhy. Předběžná celková cena byla odhad-

nuta na 4 796 900 Kč.
Zájem o lanovou dráhu byl již od zahájení provozu obrovský. Během prvního roku z Pece pod Sněžkou vyvezla
112 200 pasažérů a ze Sněžky do Pece pod Sněžkou svezla
82 291 cestujících. Zájem o lanovku byl nejsilnější v 70. letech, kdy se tvořili několika hodinové fronty. Nejvyšší počet
cestujících byl v letech 1972 a 1973, kdy v každém roce lanovka přepravila více než 250 000 pasažérů. Od roku 1949
pak lanovou dráhu využilo celkem 6 750 000 cestujících.

Plány na modernizaci

Lanová dráha měla mít původně životnost 17 let. Přesto
však fungovala až do roku 2012. Nejedná se o jedinou
stavbu, která se zachovala mnohem déle, než se očekávalo.
Eiffelova věž, která byla postavena roku 1889 při příležitosti Světové výstavy a stého výročí od Velké francouzské
revoluce, měla v Paříži stát pouze 20 let.
V roce 1976 se začalo uvažovat o stavbě modernější lanovky, která měla být vybavena čtyřmístnými kabinkami. Z ná-

vrhu však nakonec sešlo. Vše se dalo znovu do pohybu po
privatizaci lanovky v roce 1997. Novými majiteli byla města
Pec pod Sněžkou (51 %) a Malá Úpa (49 %). Od roku 1999
je lanovka již zcela ve vlastnictví města Pec pod Sněžkou
a provozuje ji akciová společnost Lanová dráha Sněžka, a. s.
S novým provozovatelem se začalo znovu uvažovat o modernizaci lanovky. Na Růžovou horu měla vést čtyřmístná
sedačková lanovka a zpátky do Pece byla plánována sjezdová trať. Na Sněžku měla vést čtyřmístná kabinková lanovka.
Tento plán však ztroskotal kvůli ochráncům přírody, kteří
k výstavbě sjezdovky měli podmínku, aby druhá část lanové
dráhy nebyla zmodernizována a po dožití byla odstraněna.
Plán na modernizaci byl tak opět odsunut.

Budovy na nejvyšším bodě České
republiky
Turistický ruch se začal na Sněžce rozvíjet po té, co na jejím
vrcholu v roce 1681 postavili seifdorští mniši rotundovou
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kapli svatého Vavřince. Kaple byla vysvěcena roku 1681 a
financoval ji šlechtic Kryštof Leopold Schaffgotsch. Mezi
lety 1812 až 1850 sloužila jako hostinec, jelikož v Prusku
byly zrušeny kláštery a uzavřít se musela i kaple na Sněžce.
Znovu vysvěcena tak byla až v roce 1854.
Díky poutníkům, kteří začali kapli svatého Vavřince ve větší
míře navštěvovat, vznikla na Sněžce poptávka po možnostech přespání a stravy. V roce 1850 byla proto na Sněžce
postavena Slezská bouda a v roce 1868 Česká bouda, na
které byl i telegraf a později i poštovní úřad. Slezská bouda
sice v roce 1857 vyhořela, ale po opravách byla v provozu
až do roku 1976, dokud nebyla postavena Polská bouda,
která se však v roce 2009 propadla pod nánosem sněhu.
Další stavbou na vrcholu Sněžky byla dřevěná meteorologická stanice. Byla postavena roku 1900 a po druhé světové
válce byla jedinou fungující meteorologickou stanicí ve
střední Evropě. Budova byla stržena v osmdesátých letech
po té, co se meteorologická stanice přestěhovala do Polské
boudy.
Na místě České boudy byla v roce 2006 postavena Česká
poštovna Anežka, která nahradila původní poštovnu z roku
1899. Ta byla přemístěna na Javorovou skálu, která spadá pod město Sedlec-Prčice. Anežka, která byla navržena
Martinem Rajnišem a Patrikem Hoffmanem, má poštovní
směrovací číslo 542 91.
Mezi léty 1912 a 1957 fungoval vodovod na Sněžku, kdy
voda byla vytlačována pomocí Peltonovi turbíny. Tu vynalezl v roce 1880 Lester Allan Pelton. Dlouho dobu tak vodovod držel evropský rekord, jelikož voda byla vytlačována až
do výšky 392 metrů.

