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Keira Knightley
Už našla pana Darcyho

PRAHA 9 - DOLNÍ POČERNICE

- poslední volný dům
- velká zahrada orientovaná na jih
- krásná lokalita u cyklostezky
- golf Black Bridge 5 minut

Tel.: 731 125 515
www.rd-makovice.cz

PRAHA 4 - HODKOVIČKY

- poslední volné byty
- luxusní mezonety v nejvyšších patrech
- v blízkosti lesopark, golf, cyklostezky
- základní a mateřská škola přes ulici
- soukromý park s dětským hřištěm
- ihned k nastěhování

Tel.: 731 125 516
www.hodkovicky-byty.cz

www.rt-reality.cz

RADLICKÁ - PRAHA 5
- unikátní výhled ze všech bytů
- komerční prostory oddělující byty
od hluku velkoměsta
- v blízkosti tenisové kurty, bazén, golf
- metro 5 minut
- DOKONČENÍ - LÉTO 2015

Tel.: 731 125 515
www.142.cz

PRAHA 8
- 40 luxusních bytů
- neopakovatelný výhled na panorama Prahy
- klidná lokalita na dosah centra
- nízkoenergetická stavba uprostřed zeleně
- v okolí školy, školky, sportovní areály
- PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN

Tel.: 731 125 516
www.bytynakorabe.cz

ŽIJTE SVŮJ SEN
Představte si místo, kde se budete
vždy cítit báječně. Oázu klidu,
ve které najdete své útočiště
za každého počasí a kde budete
stále ve spojení s přírodou. Umíte
si představit, že takové místo
najdete právě na Vaší terase? Ano!
Stačí ji správně zastřešit…

Mezi celou řádkou možností zastřešování od
pergoly po zimní zahrady výrazně v posledních
letech vyniká posuvné zastřešení terasy od společnosti ALUKOV. Tento tradiční český výrobce,
vývojář a inovátor využil své dlouholeté zkušenosti z oblasti zastřešování bazénů a zdokonalením tohoto systému vzniklo jedinečné posuvné
zastřešení terasy. Posuvné zastřešení na rozdíl
od klasických zimních zahrad nabízí výrazně
vyšší komfort.
Jednoduše můžete regulovat teplotu na terase
tím, že zastřešení otevřete nebo uzavřete. Boční
stěny z bezpečnostního skla vás uchrání i před
silným větrem, polykarbonát ve střeše odolá
i kroupám. Jednotlivé části zastřešení se velmi
snadno posouvají po kolejnicích umístěných na
jedné straně na zemi a na druhé na stěně domu.
Zkrátka pohoda jako na dovolené přímo na vaší
zahradě…
Zastřešení zároveň slouží jako izolace stěny,
ke které přiléhá. V jarních měsících je dokonce
možné přes zastřešení vyhřívat vedlejší místnosti. V zimních měsících může na terase zůstat zahradní nábytek, a pokud vysvitne slunce, vzduch
se pod zastřešením může ohřát i na pokojovou
teplotu, přestože venku mrzne a leží sníh.
To vše pochopitelně v moderním designu, který
perfektně přilehne ke každému domu, a to
i díky široké škále barevných provedení.
S rekordně velkou expozicí (350 m2) se představil ALUKOV na výstavě FOR ARCH 2014
v pražských Letňanech. Vedle výstav, českých
i zahraničních, kterých se ALUKOV účastní, si
můžete kdykoliv zastřešení teras, bazénů a SPA
prohlédnout na showromech společnosti v hlavním výrobním závodu v Orli u Chrudimi, v Praze
na Rohanském nábřeží a nově také v brněnském
AZ Tower.

POSUVNÁ ZASTŘEŠENÍ
TERAS A BAZÉNŮ

ALUKOV a.s., Orel 18, Slatiňany, 538 21
E-mail: info@alukov.cz
HOT LINE: 800 258 568
www.alukov.cz
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Letošní zima je, zdá se, ve znamení nepříjemných inverzí. A s nimi se do našich
organismů stěhují chřipkové viry. Já se s jedním takovým prala celých čtrnáct dní.
Rada, jak se chřipky zbavit, je jednoduchá – nepřecházet ji a v klidu vyležet.
A třeba i se zimním magazínem ICE v ruce (samozřejmě v posteli), se kterým se vám
bezpochyby bude stonat alespoň o trochu líp. A co v zimním čísle najdete?
Obzvláště ráda bych vás upozornila na oba profilové rozhovory, a to jak s naší
skokanskou špičkou Romanem Koudelkou a Jakubem Jandou, tak se známým a lidmi
milovaným zpěvákem Václavem Neckářem. Oba rozhovory spojuje jedna věc – jejich
aktéři si museli v životě něco odžít, aby se dostali tam, kde jsou…
Japonští vědci přišli na to, kdy ženy a jejich pleť začínají stárnout. Je to přesně ve
věku 36,09 roku, přesněji měsíc poté, co oslavíte své šestatřicáté narozeniny. Přesně
od té chvíle vaše pleť potřebuje pomoc. Jakou, to se dozvíte v rubrice Zdraví a krása.
Samozřejmě přidáme i pár informací navíc, abyste ke krásné pleti i hezky vytvarovali
tělo.
Rok je u konce a hory čekají - tak se jmenuje náš článek věnovaný zimní
radovánkám a plný nápadů, kam vyrazit na hory, abyste si je opravdu užili. A pokud
se nechystáte nikam do zahraničí? Tak potom nezapomeňte pročíst článek Zimní
pohádka.
V rubrice Profil vám představíme Keiru Knightley, herečku, která snad
konečně našla svoje životní štěstí a svého pana Darcyho.
Vydáme se samozřejmě i na cesty. Procestujeme exotické destinace a prožijeme
dovolenou ve stylu hollywoodských hvězd.
Čekají vás i novinky ze světa designu, či architektury, v rubrice Speed se
dostaneme na Dakar, v rubrice Art představíme výtvarnici Petru Šafářovou.
Zkrátka je toho dost.
Takže příjemné počteníčko a pokud i vás skolil
nějaký ten chřipkový virus, brzké uzdravení.
Alice Kelly
šéfredaktorka

POBYTOVÉ ZÁJEZDY
PŘÍMÉ LETY Z PRAHY

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
KUBA
MEXIKO
JAMAJKA
ZANZIBAR
KEŇA
CENA již od 26.990,- Kč
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY (duben 2015)
02. 04. - 18. 04.

03. 04. - 18. 04.
04. 04. - 12. 04.
05. 04. - 20. 04.
07. 04. - 15. 04.
08. 04. - 22. 04.
10. 04. - 14. 04.
10. 04. - 21. 04.
10. 04. - 27. 04.
16. 04. - 25. 04.
17. 04. - 28. 04.
18. 04. - 26. 04.
20. 04. - 27. 04.
20. 04. - 01. 05.
20. 04. - 03. 05.
21. 04. - 04. 05.
22. 04. - 06. 05.
24. 04. - 05. 05.
24. 04. - 03. 05.
24. 04. - 10. 05.
26. 04. - 06. 05.
28. 04. - 07. 05.

Okruh Indií a Nepálem
Vietnamem od severu k jihu
Malý okruh Čínou
Čína - Tibet - Nepál - Indie
Keňa - po stopách “Velké 5”
Velký okruh Čínou
New York, New York
To nejlepší z Kuby
Krásy Jižní Austrálie
Nejlepší z Jižní Afriky
Čína - Perly říše středu
To nejlepší z Floridy
Safari v srdci divočiny
To nejlepší z Namibie
Austrálie - pouští a pralesem
Argentina - Uruguay - Brazílie - Paraguay
Velký okruh Čínou
Čína - Perly říše středu
Okruh Jižní Koreou
Perly Indonésie
Severní Korea
Letecké safari v Keni

ESO travel a.s.
Korunovační 22, 170 00, Praha 7, tel.: 233 377 711

www.esotravel.cz www.exotika.cz info@esotravel.cz

Klientská centra:

32 990,- Kč
99 990,- Kč
74 990,- Kč
54 990,- Kč

47 990,- Kč

74 990,- Kč
47 990,- Kč

72 990,- Kč
68 990,- Kč
29 990,- Kč
92 990,- Kč
71 990,- Kč
69 490,- Kč
34 990,- Kč
49 990,- Kč
128 990,- Kč
66 990,- Kč
43 990,- Kč
46 990,- Kč
69 990,- Kč
73 990,- Kč
114 990,- Kč
99 990,- Kč
69 490,- Kč
43 990,- Kč
67 990,- Kč
67 990,- Kč
69 990,- Kč
126 990,- Kč

Revoluční 13, 110 00 Praha 1, tel.: 222 316 994
Josefská 9, 602 00 Brno, tel.: 533 400 045
Masarykovo 14, 702 00 Ostrava, tel.: 596 121 662
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Art - Jsem usazená v tom,
co dělám
Sport - Hrát s osudem
jeho hru

Speed - Tomáš Vrátný: Míří
počtvrté na Rallye Dakar
Design - Top design
2014

Zdraví a krása - Dopřejte
si trochu lázeňského
luxusu…
Gurmán - Svět kávy,
čaje a čokolády

Na zdraví - Vánoční punč,
nebo něco ostřejšího?
Zdraví a krása - To,
co je skutečné, je
očím neviditelné…

Tip na výlet - Harrachov,
Špindlerův Mlýn

Titulní foto: moviestore/REX

~ Nové luxusní byty v centru Prahy
~ Na zeleném nábřeží Vltavy s výhledem na řeku
~ Střešní terasy, velká okna, moderní design
~ Naprosté soukromí s možností vyjet výtahem přímo do bytu
~ Karlín – příjemný život v pulsující čtvrti

50 %
prodáno

Výhradní prodejce
KARLÍN GROUP

www.rezidencevltava.cz
Kontaktujte nás +420 602 126 264
prodej@rezidencevltava.cz

Developer
KORTA Prague, a.s.
člen skupiny Horizon Holding

Prodejní kancelář
KEYSTONE, Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8- Karlín

Profil

Text: Monika Seidlová, foto: Bontonfilm, Magic Box, archív FTV Prima, outnow.ch

Keira
Knightley:
Už našla pana Darcyho
Britská herečka Keira Knightley na začátku podzimu překvapila veřejnost. Nafotila
akty pro britský časopis Interview. A svůj čin dost svérázně zdůvodnila. Z jejích slov
je cítit nechuť k přehnanému kultu ženské krásy a tak trochu i feminismus. Ostatně
hrdinky s osobitými názory často hrává i na filmovém plátně.
Fotografu Patrickovi Demarchelierovi se Keira Knightley
před fotoaparátem odhalila pod jednou podmínkou. Řekla
mu. „Nemám problém nafotit se nahoře bez, ale nechci,
abys mé fotky nijak retušoval, abys má prsa zvětšoval. Mé
tělo mockrát retušovali, ať na plakátech, nebo na fotkách.
Chci být na fotkách přirozená, ukázat, že ne každá žena
musí mít velká a umělá prsa. Ženský hrudník je často jako
bitevní pole a fotografové na tom mají svůj podíl,“ řekla
herečka. A ví, o čem mluví. Hrudník jí doladili například
pro plakáty k filmu Král Artuš nebo pro kampaň značky
Chanel. Zvětšení svých prsou rezolutně odmítla při promo
kampani k filmu Vévodkyně. Pro Interview se ostatně nefotila poprvé, v roce 2007 vznikly fotky, na nichž Keiře prsa
zakrývají pouze kšandy. Zatímco focení aktů se vyhýbala, ve
filmu s nahotou problém nemá. A k tomu má opět svérázné vysvětlení. „Klín bych neukázala. Ale prsa klidně, stejně
nikoho nezajímají, když jsou tak malá.“ Diskuse o prsou
jí až tak nevadí, jedno téma je pro ni mnohem ožehavější
– nařčení z anorexie. Zatímco někteří herci jsou kvůli roli
schopni hubnout a přibírat, Keira má stále stejnou velmi
štíhlou postavu. „Že mám poruchu příjmu potravy a nejím?
To není pravda, jsem prostě od přírody štíhlá a nepřiberu,
i kdybych se cpala od rána do večera těstovinami, které
miluju,“ hájí se.

Ta loď už odplula

Hnědookou prostořekou Britku diváci zaznamenali poprvé jako členku holčičího fotbalového družstva ve filmu
Blafuj jako Beckham. O pořádnou reklamu se jí postaral
až historický výpravný velkofilm Piráti z Karibiku: Prokletí
černé perly. Protože neměla moc dlouhé vlasy, aby vypadala víc žensky, maskéři jí je prodloužili. Keira nosila ve filmu
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nádherné róby, se kterými si však užila své, musela se v nich
často ohánět proti útočníkům, v čemž jí kostýmy dost překážely. „Chceš vědět, co je to bolest? Oblékni si korzet!“
zakřičí na jednoho piráta poté, co ho během rvačky praští
po hlavě. „Natáčení jsem si užívala. Obzvlášť některé momenty. Při scénách s Orlando Bloomem stály za kamerami
holky o pár let mladší než já a bylo na nich vidět, že by mě
nejraději zabily za to, že právě já jsem dala pusu Orlandovi,“ smála se. Keira si zahrála celkem ve třech dílech pirátské podívané – v pokračováních nazvaných Truhla mrtvého
muže a Na konci světa. Točí se ještě pátý pirátský film pod
názvem Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.
Ale Keira prohlásila, že už v něm roli nepřijme. „Ta loď už
odplula,“ odpověděla v intencích žánru.

Vlastní matka ji nepoznala

Britská herečka se narodila jako Keira Christina Knightley 26. 3. 1985 v Teddingtonu. Její rodiče jsou dramatička
Sharman MacDonaldová a divadelní a televizní herec Will
Knightley. Má o šest let staršího bratra Caleba. Herečkou
chtěla být už odmalička. Rodiče ji v jejím snu podporovali,
ale měli podmínku – natáčet mohla jedině o prázdninách.
Po menších roličkách dostala nabídku, která mohla být pro
její kariéru zásadní – George Lucas se rozhodl fanouškům
dovysvětlit, co předcházelo jeho kultovní trilogii Hvězdné
války. A natočil Epizodu I – Skrytou hrozbu. Keiře bylo 14
a hrála roli Sabé, ochránkyni vládkyně Padmé, kterou ztvárňovala Natalia Portman. Když obě mladé herečky maskéři
učesali a nalíčili, holky vypadaly jako dvojčata. „Ani moje
vlastní máma si nebyla jistá, která z nás je která,“ smála se
Keira.

Profil
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Vánoční Láska nebeská

V historickém televizním filmu Princezna zlodějů si zahrála
zbojníkovu dceru. Po nadějné fotbalistce a prvním filmu
z pirátské ságy přišla romantická povídková komedie, bez
níž si nedokážeme představit žádné Vánoce – Láska nebeská. V tomto filmu zazní spousta vyznání a padne hodně
polibků. Mezi nejoriginálnější ale patří scéna, v níž Mark
(Andrew Lincoln) přijde za Juliet (Keira Knightley), která
si právě vzala jeho nejlepšího přítele, a vyzná jí lásku bez
jediného slova pomocí vyrobených cedulí. Její slávy z Pirátů
z Karibiku využil producent Jerry Bruckheimer a prosadil
si ji do historické podívané Král Artuš, kde hrála Guinevru.
Kvůli této roli musela překonat svůj strach z koní a učila se
jezdit. A právě na plakát k tomuto to filmu jí byla zvětšena prsa. Keira se tu totiž většinu filmu pohybuje ve velmi
úsporném kostýmu. Ve Svěrací kazajce hraje Keira dívku,
kvůli které vlivem experimentálních léků cestuje časem
Adrian Brody – veterán z války v Perském zálivu neprávem
obviněný z vraždy.

Pýcha, předsudek a láska

Elisabeth Bennetovou ztvárnila Keira v přepisu románu
Jane Austenové Pýcha a předsudek. Pro Keiru byla tato role
srdeční záležitostí. Elisabeth se bouřila proti konvencím
tehdejší viktoriánské Anglie, měla své vlastní názory a hlavně se chtěla provdat za někoho, koho miluje, a ne za muže,
který zaopatří její matku a sestry. Keira o tuto roli moc stála. „Miluju tu knihu už od svých deseti let. Ale strašně jsem
se bála, že se na ni nehodím, že ji nebudu umět zahrát, ale
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můj agent mě uklidňoval, že právě proto ji musím hrát já.
Myslím, že každá dívka hledá podvědomě nějakého pana
Darcyho. Někoho, s kým si bude moc skvěle popovídat, ale
mezi kým to bude trochu jiskřit, bude se s vámi umět pohádat a dokáže vás rozesmát,“ řekla herečka. Právě díky roli
Elisabeth, která jí vynesla první nominaci na Oscara, potkala velkou lásku – Ruperta Frienda, který hrál proradného
pana Wickhama.

Záviděl jí kariéru

S Rupertem žila Keira pět let, rozešli se na konci roku
2011. Se svým vztahem se nijak netajili, často byli fotografy
přistiženi na veřejnosti, jak se drží za ruce. Rádi spolu také
cestovali do exotických míst třeba na Bahamy nebo do Tichomoří, jednoho Valentýna trávili na Islandu. Zatímco Keiřina kariéra stoupala, Rupert takové štěstí na výrazné role
neměl a začal na její úspěch žárlit. „Člověk musí ve vztahu
vždycky riskovat. A hlavně nesmí toho druhého omezovat.
Žárlivost je podle mě zabiják vztahu. I já ji občas cítím, ale
snažím se ji potlačit. Důležitá je mezi dvěma lidmi také
sexuální chemie. Myslím, že dokážu vycítit, kdy to mezi
mnou a nějakým mužem zajiskří, že mám na to intuici.
Jací muži se mi líbí? Takoví, kteří jsou osobnostmi a něčím
vyčnívají z davu. A mají smysl pro umění,“ líčí. Herečka ale
dlouho sama nezůstala. Kamarádka jí seznámila s klávesistou a zpěvákem britské rockové kapely Klaxons Jamesem
Rightonem, kterého si Keira v květnu 2013 vzala. Na konci
listopadu kapela vystupovala v Praze a Keira svého manžela na koncert doprovodila.

Trochu Chanel, trochu šmudla

Přesto, že Keira zdědila prsa po tátovi, je to krásná žena,
které sluší retro i historické kostýmy. Měla je na sobě nejen
v pirátské trilogii, ale třeba i v historickém filmu Vévodkyně. Ztvárňuje tu Georgianu z Devonshiru, jednu z nejkontroverznějších postav Anglie 18. století, která se angažovala v politice a měla slabost pro hazard i milence. Přesto byla
velmi nešťastná, protože žila v manželství bez lásky. Když
film vznikal, mluvilo se o paralele mezi životem vévodkyně
a princezny Diany, která byla její pra pra pra vnučkou. Nádherné róby nosila Keira i ve filmu Pokání, natočeném podle
románu Iana McEwana, na němž pracoval stejný tým jako
na snímku Pýcha a předsudek. Hraje tu Cecílii, jíž lež mladší
sestry zničí celý život, protože její láska je kvůli nařčení ze
znásilnění uvězněna a z vězení se vykoupí tím, že narukuje
do vřavy druhé světové války. „Cecílie je jedna z rolí, kterou
prostě nemůžete jen tak pustit z hlavy. Obzvlášť, když s ní
trávíte dvanáct až čtrnáct hodin denně. Strašně se mi líbily
některé šaty, které jsem tu nosila. Například ty zelené.
V civilu jinak šaty moc nenosím, chodím oblečená hlavně
pohodlně, nejraději mám lacláče a svůj milovaný pruhovaný svetr, který mi máma koupila, když mi bylo jedenáct.
Nikdy jsem se o módu nezajímala, vlastně jsem tak trochu
šmudla,“ říká herečka, která je od roku 2007 tváří značky
Chanel, u které se obléká pro slavnostní příležitosti a v šatech této značky se i vdávala.