Jaká lanovka nás čeká

S novou lanovkou se můžeme kromě kratšího času z Pece
na Sněžku těšit i na moderní kabinky vyrobené firmou LEITNER A. G. z Itálie. Také se dostaneme pohodlněji ke stanici
v Peci pod Sněžkou, jelikož byla přesunuta blíže k městu.
Napínání lana už nebude probíhat pomocí závaží, které u
staré lanovky vážilo ve stanici Růžová hora pro první úsek
5,3 tun a pro druhý úsek 12 tun, ale systém napínání bude
hydraulický.
I když se počet přepravovaných osob za hodinu na přání
ochránců přírody z původních 250 pasažérů nezmění, zvětší
se rozestup mezi kabinkami a sedačkami.
Stavba nové lanovky byla zahájena v září 2011 a provoz
staré lanovky byl definitivně ukončen rok poté.

Lanovka odpočívá v muzeu
Rozhovor s Ing. Jiřím Martincem, náčelníkem lanové dráhy

Vaše práce má velmi zajímavý název. Jak se
může člověk stát náčelníkem lanové dráhy?
V každém případě k tomu musí být kousek štěstí nebo spíše
náhody. U mě v tom hrálo to, že jsem předtím patnáct let
pracoval jako technik pro lanové dráhy u Českých Drah
v Lokomotivním depu Trutnov, kam lanová dráha dříve patřila. Po privatizaci mě oslovila trutnovská společnost Region
Turist Systém, jestli bych tam nešel pracovat jako vedoucí
provozu, protože věděli, že v tom mám nějaké zkušenosti a
vzdělání. A hlavně mě moje práce bavila.

Když mluvíme o vzdělání, jaké je pro pozici
vedoucího provozu na lanové dráze potřeba?

Na tuto pozici není vzdělání přímo předepsané. Vedoucí

musí mít minimálně úplné střední vzdělání a pak už záleží
na společnosti, jaké znalosti, zkušenosti a vzdělání požaduje. Já jsem vystudoval strojní fakultu na ČVUT.

Lana na lanovce jsou zapletená do takzvané nekonečné smyčky. Dělá to nějaký stroj nebo
máte zaměstnance, kteří to umí?

Lano se zaplétá do nekonečné smyčky takzvaným zápletem, což mohou dělat jen speciálně vyškolení lidé. Na
lanovce jsme měli dva zaměstnance, kteří mají povolení
lano zaplétat.

To musí být náročné. Zkoušel jste to někdy i
vy sám?

Původně jsem se to naučit chtěl, ale nakonec jsem se
k tomu nedostal. Jde tam hlavně o cvik a zkušenost.

Existují nějací lidé, bez kterých se provoz na
lanovce vůbec nemůže zpustit?

Na každé lanovce jsou dvě profese, které jsou k provozu
naprosto nezbytné. Strojník lanové dráhy, který lanovku
pouští a řídí její denní provoz. Musí mít speciální průkaz
způsobilosti k řízení drážního vozidla, v tomto případě
lanové dráhy. Strojníky lanové dráhy zaměstnáváme tři,
kteří se střídají, a další tři, kteří zastupují v případě nemoci
či dovolené. Ten tam musí opravdu být. Pokud na lanovce
není, tak nesmí jet. A pak tam jsou provozní pracovníci,
jejichž počet je dán předpisem. Ten buďto dává výrobce,
když doporučí, v jaké stanici má být kolik lidí a pak už je to
věc provozovatele.

Očekáváte nějaké změny v počtu obsluhy u
nové lanovky?

Obsluha se změní minimálně. Sníží se počet staničních pracovníků, podle předběžných výpočtů bude zapotřebí o dva
průvodčí méně. To jsou ti, kteří lidem pomáhají do kabin.
Dále se také sníží počet údržbářů, kteří provádějí údržbu a
opravy tratí a sedaček lanovky.

Na staré lanovce byly pouze sedačky. Teď
se ale můžeme těšit na kabinky. Jak budou vypadat?

Na lanové dráze budou čtyřmístné komfortní kabinky.
Velikou výhodou bude to, že budou v systému level walk,
což znamená, že podlaha kabiny a stanice bude na stejné
úrovni. Během nástupu tedy nevznikne schod, což je pohodlné hlavně pro starší lidi. Díky tomuto systému se navíc do
kabiny dá jednoduše zajet s kočárkem, invalidním vozíkem
nebo přepravním vozíkem se zásobami na Sněžku.