Život je jedno velké jeviště

Nádherné róby nosila Keira i jako Anna Karenina, což byl

film natočený zvláštním, v podstatě divadelním způsobem.
Příběh se odehrává v rozpadajícím se divadle, které má své
zvláštní kouzlo. „V tom příběhu se každá postava chová,
jako by byla permanentně na scéně, hraje svou společností
stanovenou roli. Pozoruje všechny kolem sebe a všichni
sledují ji. Tenhle tragický milostný příběh je nadčasový,
rozumí mu i dnešní diváci a čtenáři. Stejně jako tenkrát
zažívají nešťastnou lásku, spousta lidí chce toho, koho mít
nemohou, vystupuje proti společenským normám, bourá
zábrany, bojuje se svými emocemi. Alespoň něco z toho
zažil občas každý z nás. Knihu jsem četla kdysi dávno a pak
znovu těsně před natáčením. A napodruhé mi přišla nejen romantická, ale taky docela temná. Nemohla jsem se
rozhodnout, jestli je Anna kladná nebo záporná hrdinka.
Vlastně to pořád nevím. Byla to asi nejtěžší role, jakou jsem
kdy hrála,“ říká herečka.

Zpěvačka i geniální matematička

Naopak ve filmu Love Song jsme mohli Keiru vidět ve velmi
civilní roli. Hraje Grettu, která se svým přítelem skládá
písničky a vystupuje s nimi. Když ji přítel opustí, ona potká
zkrachovalého hudebního producenta, který s ní natočí syrové album přímo v ulicích New Yorku. „Kvůli této roli jsem
se musela naučit hrát na kytaru. Můj manžel mi radil, jak
do toho, Jenže jsme se při tom tak hádali, že to vypadalo
na rozvod. Pro film jsem nazpívala šest písniček a pomáhal
mi s nimi Adam Levine, který hrál mého expřítele Davea,“
říká herečka. Na konci ledna bude mít premiéru film Kód
Enigmy. Keira v něm hraje manželku válečného hrdiny, kteIce Zima 2014 |
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rý se spolu s dalšími lidmi pokoušel prolomit kód německého šifrovacího stroje Enigma. Geniálního matematika hraje
Benedict Cumberbatch, kterého znají diváci jako nového
Sherlocka Holmese. „Moje postava Joan se mi moc líbí,
protože je zatraceně chytrá. Film se odehrává ve 40. letech
minulého století, to je má oblíbená doba. S Benedictem se
známe od filmu Pokání a jsme velcí kamarádi. Z legrace se
k sobě chováme hrozně, jsme na sebe hnusní,“ říká Keira.
O filmu, který už měl v Americe i Británii premiéru, se mluví jako o události roku a je horkým favoritem na Oscara.

Nový dům, nový život

Keira celé roky sváděla vnitřní boj. Herečkou chtěla být
odmalička, ale čím víc hrála, tím méně si byla sama sebou
jistá. Bojovala i s popularitou. Dělá jí dobře, že je slavná,
ale vadí jí, že ji média tlačí do určité škatulky, že ji pronásledují. „Když mě poprvé naháněli paparazzi, bylo mi do
pláče. Najednou jich před mým domem stála celá skupinka
a číhali, až vyjdu z domu. Bylo to po filmu Král Artuš. Vím,
že filmy se musí prodat, ale kam až to vede a kde je ta
hranice?“ rozhorlila se herečka. Teď, těsně před třicítkou,
jakoby se se vším smířila. S manželem si koupila nový dům
v Londýně, je klidná, vyrovnaná. „Už prostě vím, že jdu
správnou cestou. Zlomilo se to, když mi bylo pětadvacet.
Do té doby jsem byla dost neurotická a chtěla jsem všechno
mít pod kontrolou. Mám práci, kterou mám ráda, muže,
kterého miluju, jsem se sebou spokojená. Mám spoustu
práce, čeká mě několik rolí, na které se vyloženě těším.
Našla jsem svého pana Darcyho,“ říká s úsměvem Keira
Knightley.
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Svou první odhalenou scénu točila v roce 2000 ve
filmu The Hole. Protože jí bylo patnáct, musela dát její
matka souhlas s natáčením tohoto obrazu.
Je posedlá nakupováním bot, obzvlášť miluje sandály
od Jimmyho Choo
Kvůli filmu Král Artuš tvrdě makala na své fyzičce – tři
měsíce trávila několik hodin týdně v posilovně, chodila na box a učila se jezdit na koni, čímž se snažila
překonat strach z těchto zvířat.
Jméno Keira znamená „tmavá“.
Zelená róba z filmu Pokání byla vyhlášená v roce 2008
v anketě televizního kanálu Sky Movies a magazínu In
Style nejkrásnějším filmovým kostýmem vůbec.
Ve filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly nosila
Keira černé kontaktní čočky, stejně jako Johnny Depp.
Jako holka milovala Jih proti Severu a dívala se na
něj pořád dokola. Scarlett O´Hara byla a pořád je její
oblíbená hrdinka.
Největší novinkou je, že Keira Knightley bude maminkou. Měla by být ve třetím měsíci. Prozatím se ke
šťastné zprávě odmítla vyjádřit, její těhotenství je už
ale veřejným tajemstvím.

Komercní
ˇ prezentace

Anti Aging medicína
omládněte přirozenou cestou
Jediná certifikovaná klinika Anti-Aging
medicíny A2C se nachází v samém centru
Starého města a překvapí vás svoji
exkluzivní nabídkou omlazujících metod
na světové úrovni.
Anti-Aging medicína je nejnovější lékařský obor, který na
základě nejnovějších poznatků a neustálého vědeckého
výzkumu dokáže nabídnout ucelený a komplexní program
nejmodernějších diagnostických postupů a omlazujících
procedur zacílené na všechny věkové skupiny – přesně
podle poselství světové Anti-Aging medicíny, která říká, že
základem kvalitního života je péče o zdraví a dobrý životní styl již od útlého věku. Primářka kliniky MUDr. Monika
Golková pravidelně přednáší na světových Anti-Aging konferencích a je zárukou špičkové odbornosti tohoto lékařského zařízení. V současné době se A2C řadí mezi nejprestižnější světové anti-aging kliniky.

Světově uznávaný test na potravinové
intolerance
Stejně jako si v Los Angeles Angelina Jolie nechává testovat až 300 druhů potravinových intolerancí, také na klinice
A2C umožňuje tento světově uznávaný ALCAT test vyřešit
klientům řadu problémů. Od trávících a související s nadváhou, přes bolesti hlavy, deprese, kožní problémy a nedostatek energie.
V současné době je možné otestovat až 300 druhů potravin, kam spadají také konzervanty, barviva, umělá sladidla
a běžné látky, které mohou organismus poškodit.

Bio-identická hormonální terapie
Suzanne Somers zase nedá dopustit na bio-identickou
hormonální terapii a přesně takovou si na A2C Clinic můžete dopřát. Nejprve pomocí komplexního hormonálního
vyšetření odhalíme všechny nedostatky a výkyvy v těle a následně vytvoříme individuální hormonální terapii pomocí
bio-identických hormonů přímo na míru. Bio-identické
hormony jsou naprosto totožné s hormony v našem těle,
a tak jsou i nejpřirozenější co se týče jejich účinku. Aplikace
hormonů je podle současných nejnovějších výzkumů nejšetrnější skrze pokožku, nedochází tak k poškození žaludku
a jater.

Komplexní genetické vyšetření
Komplexní genetické vyšetření je dnes součástí individualizované prevence. Umožňuje zjistit, jak cíleně předcházet
nejrůznějším onemocněním a vyvarovat se zbytečných chyb
při léčbě. Genetický test je pečlivě vybrán a ověřen týmem
vědeckých pracovníků, tak aby následná terapie byla detailně zacílena dle výsledků.

prim. MUDr. Monika Golková

Testování mozkových neurotransmiterů
Nároky na výkonnost, rychlost a efektivnost mohou vést
k přečerpání mozkových neurotransmiterů, které fungují
jako energie a regenerace pro mozek. Snížená výkonnost,
únava, nespavost a poruchy paměti jsou pak nejčastějšími
příznaky nedostatečného množství mozkových neurotransmiterů. Díky otestování mozkových funkcí stanovíme
substituční terapii s cílem restartování mozkových funkcí
a podpory vlastní produkce neurotransmiterů.

Estetická dermatologie
Speciální aplikační pero Anteis je určené pro vymodelování a zpevnění povadlých kontur obličeje. Přirozeného
a mladého vzhledu můžete docílit pomocí aplikace výplní a přípravků na mezoterapii. Aplikační pero pomáhá
perfektnímu výsledku a minimalizuje vznik nežádoucích
účinků – bolest a otok. Použitím těch nejkvalitnějších výplní
zaručujeme dlouhodobý efekt a přirozenou krásu.

Nejde o to žít více let, ale žít více v letech,
které máme k dispozici!
Malé náměstí 13, 110 00 Praha 1
tel: +420 724 087 505, +420 224 210 001

www.a2c.cz

Zdraví a krása
Text: Eva Brabcová, foto: Shuttestock.com

NA POMOC
KRÁSE V NESNÁZÍCH
Přibývající roky jsou nerovný soupeř. Jsou stále o krok napřed a používají zákeřnou
zbraň – zub času, který bez ohledu na naše přání vypadat stále mladistvě a svěže,
páchá škody na pokožce a těle. Zub času je také dobrým přítelem zemské přitažlivosti, která mění nežádoucím způsobem podobu některých tělesných partií. Podle toho,
jakou si kdo nese genetickou výbavu, jsou tyto změny vidět dříve, nebo později. Výjimky neexistují, ale přesto není třeba si zoufat. Existuje celý účinný arzenál zbraní, které
jsou připravené vyrazit na pomoc kráse v nesnázích.

Věk je jen pomluva rodného listu?