Do jakých nadmořských výšek nás budou
nové kabinky dopravovat?

Lanová dráha začíná v 850 metrech nad mořem a na Sněžce
se to bude ještě měnit podle výšky podlahy, ale bude to
přibližně 1.595 metrů nad mořem.

Mluvil jste o přepravních vozících, se kterými se bude moct zajet do kabiny. Co vše v nich
budete vyvážet na Sněžku?

Dříve, když ještě fungoval vodovod, byly na Sněžce nádrže, které se neustále doplňovaly. Voda se pak odebírala
hlavně na Českou boudu. Teď bude vše vozit naše lanová
dráha. Poláci mají svou vodu. Poštovna vodu nemá a pro
naši lanovku si vodu budeme vozit speciálními vozy, které
pojmou přibližně 400 litrů. Zpátky dolů se pak veze odpad
z toalet a Sněžka tak bude zcela bezodpadní. Odpad se
sveze na Růžovou rohu a z té vede nová kanalizace. Krom
toho budeme také vozit ostatní zásoby, které budou na
Sněžce potřeba

Stavbu lanové dráhy provádí trutnovská
firma BAK, a. s., kdo ale vytvořil projekt lanové
dráhy?
Projekt celé lanové dráhy zpracovala hradecká firma TRENTO, s.r.o., ti tedy projektovali budovy, komunikace a podobně. Projekt technologie provedla firma Leitner z Itálie.

ze pro turistiku, ty, na kterých se nelyžuje, se bez dotace
postavit nedají. Návratnost investic je totiž velmi dlouhá.
Město si na získání dotací najalo speciální firmu a dotaci
jsme dostali ve výši 230 milionů korun, což činí asi 74 %
celkové zakázky. V průběhu stavby se ale výše dotací může
ještě změnit.

Lanová dráha původně neměla stanovenou žádnou životnost. Po čtyřiceti letech provozu se však České dráhy
dotázaly výrobce, jak dlouhou mohou očekávat životnost
lanovky. Ti jim odepsali, že předpokládali dobu životnosti
sedmnáct let. My jsme s ní najezdili 63 let, tudíž jsme jejich
předpoklad překročili skoro čtyřikrát.

Snažili jsme se je spočítat, máme podklady z předchozího
provozu. Ale vzhledem k tomu, že během stavby dochází
k řadě zásadních změn, je to velmi složité. Zásadně se změní velikost stanic, velikost vytápěných prostor, počet sociálních zařízení a úplně se změní technologie lanové dráhy.
Ta původní měla motory o výkonu 75 a 55 kW, ale ta nová
bude mít dva motory po 240 kW. Ale vzhledem k tomu, že
uspoříme část z mezd pracovníků, předpokládáme přibližně
stejné náklady na provoz, jako byly na staré lanovce.

Dnes již předpisy životnost těchto zařízení řeší, i když ne
detailně. Lanové dráhy jezdí podle skutečného technického
stavu. Každé tři roky má lanovka větší prohlídku a podle
ní se rozhoduje o dalším provozu. Některé státy v EU na to
mají i národní předpisy, které stanovují, jak dlouho může
být lanovka v provozu, než musí proběhnout větší oprava
nebo rekonstrukce.

Ceny jízdného patrně mírně vzrostou. Ale vzhledem k vázanosti na dotační podmínky nepředpokládáme větší nárůst
než 10%. Kvůli vázanosti na dotaci nemůže lanovka začít
razantněji vydělávat. Teď jsme například měli obrat zhruba 30 milionů, tak nemůžeme mít najednou jednou tolik.
Musíme se držet daných tolerancí, které nám teprve sdělí
město.

Z důvodu poskytnutí dotací se investorem stalo město Pec
pod Sněžkou. Původně to měla být naše společnost, ale
město má víc možností na získání dotací. Lanovky pou-

Opravdu závažný problém nastal v dolní stanici v Peci pod
Sněžkou, která je umístěna do svahu. Při kopání základů

O původní sedačkové lanové dráze jsem se
dozvěděla, že měla mít životnost sedmnáct let.
Počet let se ale několikanásobně překročil, jak je
to možné?