Většina žen, které o sebe pečují, dodržují zdravý životní
styl, nevystavují zbytečně svou pokožku nadměrnému slunečnímu záření a používají kvalitní pleťovou kosmetiku, zaznamenává první známky stárnutí později než ženy, které
dělají opak. Velice výstižně to popisuje Joan Collins, populární britská herečka velmi úspěšná i v Hollywoodu, která
zaznamenala obrovský úspěch v osmdesátých letech v seriálu Dynastie v roli mrchy Alexis. Dáma dnes již pokročilého
věku, avšak stále duchem mladá, prozrazuje svůj návod na
svěží vzhled. Jaký? Uvádí právě to, co je napsáno v úvodu
tohoto odstavce. Lze to shrnout do jedné již notoricky
známé věty, kterou je možné aplikovat i na řadu jiných
příležitostí: „Lepší je prevence, než napravování škod“. Co
ale dělat, když veškeré snaze a dodržování zásad tak říkajíc
dochází dech, objevují se první hlubší vrásky, pigmentové
skvrny, pleť povadá a tělo už netvrdí, že věk je jen pomluva
rodného listu?

Manuální lifting je zároveň i příjemnou relaxací
První známky stárnutí a rovněž různé nedokonalosti pleti
lze účinně korigovat řadou neinvazivních metod. Mnohé z nich mohou i velice příjemné, např. manuální lifting
obličeje, který má úžasný relaxační účinek s prakticky ihned
viditelným efektem. Zaměřuje se na mimické svaly obličeje
s hloubkovými a detoxikačními účinky, přispívá značnou
měrou k lepšímu vyživování pokožky a obličejových svalů
a zároveň i k regeneraci vazivových a elastických struktur.
Významně snižuje napětí v obličeji, navrací pokožce pružnost a zpomaluje tvorbu dalších vrásek.
„Obličej vypovídá o momentálním duševním rozpoložení.
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Dokáže zrcadlit spokojenost a pocit pohody, ale stejně tak
svým strhaným dojmem prozradí vaše přepracování a únavu. V takovém případě je manuální lifting zdatný pomocník, který odstraní stopy obojího. Pomůže snížit napětí
v obličeji, vypnout pokožku a zvýšit její pružnost a navíc
navodit pocit pohody, uvolnění a harmonie. Pro dosažení
maximálně uspokojivého efektu je vhodné jej asi čtyřikrát
až osmkrát zopakovat. Vždy záleží na věku a stavu pokožky člověka,“ říká o této poměrně mladé metodě zkušená
fyzioterapeutka Věra Špálová z Centra Acantha.

Vlny pro mladistvý vzhled

Šetrným a neinvazivním způsobem pro udržení pleti v dobré kondici je radiofrekvenční ošetření - Fractional Skin Resurfacing, zkráceně FSR. Používají jej s oblibou lidé, jejichž
profese klade velké nároky na mladistvý vzhled, např. herci,
zpěváci, modelky a lidé z business sféry, ale spolu s tím,
jak se FSR dostává do podvědomí lidí, si jej stále častěji
dopřávají všichni, kteří chtějí zkrátka a jen vypadat dobře.
Ošetření je bezbolestné a bezpečné. Zlepšuje texturu pleti,
zvyšuje elasticitu, potlačuje vrásky a pleť díky němu získá
omlazený vzhled s přirozeným tonusem. Je vhodné nejen
pro obličej, ale s úspěchem se používá i na jiné partie těla.
V obličejové části napomáhá oživení povadlé pleti a povislých kontur, dokáže změlčit a zjemnit vrásky, je vhodné i při
boji s jizvami po akné. Na těle koriguje strije, jizvy a napomáhá zpevnit ochablou kůži končetin.
„Zákrok trvá přibližně třicet minut. Po tuto dobu na pleť
působí rediofrekvenční energie, která aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Díky podpoře nových
kolagenových vláken dochází k postupnému nárůstu
kvality pokožky a to ještě tři až pět měsíců po ošetření,“
říká o metodě FSR pracovnice pražského studia, kde ji
s úspěchem používají. Dodává, že ošetření má minimum

Krása
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kontraindikací, je bez vedlejších nežádoucích účinků a není
omezeno věkem.

Paprsek pro krásnou pleť – CO2
frakční laser
Do boje proti času vyrazila také rejuvenace, vysoce šetrné
ošetření pokožky prostřednictvím laseru. Tento způsob je
vhodný pro ty, kteří hledají jednoduchou metodu k dosažení přirozeně mladistvé pleti bez vrásek, ale je i řešením
v případě nežádoucí pigmentace, jizviček a strií. Zdatný
pomocník se nazývá CO2 frakční laser. Jeho světlo ozáří
pokožku, prohřeje vazivovou vrstvu a nastartuje novotvorbu kolagenních vláken. Ošetření samo o sobě přináší velice
uspokojivé výsledky, které lze ještě podpořit některou
z dalších metod, například aplikací dobře známé kyseliny
hyaluronové, která ne náhodou je nazývána elixírem mládí.
Ošetření CO2 frakčním laserem řeší texturu pleti, vyhlazuje
drobné vrásky, redukuje kožní nerovnosti, rozšířené póry
a celkově projasní pleť. „Kouzelný“ paprsek pracuje na
povrchu kůže i v podkoží, které lépe rejuvenuje, dochází
ke kolagenezi a výsledkem je omlazená a vypnutá pokožka. Při ošetření se na pokožce vytvoří jemný rastr, viditelná
jemňounká síť s jednotlivými drobounkými tečkami rozprostírajícími se od sebe v určitých vzdálenostech, mezi nimiž
zůstávají proužky zdravé kůže. Právě tyto tečky jsou místa,
kde dochází k podráždění a podpoře kolagenu, což má za
následek jeho růst a následné omlazení pokožky. Po zákroku se používají prostředky napomáhající snížení reaktivity
a zároveň podporující celý tento proces. Následně je pokožka ošetřena pomocí LED světel pro podporu hojení a omlazení. Zákrok je bezbolestný a nikterak pacienta neomezuje
v jeho běžných činnostech. Nezbytná je pouze ochrana
před slunečním zářením a používání hydratačních krémů.
Aby výsledek byl optimální a navíc s dlouhotrvajícím účinkem, je vhodné ošetření po měsíci asi třikrát až čtyřikrát
opakovat a dopřát si tuto kúru jedenkrát do roka.

Lifting MEDER - okamžitá krása

Jsou chvíle, kdy potřebujete vyrazit do společnosti, ale pleť
není právě v ideálním stavu. Únava, stres, to vše si vybírá
průběžně svou daň. Ne každý si přeje nebo může podstoupit botulotoxinovou terapii, která umí k pokožce „nepustit
starosti“ a udržuje ji stále vypnutou a svěží. Kontraindikace
botulotoxinu mohou být zdravotního rázu, například poruchy krevního oběhu a některé další, v průběhu času se také
může objevit ztráta citlivosti na tento preparát. Řešením
v takovém případě je procedura MEDER BEAUTY SCIENCE
Anti-Rides FX, která je alternativou botulotoxinové terapie.
Pohodlně vás zbaví vrásek a dodá pleti požadovaný vzhled.
Je ovšem také možností, jak případný účinek botulotoxinu
prodloužit. Navíc díky tomu, že probíhá jako příjemná relaxační masáž, působí příznivě na psychiku. Objektivní účinek
se dostavuje již po první proceduře a přetrvává po dobu 10
– 12 hodin. Lze jej tak bez nadsázky nazvat možností, jak
získat okamžitou krásu.
„Procedura chránící a posilující pleť je technicky jednoduchá, pohodlná a pro klienta komfortní. Zahrnuje hloubkové čištění pleti, její nasycení antioxidanty, myorelaxační
účinky, okluzi a hloubkovou hydrataci. Poté následují
intenzivní kroky cílené na mimické svaly. Aktivní proces pak
spočívá v pěti ošetřeních v rozestupu pěti dnů až jedno-
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ho týdne. Pro zachování stabilního výsledku je zapotřebí
udržovat v pleti konstantní koncentraci speciálního vysoce
účinného přípravku, který trvale napomáhá snížit opotřebování pleti obličeje a vyplnit vrásky nově syntetizovaným
kolagenem. Každodenní péče spočívá v domácím používání
tužky s aplikátorem, kterou se nanáší aktivní komplex na
požadovaná místa“, říká pracovnice centra, kde se této
metodě věnují, a dodává, že je vhodná pro každého, kdo si
přeje vyhladit vrásky a provést neinvazivní lifting obličeje.

Tajná práce nití

Jedním z velice efektních způsobu liftingu obličeje jsou
speciální nitě, které napínají kůži a účinně vyhlazují povislé
kontury. Jedná se o metodu Aptos, která je vůči organismu
velice šetrná a lze ji provádět bez anestezie, pouze s aplikací speciálních znecitlivujících krémů. Efekt ošetření je
okamžitý a navíc se postupem několika měsíců dále zlepšuje. Ptáte se, jak je to možné? Příčinou je působení vlivu nití
v podkoží, kde díky tomu vznikají kolagenové srůsty, které
drží požadované partie v požadované poloze. Je to jednoduché a vysoce účinné. Mladším „sourozencem“ klasických
nití jsou tzv. mezo-nitě, které jsou ještě tenčí a lze jich tak
aplikovat větší množství. Jsou vhodné pro korekci drobných
vrásek, například kolem očí a rtů, pro pokožku, která ztratila svou elasticitu, na povislé kontury obličeje, ale například i na odstranění vrásek v dekoltu. Mezo-nitě v podkoží
stimulují tvorbu kolagenu, který vytvoří pomyslný vazník,
zabraňující ochabování pojivové tkáně. Jsou vyrobeny na
stejném principu, jako vstřebatelný materiál používaný
v chirurgii a do půl roku až osmi měsíců se v organismu
naprosto rozloží. Svůj úkol splnily, kolagen zapracoval tak,
jak se od něho očekává a ošetřené oblasti mají zpátky svou
krásu. Efekt ošetření přetrvává přibližně jeden a půl až dva
roky.

Výplně pro krásu

Velice oblíbeným a pohodlným řešením je aplikace výplňových materiálů na bázi kyseliny hyaluronové. Této látky tělu
vlastní postupem let v organismu ubývá, pleť je nedostatečně hydratovaná a ztrácí svůj původní mladistvý vzhled. Právě proto, že kyselina hyaluronová tvoří přirozenou součást
kožní tkáně, jsou injekční implantáty tohoto druhu vhodné
téměř pro každého. Hravě a doslova během okamžiku si
poradí s vráskami, navrátí požadovaným partiím ztracený
objem a vyřeší i problém se svěšenými koutky úst, které
po zásahu injekční jehly s výplňovým materiálem dodají
tváři optimistický výraz. I u tohoto přípravku je však třeba
opatrnosti. Protože přitahuje a váže vodu, což je v případě
výplní vrásek a různých nerovností žádoucí a tohoto efektu
se v podstatě využívá, není vhodné jej aplikovat například
do oblasti pod očima, kde by vytvořil nežádoucí otoky. Je
proto třeba se vždy svěřit do péče erudovaného odborníka.
Protože výplňové materiály jsou vstřebatelné, mají časově
omezený efekt. Podle druhu přípravku se tato doba pohybuje nejčastěji od šesti měsíců do jednoho roku, ale na
trhu jsou již přípravky, díky kterým se ze svého mladšího
vzhledu můžete těšit i více než dva roky. Poté je zapotřebí
ošetření zopakovat.
Tam kde končí účinky těchto „kouzel“ začíná jiná kapitola,
jejíž královnou je estetická chirurgie. Na pomoc přichází
řada dalších es, jak souboj s uvadající krásou neprohrát.

Rozhovor
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Zdraví a krása
Ale já se nemračím…

To je odpověď, kterou používáte až příliš často na otázku
vašeho okolí, proč se pořád mračíte. Možná je to tím, že
s přibývajícími roky se vám utvořilo množství mimických
vrásek nad kořenem nosu a zároveň vám poklesla oblast
obočí. Vaše tvář získala téměř permanentně zachmuřený
výraz, který ji neopouští ani ve chvílích, kdy se cítíte šťastní
a v pohodě. Řešení, aby váš obličej získal zpět svůj svěží optimistický výraz, existuje. Nazývá se Forehead Lift a jedná
se o plastickou operaci čela, která jej vypne, odstraní nevzhledné hluboké vrásky a omezí jejich další prohlubování.
Při tomto zákroku operatér posune obočí vzhůru a omezí
funkci mimické svaloviny.
„Operace je prováděna v celkové narkóze. Řez je veden
vlasatou částí nad čelem, asi tři až čtyři centimetry nad
hranicí vlasů a končí ve spánkové oblasti po obou stranách
hlavy. Tento zákrok si naplánujte na dobu, kdy skutečně
budete mít čas, nebudete muset nikam chodit a budete
moci si dopřát na rekonvalescenci potřebný klid. Případnou
bolest totiž utlumíte léky, ale dalšími průvodními jevy po
operaci bývají otoky v obličeji, především v oblasti očních
víček a hematomy, které neschováte. V tu dobu asi nebudete mít zájem, aby vás vaši přátelé a známí viděli,“ svěřuje
se Daniela, která tuto operaci před rokem a půl podstoupila a dodává, že hojení trvalo dva týdny a asi za další
dva týdny byla schopna plné zátěže. Odborník
dodává, že rychlost hojení závisí na regeneračních
schopnostech organismu a přináší i jednu výtečnou zprávu: efekt této operace bývá dlouhodobý a ve většině případů jej oproti některým
jiným estetickým korekcím již není třeba opakovat.

Liposukce, aneb pryč
s nechtěným tukem
Plnější bříško a zaoblení boků je problémem žen všech věkových kategorií. Specifickou skupinou jsou dámy
40+, které za nechtěný přírůstek
často vděčí hormonálním změnám.
Pokud nezabírají rádoby osvědčené diety ani veškeré doporučované pohybové aktivity a stav
vašich dolních partií se vám být
už poněkud „za čarou“, není nic
snazšího, než podstoupit liposukci
a nechat si přebytečný tuk odsát. Redukce tuku se provádí dvěma způsoby: klasickou liposukcí nebo jemnější
vibrační liposukcí. Vhodnost metody
určí ošetřující lékař. A jak takový
zákrok probíhá? Při liposukci je
tuková tkáň rozrušována a ihned
odsávána pomocí kanyl, které
lékař vpraví do ošetřované oblasti
a napojí je na přístroj, který vyvíjí
potřebný podtlak.
„Zákrok je prováděn ambulantně.
Nejprve je na tělo pacienta zakreslena oblast, kde bude tuk redukován
a poté prostřednictvím tenké jehly je
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toto místo ošetřeno tumescentním roztokem, který zajistí
jeho úplné znecitlivění. Pacient tak může při samotném zákroku vnímat mírný tlak, nikoliv však bolest,“ zní uklidňující slova lékaře, který liposukce provádí a ujišťuje, že bolesti
při zákroku rozhodně není třeba se bát.
Poté co dojde ke ztenčení tukové vrstvy se během hojení
kůže ošetřeného místa smršťuje s výsledkem požadované
změny. Po tomto zákroku musíte počítat s některými nepříjemnými průvodními jevy, například hematomem, otoky
a po odeznění místního znecitlivění rovněž s jistou bolestivostí, kterou potlačíte užitím doporučených analgetik.
Tam, kde je to možné, je prováděna vibrační liposukce,
během níž dochází k destrukci tukových buněk pomocí
vibrací speciálního přístroje. Vstupy do kožní řasy jsou díky
subtilním kanylám velmi malé a jejich pohyb v podkožní
tukové vrstvě je celkově jemnější a šetrnější. S tím souvisí
snížení pooperační bolesti i hematomů a otoků. Zcela novou možností je ultrazvuková liposukce Vaser lipo.. Jedná
se o operační techniku odstraňující nadbytečnou tukovou
tkáň z podkožních zásob. Rozrušená tkáň se při ní odsává
pomocí kanyly malého průměru, která je napojená na přístroj vyvíjející podtlak. Velkou výhodou tohoto zákroku je
pak trvalý efekt jednorázové procedury, protože v dospělosti je počet tukových buněk stabilní, buňky se nemnoží, jen se mění jejich velikost. Proto redukce jejich
počtu způsobí v dané lokalitě trvalý efekt.
Typické lokality, pro které lze ultrazvukovou liposukci použít jsou podbradek, paže, podpaží (při
léčbě nadměrného pocení), trup, břicho, hýždě,
boky, stehna, kolena, lýtka, kotníky. Má velmi
dobrý pooperační efekt i při lehkém stupni volnější kůže.

Symbolu ženství pomůže
vlastní tuk
Bohužel i symbol ženství, ňadra, mohou
ztratit svou pevnost. Mnohé ženy spolu
s ní ztrácí i sebevědomí, ale přesto se
brání silikonovým výplním, neboť se neodkážou smířit s tím, že by v jejich těle
bylo cosi „cizího“. I tady je pomoc reálná, neboť lze prsa vyplnit za pomoci
vlastního tuku. Jako každá metoda
i tato má své plusy a minusy. Na straně kladů je doplnění látky tělu vlastní
a provedení výkonu pouze v místním
znecitlivění, případně v analgosedaci,
která je využívána zejména u úzkostlivějších pacientek. Tlumí bolest, zklidňuje
nervy a uvolní svaly. Na opačné straně
záporů je skutečnost, že při zákroku
lze poprsí zvětšit o přibližně jednu
velikost, a pokud si budete přát prsa
větší, je třeba zákrok opakovat.
Jelikož operační vstupy mají jen
minimální velikost, po dohojení jsou
prakticky neviditelné.
Jak vidíte, zastavit čas a napravit
vzniklé škody na těle není nemožné.
Je jen třeba vybrat si způsob, který bude
právě pro vás tím nejlepším.

Tvoříme krásu již 20 let

Domácnost
Text: Gabriela Koulová, foto: Lars Contzen, Tepich Angelo, Alnus.cz, Fehrmann Glasdesign, Filomuro, Glas-gausch.de, linvisible.it, nataliarumyantseva.com, Hi-macs, Metronaps, Preciosa

Moderní bydlení
od podlahy po strop

Zařizování bytu je tak trochu dobrodružným obdobím, kdy vytváříme z bytu domov.
Pokud máme možnost podílet se dokonce na první fázi, tedy na tom, jak budou vypadat podlahy, stropy, stěny, topení nebo dveře, jsme ve výhodě, nábytek a dekorace
budeme slaďovat už s tím, co je pro nás základem. Moderní technologie a materiály
přitom umožňují nekonečnou škálu možností i pro tyto základní prvky interiéru.
Svět je plný nejmodernějších technologií, hi-tech designu
telefonů, tabletů, osvětlení. Jenže člověk je živá bytost,
součást přírody, naše založení se nedá předělat na systém
čipů a hladkých ploch. Potřebujeme dýchat, pohodlně našlapovat, hřát se a v neposlední řadě vycházet vstříc vnitřnímu pocitu jistoty, bezpečí a klidu. Vzrušující barevné efekty
a lesklé hladké plochy naše city spíše jitří, takže pro domov
podvědomě hledáme kousek alespoň vzdálené připomínky přírody, z níž jsme vyšli a k níž se dříve či později každý
z nás pokorně vrací.
Vrací se k ní i moderní design. Přestože si dopřává často netradiční kombinace barev a tvarů, stále více se obrací zpět
k přírodním materiálům, i když jejich zpracování má kvalitativní punc 21. století. Také kompozice v interiéru a tvary
nás mají především zklidnit, umožnit nám užívat v bytě vše
pohodlně, tiše, s radostí.