Jakou životnost očekáváte od nové lanové
dráhy?

Stavba lanové dráhy jistě není levnou záležitostí. Dostala vaše společnost nějaké dotace?

Očekáváte u nové lanovky nárůst nákladů?

Odrazí se toto zvýšení provozních nákladů
na cenách jízdného?

Stavba nové lanové dráhy se zajisté neobejde bez komplikací. Jaké se vyskytli při stavbě
nové lanovky?

se narazilo na velmi tvrdou skálu. Kámen se poté musel
navrtávat, rozrušovat speciálními přípravky a nakonec se
muselo použít i výbušnin.

Sněžka je naší nejvyšší horou a určitě je
složité dostat všechny podpěry až nahoru. Jakým
způsobem se postupuje?

V dnešní době se všechno přepravuje vrtulníkem, vzhledem
k ochraně přírody by to ani jinak nešlo. Při výstavbě na
Sněžce je při použití vrtulníku jediným velkým problémem
vítr. Občas se musí čekat na vhodné počasí.

Co vás nejvíce překvapilo během stavby
nové lanové dráhy?

Co mne opravdu překvapilo, je mohutnost betonových
konstrukcí stanic a množství použitého železa pro ocelové
výztuže betonu. Spíš než stavba budovy lanovky to vypadá,
že staví protiatomový kryt. Díky této konstrukci však stanice bude schopna udržet všechny síly lanovky.

Jak často jste jezdil starou lanovou dráhou?
Platí i tady, že kovářova kobyla chodí bosa, nebo
jezdíte často?

Většinou jsem starou lanovkou jezdil na Sněžku tak jednou
za týden. Občas se mi i stalo, že jednou za delší dobu, ale
to bylo výjimečně. Záleželo hlavně na počasí. Ale technik
na Růžovou horu jezdil většinou denně.

Měli jste třeba i domluveno, kdo který den
pojede?

Vedoucí provozu, neboli náčelník, má na starosti i další
věci, třeba dělá vedoucího areálu, a tak na lanovce nemůže
být každý den. Já jsem měl na starosti i společnost Lanová
dráha Sněžka, a. s. Kontrolu techniky lanovky a provozu

dělal hlavně technik. Ten každý den jezdil na Růžovou horu
a dvakrát týdně jezdil na Sněžku.

Na Sněžku jste za tu dobu tedy musel vyjet
nesčetněkrát. Vzpomenete si, kdy to bylo poprvé? Zasteskne se vám někdy po staré lanovce?

To si vzpomenu naprosto přesně. Bylo to v létě 1961 a dokonce mám doma ještě fotku. Můj strýc byl na rekreaci ve
Velké Úpě a poprvé jsme jeli lanovkou na Sněžku.
Samozřejmě se mi zasteskne. Někteří lidé si dokonce koupili například starou sedačku z lanovky, ale pokrok techniky
jde dopředu. Dnes lidé po městě přeci také nejezdí v autech z roku 1949.

A co se stalo se starou lanovou dráhou?
Můžeme ji ještě někde vidět?

Věděli jsme, že byla by škoda, aby se ze staré lanové dráhy
nic nezachovalo. Začali jsme se tedy poptávat a ozvalo se
nám Národní technické muzeum. Značnou část tedy odvezli do depozitáře v Chomutově. Jednalo se například o
jeden celý pohon lanovky z Růžové hory směrem na Sněžku, včetně motoru, poháněcí lanovnice a konstrukce. Bylo
toho několik aut. Poté ještě dostali dvě podpěry a několik
sedaček. Za několik let by to mělo být vystaveno v Praze na
nádraží Praha Střed.
Hodně náhradních dílů a sedaček si vzala lanová dráha
Komáří Vížka, která je stejného typu. Byla postavena v roce
1952 a je stále v provozu. Zbylé sedačky se prodaly soukromým zájemcům.
Vybavení stanice Pec pod Sněžkou a všechny druhy vozů
zůstanou v bývalé stanici Pec pod Sněžkou, která by měla
zůstat jako muzeum.
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Trápí Vás akné?
Používáte na pleť antibiotika
nebo kortikoidy?
Bojujete se zarudnutím
nebo ekzémy?
Již 154 ženám s Vašimi potížemi
jsme pomohli nalézt BIO řešení.
100% přírodní
BIO olejová kosmetika

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

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