Koberec do obýváku i do ložnice

Nejoblíbenější podlahovinou je bezesporu dřevo v podobě
dřevěných parket, lépe lepených než plovoucích, protože
u nich odpadá kročejová hlučnost. Na podlahové topení se
ale lépe hodí kámen nebo keramika. Do popředí se stále
více dostávají skutečně bezespárové podlahy, které dříve
patřily hlavně do komerčních prostor nebo chodeb. Ve
starých bytech ale často najdeme takové podlahy i v předsíních a velkých kuchyních. Moderní trend se k nim znovu
vrací. Chcete-li skutečně luxusní jednolitou plochu z přírodních materiálů, máte na výběr z litých sádrocementových
podlah a takzvaných kamenných koberců.
Zvolíte-li to, co se v těchto letech nosí, bude vaše bezespárová podlaha jedno, maximálně dvoubarevná a doplníte
ji designovým kobercem. Koberce při podlahovém topení ztrácejí svou prvotní funkci zajištění tepla od nohou
a stávají se mnohem více interiérovým doplňkem. To ovšem
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neznamená, že nechceme, aby byly měkké, příjemné
a teploučké – koberec takový musí být na první pohled. Na
výběr jsou koberce z tradičních materiálů, především vlny
a umělých vláken. Ty skutečně luxusní jsou z vlny upravované nejrůznějším způsobem, takže se dá vyčesat a stříhat do
plastických obrazců, případně zpracovávat do zfilcovaných
polotovarů pro další designové využití. Ukázkou dokonalého kobercového designu jsou například práce Larse Contzena, který navrhuje jak koberce 3D, uplatňující plasticitu
vzoru různých sklonem a stříháním vlákna, tak zajímavé
moderní vzory a barevnost na klasických vlněných kobercích. Další ukázkou designového zpracování vlny jsou pak
koberce z ateliéru Tepich Angelo, ručně vyráběné z různě
vytvarovaných kusů zfilcované vlny. Tak vznikne například
koberec působící jako by byl poskládán z oblázků nebo
vysoký měkký spletený do copánků z širokých pásků upravené vlny.
Trochu okoukané jsou už koberečky s dlouhým vlasem,
dnešní design si s koberci hraje mnohem zábavněji a pestřeji. Bubliny ve 3D, plastická imitace zebří či žirafí kůže,
mořských vln nebo větrem rozevlátého trávníku – to jsou
jen ty nejjednodušší nápady, které můžete ve svém interiéru uplatnit. Pokud chcete skutečný luxus, pořídíte si designový koberec, jehož vzor bude nenápadně uplatněn i jinde
v pokoji – na tapetách, části čalounění, na závěsu.

Nejmodernější kuchyň je ostrůvek

Chcete-li se přiblížit světovému trendu, pak vaše kuchyň
bude součást obývacího pokoje. Úložné prostory na nádobí
a potraviny budou tvořit jednu kompaktní stěnu, ve které
bude zcela skryta i lednice a designově nenápadně bude
sladěná a umístěná i trouba či mikrovlnka. Vařit ale budete
uprostřed volného prostoru.
Belgický designér Xavier Bonte se vývojem kuchyňského

Krása
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designu zabývá systematicky ve spolupráci s výrobcem hi-tech kuchyní firmou Hi-macs. Jejich nejnovějším společným
počinem je kuchyň – vejce, nebo jak on sám říká, růžový či
bílý obláček, na němž se ten, kdo vaří, může lehce vznášet
prostorem. Oválný ostrůvek má kryt na elektrické dotykové
nebo dálkové ovládání. Když se odklopí, je pod ním skrytá
celá kuchyň – indukční varná deska, dřez s baterií na lehce
dotykové spouštění vody s přednastavitelnou teplotou,
pracovní plocha, integrované jsou i zásuvky na připojení
malých kuchyňských spotřebičů. Hi-macs nabízí pro výrobu
kuchyní v netradičních tvarech také netradiční, nicméně
velice vhodný materiál. Jde o tzv. umělý kámen, materiál
na bázi minerálních látek, resp. směs hydroxidu hlinitého, přírodních pigmentů a akrylové pryskyřice. Primárně
se z tohoto materiálu vyrábějí desky, je ale možno ho ale
zpracovat i do jiných, libovolných tvarů. Tak je kuchyň
„vajíčko“ nebo jiná Hi-macs ostrůvková kuchyň v jakémsi
futuristickém oblém ledvinovitém tvaru odlita z minimálního počtu dílů, tedy s minimálním počtem spojů a spár. To
spolu s dokonalou hladkostí povrchu a pevností struktury
zaručuje těmto kuchyním snadnou údržbu a dokonalou
hygienu. Přejete-li si tedy kuchyň pro 21. století, skutečný
designový a uživatelský luxus, poohlédněte se po kuchyních z umělého kamene. K dispozici jsou i klasičtější tvary,
například Marosi kuchyň od italských designérů. Jde rovněž
o ostrůvek, v tomto případě spíše ostrov – velkou centrální
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kuchyň, jejíž kompaktnost je podtržena i tím, jak designér
dokázal ukrýt do vnější úpravy úložné prostory v podobě
zásuvek. Se snadným mytím kuchyně to v tomto případě
bude trochu problematičtější, ale krásná, to tedy je. Kombinace s dřevem použitým na úložných skříních v pozadí
a prosklenými stěnami na obrázku této kuchyně nabízí
přesně to, čemu se říká střízlivý, ale hřejivý moderní
interiér.

Spánek a odpočinek

Není postel jako postel, to ví každý, koho bolí záda. Pohodlí lůžka je samozřejmě základem i pro designéry, kam a jak
ale umístí kvalitní matrace, to už je v oblasti jejich kreativních nápadů. Ani vy nemusíte mít jen klasickou ložnici, proč
si nedopřát něco nevšedního, ale stále pohodlného nebo
dokonce s nějakou přidanou hodnotou, která spánek ještě
vylepší?
Designérka Natalia Rumjantseva se zjevně domnívá, že úplně nejlepší spánek je pod otevřeným nebem plným hvězd.
Není to od věci – když se můžeme za teplé noci natáhnout
na louce a pozorovat hvězdnou oblohu, většina z nás skutečně prožívá povznášející pocit, ale také uvolnění, očištění od nánosu všedních dnů. Natalia se rozhodla alespoň
náznakem přenést všechno tohle do jedinečného lůžka, oblého a kapkového jako sám Vesmír, zvenčí krásně hladkého

Dveře a skryté zárubně
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a čistě bílého, uvnitř měkce vystlaného pohodlnou matrací
a čalouněním, ve kterém jsou nad spáčovou hlavou rozesety drobné hvězdičky LED svítidélek. Snad jedinou nevýhodou této nádherné kosmické postele je to, že je nízká. Nic
vám ovšem nebrání si pod ni podsunout zvýšený stupínek
vytvarovaný podle postele samotné, zvýšený od podlahy
ložnice asi 40 cm. Pak se vám bude dobře uléhat i vstávat
a v noci poletíte na křídlech dobrého spánku hvězdným
vesmírem.
Biologický rytmus dne si žádá občas odpočinout i uprostřed pracovního nasazení. Vědci dnes dobře vědí, že žádný
lidský organismus nedokáže dlouhodobě jet naplno dvanáct hodin denně. Pochopili to i nároční zaměstnavatelé,
a tak se snaží svým vytíženým zaměstnancům nabídnout
dokonalý relax, aby po něm mohli zase úspěšně a ve zdraví
pracovat. Firma Google se stala propagátorem relaxačního pracovního křesla. Když podnožku sklopíte a boudičku
otevřete, máte pohodlné křeslo k pracovnímu stolu. Když
na vás přijde únava a hlava vám začne padat do klávesnice,
stačí se jen lehce odsunout od stolu, zvednou podnožku,
sklopit boudičku a tlačítkem v područce spustit relaxační
program. Jemná masáž vibrací vás snadno ukolébá buď
do úplného spánku, nebo alespoň do stavu zklidnění. Po
dvaceti minutách – což je doba, kterou odborníci doporučují pro takový odpočinek během dne, ne nadarmo se i za
starých časů říkalo „dát si dvacet“ - vás tóny budíku a zesí-
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lené vibrace proberou zase k plnému vědomí. Relaxačních
křesel najdeme na trhu víc, tohle je ale dobře uzpůsobeno
více účelům, takže pro použití v domácí kanceláři úspěšného podnikatele či podnikatelky se bude mimořádně dobře
hodit.

Ze stropu se svítí

Dlouho jsme na něj zapomínali, čas štukových ozdob a konzolek dávno vypršel a strop se maximálně překryl nějakými
polepovými kazetami, aby nebyly vidět spáry a praskliny,
které nezakryla žádná omítka ani malba – prostě se vynořovaly znovu a znovu. To je už naštěstí za námi – strop
v moderním bytě je stejně krásný, jako bývaly ty štukové
v bytech našich prababiček. Díky sádrokartonovým podhledům se totiž dá strop vyrovnat a vytvořit nový, dokonale
hladký a bez prasklin. Snížení stropu přitom může být jen
několik centimetrů, které pro to, abychom nemuseli koukat
na ošklivé spáry, rádi oželíme.
V moderním interiéru je běžné do podhledu montovat
bodové osvětlení. Fádnost bílého stropu osazeného bodovkami se ovšem designérům pro velké moderní obývací
pokoje s kuchyní a jídelnou nelíbí. Se sádrokartonem lze
ale vytvořit na stropě různé prvky, například na část stropu
přidat ještě další „vrstvu“ podhledu a tu provést v barvě
nábytku. Ani bodovky nemusí být stereotypně rozmístěny,
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Přírodní
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Zdravý a kvalitní spánek po celý život.....

Luxusní přírodní matrace - ruční výroba v Čechách
Jsme česká rodinná firma specializovaná na výrobu přírodních matrací pro zdravý spánek a dodáváme také luxusní
kontinentální postele Johann Malle. Naše luxusní matrace vyrábíme nejen ze 100%přírodních materiálů, ale výhradně ručně
s využitím tradičních řemeslných postupů. Kromě přírodních matrací se zabýváme i výrobou postelí z masivu a doplňků
jako polštáře, peřiny, svrchní podložky a chrániče na matrace.

Nová Paka - Brno - Praha

Domácnost

ale mohou spoluvytvářet členění prostoru na menší sekce.
Stačí dobře zvolit jednosvětla nebo třeba podlouhlá trojsvětla, osadit je do čtverce a doprostřed použít jednoduché
stropní svítidlo. Pro milovníky luxusních moderních interiérů s nádechem starých dobrých časů se nabízí kombinace
bodového osvětlení a křišťálových lustříků třeba nad jídelní
stůl a nad sedací soupravu.
Jak vidíte, strop dnes vůbec není „jen strop“, ale díky
možnosti podhledů, soklů, případně ve vyšších místnostech i konzolí se skrytým osvětlením okolo místnosti nabízí
možnost vytvořit i z panelákového pokoje luxusní interiér.
Použití podstropních konzolí či dřevěných úzkých lišt nabízí
zajímavé řešení i pro pověšení záclon a závěsů – pojezdové
kolejničky totiž mohou být ukryté právě pod touto konzolkou, takže pokoj je pod stropem pohledově efektně
orámovaný a navíc nad okny můžeme bodovými svítidly
vytvořit i světelnou clonu.
Skutečnou designovou tečkou v osvětlení je ovšem zavěšený či na stropě namontovaný lustr. Stále se mu říká centrální, i když zdaleka nemusí být umístěn jen uprostřed stropu.
Český design má ve výrobě lustrů tradici, naše sklářské
výrobky jsou rozeseté po celém světě. Jedním z těch, kdo
na tuto tradici velmi úspěšně navazují, je Jaroslav Bejvl ml.,
jehož svítidlové kreace sbírají ocenění na všech výstavách
světa, ale také plní svůj účel v luxusních interiérech například hotelů v Dubaji a Abú Zabí. Objednávky od těchto kli-
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entů, kteří si mohou dovolit vybírat jen z toho nejlepšího,
co na světě je, jsou jistě vyjádřením umění Jaroslava Bejvla.
„Každá oblast, byť je sebemenší, má své charakteristické
prvky nebo tradice, které je potřeba do projektu zakomponovat a dokonale tak vystihnout přání zadavatele. Zároveň
je nutné počítat s tím, že každý chce mít stoprocentní originál,“ vysvětluje důvody svého úspěchu Jaroslav Bejvl. Jeho
svítidla, zejména lustry, jsou oceňovány světem pro umění
kombinace klasických materiálů a moderních technologií.
Šéfdesignér firmy Presiosa z Kamenického Šenova ale není
jediný, kdo v této již 300 let staré firmě navrhuje originální
svítidla, sklízející obdiv celého světa. Právě díky rozmanitosti nápadů a individuální kreativitě jsou zdejší svítidla luxusními originály pro klasický i moderní interiér nejen velkých
prostor, ale i intimního prostředí domácích pokojů. Jedním
z krásných kousků je například lustr z proužků osazených
nenápadně LED pásky. Nevidíte na něm tedy žádnou žárovku, žádné zapojení elektřiny a přesto je zdrojem vydatného světla, třeba v zelené barvě, která lehce mění své tóny
podle intenzity stmívání a rozsvěcení.

Neviditelné dveře

Výběr dveří pro nový dům jistě považujeme za jeden ze
zásadních kroků pro budoucí vzhled vašeho bydlení. Méně
si ale uvědomujeme, že výměnou dveří můžeme docela
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snadno pozvednout vzhled staršího bytu.
Zažloutlé uniformní dveře s lakem lehce
ohlodaným zubem času na sebe silně poutají pozornost a bytu pak nepomůže sebelépe vybraný nábytek. Renovace starých
dveří a zárubní je sice možná, mnohdy se
ale nevyplatí a lepší je pořídit dveře nové.
Už proto, že dnešní dveře, způsoby jejich
osazení i kování nabízejí mnoho možností,
jak interiér zmodernizovat s puncem elegantního luxusu.
V úzkých předsíních, z nich na delších
stranách vedou několikery dveře do příslušenství, hodně pomůže nahradit otočné
dveře posuvnými. Určitě ale nebudeme
volit plastové skládací harmoniky, ty už
patří minulosti. Pokud je to možné, jsou
ideální volbou dveře, které se zasouvají do
pouzdra ve stěně. Ale i systém pojezdových
dveří zavěšených na vodicí kolejnici vypadá
dobře. V obou případech musíme počítat s nějakým tím centimetrem k tloušťce
stěny, rozhodně to ale nebude tolik, jako
prostor, který při otevření zaberou dveře
otočné.
Pro celkový dojem z interiéru bude samozřejmě hrát důležitou roli volba materiálu.
Dřevěná dýha se hodí ke každému interiéru, pokud vybereme dobře barvu. Jednoduchý střih moderního interiéru si nepotrpí
na kazetovou výzdobu, dává přednost
hladkým plochám.
Stále více nacházejí v domácích interiérech
místo skleněné dveře. Je to samozřejmě
dáno tím, že tvrzené sklo nabízí plnou
bezpečnost už při minimální tloušťce 80
mm. Sklo může být plně průhledné, ale
pro zachování soukromí například v ložnici
je možno si pořídit dveře z mléčného skla
nebo dveře s dekorem, který více či méně zabraňuje bezprostřednímu průhledu do místnosti. Do bytů
je efektní i barevné provedení skleněných dveří, mohou
mít bronzový, zelený, modrý či šedý nádech, mohou ovšem
být i ostře barevné, třeba sytě žluté, oranžové nebo modré
– jak je libo. Sklo má jednu bolest – jakmile se ho dotkneme, otisk prstů zůstává vidět. Pro ty, kdo chtějí svoje skleněné dveře mít stále v plném lesku, je tu luxusní moderní
pomůcka – automatické skleněné dveře. Nová magnetická
technologie umožňuje přitom, aby dveře fungovaly s použitím bezpečnostních senzorů na principu pohonu s nízkou energetickou náročností. Jak se takové dveře otvírají
a zavírají? Sofistikovaný systém nabízí několik možností na
výběr. Buď se dveře automaticky otevřou pomocí čidla, které identifikuje přicházející osobu (to známe z komerčních
prostor, proč to ale nemít doma). Dveře se dají otevírat
také lehkým zatlačením na kování nebo dálkovým ovladačem. Takové dveře nabízejí díky módu Low-Energy nejen
pohodlí, ale také extrémní bezpečnost.
Ve strohém moderním interiéru nám někdy zárubně připadají jako zbytečně rušivý prvek. I na to je řešení – můžete
mít dveře bez zárubní. Skryté zárubně jsou v moderních bytech oblíbených designérským prvkem a výrobci stále hle-
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dají nové možnosti, jak dveře osadit, aniž by jejich zavěšení
bylo viditelné, aby zkrátka úplně splynuly se stěnou. Jako
novinka se tak objevuje například systém určený primárně
pro posuvné dveře. Řešení nevyžaduje montáž obložkové
zárubně ani pouzdra pro posuvné dveře, posuvný mechanismus je skrytý nad dveřním podhledem, protože dveře jsou
na něm zavěšené tak, že přesahují přes kolejnici. Tyto dveře
ovšem se stěnou nelícují, jsou na jedné straně předsazené.
Jinou možností jsou zárubně zabudované do zdi tak, že
po omítnutí dveře skutečně lícují se stěnou. To pak nabízí
mnoho řešení pro využití designu dveří jako doplňku interiéru – dveře mohou třeba i splynout s nábytkovou stěnou,
když použijeme stejný design na dveře jako na nábytek.
Kdo si chce ještě více pohrát s barevným efektem takových
dveří, může mít třeba jinou barvu z předsíně, kde dveře
splývají se zabudovanými skříněmi a jinou z pokoje, kde
budou pro bílou stěnu také křídově bílé dveře.
Ano, moderní dveře jsou luxusní interiérový doplněk, jejich
krásu podtrhne i výběr kování. I zde se nabízí při dokonalé funkčnosti řada řešení. Pamatujme ale na to, že dveře
i kování by měly interiér sjednocovat, můžeme si tedy hrát
s barvami, základní styl by ale měl být v celém bytě či domě
stejný.

Luxus
Text: Josef Darebný, foto: Schutterstock.com

Jsou diamanty
věčné?
Pro básníka je diamant hvězda spadlá z noční oblohy. Pro vědce jsou to atomy uhlíku uspořádané v krychlové soustavě. A konečně pro ženu je diamant symbolem lásky. Diamant je nejtvrdší nerost, který v přírodě nalezneme, a dokonale se tedy hodí
pro symboliku věčného pouta mezi dvěma zamilovanými.
Jeho krásu člověk objevil záhy poté, co se mu dostal tento
vzácný kámen poprvé do rukou. Vybrousil diamant a vznikl
briliant, kterým pak zdobil hrdla vznešených dam i žezla
králů. Spojil ho s mocí a dokonalostí, protože takový diamant je. Budí v nás představy o ryzí čistotě a nekonečnu.
Nikdy nás nepřestane fascinovat jeho třpyt a do jeho hlubin budeme dlouho hledět a přemítat o nádheře vesmíru
kolem nás.

Co jsou diamanty a odkud se vzaly?

Diamant je krystal, tvořený atomy uhlíku, uspořádanými
v krychlové nebo také v oktaedrické či dodekaedrické
struktuře. Kromě šperkařství se diamanty používají také
v průmyslu při řezání tvrdých materiálů. Vysoký index lomu
světla je předurčuje k využití v laserových přístrojích a jeho
vynikající elektrická vodivost by v budoucnu mohla nalézt
skvělé využití při výrobě počítačových čipů.
Tyto minerály získáváme hlubinnou těžbou z kimberlitových nebo lamproitových komínů. Největší takový důl se
jmenuje Argyle a najdeme ho v severní Austrálii. Zde se
dosud podařilo vytěžit neuvěřitelných 135 tun diamantů,
tedy 675 mil. tun karátů. Běžně užívaná jednotka karát
představuje 1/5 gramu. Také pod mořem se dají tyto vzácné
kameny nalézt. Těží se ze splavenin.
Zřejmě vůbec poprvé byly diamanty nalezeny v Indii, v řece
Golconda. Odtud pochází i prastarý kámen Koh - i - noor
(Hora Světla), který nosil jeden z hrdinů eposu Mahábhárata. Záznamy, z knih psaných sánksrtem, se datují do 4. stol
před Kristem a je z nich patrné, že se v té době s diamanty již běžně obchodovalo. Velmožové vlastnili diamanty
většinou v surovém stavu a vybroušené šperky byly velice
ceněny. Byly chápány jako symboly mužnosti a odvahy. Ve
starověkém Egyptě věřili, že budou-li diamanty nošeny
na čtyřech prstech levé ruky, bude zaručeno, že žíla lásky„vena amoris“- povede přímo k srdci. Když Alexandr Veliký
spatřil údolí diamantů hlídané obrovskými hady, obelstil
tyto děsivé strážce a do své země tak přinesl drahokamy
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vzbuzující údiv. Byly jim přisuzovány magické vlastnosti
a Řekové je nazvali „adamas“ – nepřemožitelný. Také se
o nich říkalo, že jsou to „slzy bohů, které spadly na zem“.
O pár století spatřil tyto záhadné kameny i mocný Řím, ale
čas drahokamů stále ještě nenastal. Marco Polo se ve své
knize Milion zmiňuje o Ormuy, jako a největším diamantovém trhu v Persii. Ve 13. století se staly Benátky městem,
kam se diamanty přivážely z orientu po slavné a nebezpečné Hedvábné stezce. Všichni se snažili s nimi obchodovat
a nejvíce město Bruggy, kde místní rodák přišel na to, jak
diamanty brousit. Na dřevěné nebo měděné desce se větší
kameny obrušovaly v diamantovém prachu. Tak se měly
odstranit povrchové nerovnosti. Pak přišlo na řadu štípání
nepravidelných kamenů. O něco později přišly na scénu
„tabulkové brusy“ ve tvarech obdélníku, čtverce, kosočtverce nebo rozety. Dbalo se však na to, aby byl zachován
původní tvar diamantu. To už jsme na konci 15. stol.
Pak Vasco da Gamma objevil přímou cestu do Indie. Obchod se přesunul z Benátek do Lisabonu a potom do Antverp. Evropa přijala diamanty za své.
Do konce 18. století byly doly v Indii vyčerpány a slávu města, kde v nejvyšších patrech domů, plných světla, pracovali
umělci, se nepodařilo obnovit ani po objevení diamantů
v Brazílii.
Ve druhé polovině 19. století přišly objevy ložisek v jižní Africe, Kanadě nebo v Rusku. Tou dobou Henry Morse z USA
experimentoval s diamantovými brusy. Jeho práci později
zdokonalil a matematicky podložil jeho krajan Marcel Tolkowski, který je považován za vynálezce moderního brusu.
Psal se rok 1871, když bratři Beersové, majitelé malé farmy
v Kimberley, dali povolení lovcům diamantů prohledat jejich pozemek. Angličané Cecil J. Rhodes a bratři Bornatovi
patřili k nejhorlivějším. Rodina Beersova pozemky prodala
a odstěhovala se. A komu je prodala? Z velké části právě
oněm nadšeným hledačům. Ti se v roce 1888 stali majoritními vlastníky dolů v Kimberley a založili společnost De
Beers Consolidated Mines Limited – předchůdce prvního
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diamantového impéria. De Beers až do roku 2001, kdy byly
vyčerpány diamantové doly v jižní Africe, vlastnila a kontrolovala většinu těžební produkce. To se změnilo po zahájení těžby v nových nalezištích v Rusku, Austrálii a Kanadě,
ale i tak zůstává firma gigantem s podílem ve více než 1300
společnostech, který má pod kontrolou většinu obchodu se
surovinou, zpracovatelské společnosti a prodejní místa po
celém světě.

Zářivější a oslnivější

Vraťme se proto k panu Tolkowskimu a jeho konceptu
výbrusu. Marcel Tolkowski chtěl dosáhnout co nejlepšího
odrazu světla v celém barevném spektru v co největší intenzitě. Spočítal tedy ideální velikosti úhlů sklonů faset (plošek) a tak zjistil, že optimální diamantový brus má 57 faset.
Začíná jedinou nejrozsáhlejší plochou na vrcholku kamene,
kterou lemuje 32 horních faset sešikmeného rozšiřujícího
se okraje hlavní svrchní fasety. V dolní části se nachází 24
faset tvořících onen tak typický, jakoby kuželovitý hrot. Výsledkem jsou ty nejzářivější a nejtřpytivější drahé kameny,
které nazýváme brilianty (ve francouzštině „zářící“ nebo
„jasný“). Briliant tedy není každý broušený diamant, ale
určitý typ brusu. Je také zdaleka nejpoužívanější a nejrozvinutější.
Dalším velice oblíbeným typem brusu je moderní „princess“. Jde o troj nebo čtyřboký tvar kamene s vysokou zářivostí a 81 fasetami. Je velmi náročný na kvalitu surového
minerálu i umění brusiče, ale výhodou je, že maximálně
využívá původní tvar kamene a tak se hmotnost po vybroušení o tolik nesníží.
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Existuje ještě celá škála typů, z nichž jsme některé již zmínili: slza, bageta, ovál, srdíčko, roháček nebo také smaragdový brus.
Kvalitu brusu hodnotíme podle jeho „brilance“, tj. množství odraženého bílého světla, dále podle „ohně“, což
znamená spektrální barvy, do kterých se rozkládá světlo
odrážející se od kamene a konečně podle „jiskry“ což je
stupeň hry barev při otáčení kamenem nebo hlavou pozorovatele.
Takto hodnocené diamanty se podle kvality brusu dají rozdělit do pěti kategorií, přičemž skvosty spadající do té nejvyšší, odráží téměř veškeré světlo, které na kámen dopadá.
Takových se ale vyskytuje málo: 3 % z celkové produkce.
Ještě dříve než brus nás při prvním pohledu zaujme barva. Může být způsobena strukturálními kazy v krystalové
mřížce, ovšem častěji je to důsledek chemických příměsí
v kameni. Nejčastější příměsí je zde dusík, způsobující
nepříliš atraktivní nažloutlé a až nahnědlé zabarvení. Proto
z těch nejběžnějších diamantů jsou nejvzácnější ty bezbarvé. Ovšem vzácněji se vyskytnou opravdové poklady. „Fancy
colours“ – tedy vzácné barvy - cenu diamantu výrazně
zvyšují. Sytě žlutá a sytě hnědá jsou častější a modrá, zelená, červená jsou velmi řídce se vyskytující barvy. Modré
zabarvení má na svědomí bór. Červená barva není způsobena přítomností jiného chemického prvku, ale poruchou
krystalické mřížky, zatímco smaragdově zelené zbarvení je
způsobeno vlivem přírodní radiace. Ty červené diamanty
jsou těmi nejvíce ceněnými. Na světě jich je jen několik
desítek kusů, přičemž většina neváží ani půl karátu. V roce
1987 se na burze objevil vysoce kvalitní červený diamant.

Rozhovor

Vážil 0,95 ct a byl prodán za částku 18,5 mil. korun za ct.
Největší červený diamant nalezl farmář v Brazílii. Dostal
jméno Red Shield a před vábrusem vážil 11 ct! Po výbrusu
naváženo 5,11 ct a jeho hodnota není známa.

Klenoty: známé i neznámé

Letem světem jsme tedy zmínili všechna čtyři velká C:
Cut, Colour, Clarity, Carat. Je čas věnovat se také šperkům
samotným. Ty pořizujeme při různých příležitostech a tou
nejdůležitější je spojení dvou životů. Zásnubní prsten bude
žena vašich snů nosit po celý život, takže při jeho výběru
nelze nic podcenit.
Když arcivévoda Maxmilián Rakouský žádal Marii Burgundskou o ruku, nasadil jí zásnubní prsten s diamantem. Mezi
aristokracií se tento akt stal tradicí, která později během
průmyslové revoluce našla cestu do rodin boháčů a dnes
i „obyčejných“ lidí.
První co je třeba stanovit, je cenová hladina, na které se
budete pohybovat. Na výši ceny prstenu má vliv jeho váha,
pracnost zvoleného designu a především minerál, který jej
zdobí.
Velikost prstenu se obvykle udává jako jeho vnitřní obvod
v milimetrech. Běžně ve škále od 45 do 65 mm. Pokud chceme zjistit velikost, aniž bychom se ptali své drahé polovičky,
můžeme vložit ruličku papíru a bod, ve kterém se okraje
překryjí, označí délku obvodu. Takto si můžeme pohodlně
měřit, jestliže máme k dispozici nějaký prsten, který už
partnerka nosí. Pokud ne, dá se to prostě odhadnout. Hubenější žena k 50 a plnoštíhlá k 60. Nebo si můžete nechat
změřit obvod svého prstu a porovnat ho s jejím. V každém

případě mějte na paměti, že je vždy snazší obvod prstenu
zmenšit, než jej roztáhnout.
Pochopitelně co se týče designu šperku, teď všeobecně, tak
vždy respektujeme ten styl, který již žena nosí. Při výběru
je třeba mít na zřeteli, zda má ráda klasické ženské šperky
nebo spíše modernější. Zda dává přednost stříbru či zlatu.
Pokud je to zlato, tak bílé nebo žluté? Měl by být prsten
robustnější nebo drobný? Na zásnubním prstenu je nejdůležitější kámen – jeho barva a tvar. Který jí bude slušet
nejvíce?
Mějte na paměti, že vaše žena bude prsten nosit stále
a měl by se tedy hodit ke všemu, co obléká. Pokud si nejste
jisti jaký tvar zvolit, raději zůstaňte u klasických.
Tvary s omezeným počtem faset (aby byl rozptyl a odraz
světla využit maximálně) jsou náročnější na čistotu. V obchodě většinou dostanete čistotu na úrovni SL2, SL1, ale
na přání lze dostat i čistotu vyšší. Za vyšší cenu pochopitelně. Některé brusy jako princess, briliantový brus, ovál, se
dají vhodně zkombinovat s přídavnými menšími kameny
a vznikne nádherný prsten s více diamanty. Všimněte si,
jaký nábytek nebo jakou architekturu má vaše žena ráda.
Přesné tvary? Ostré linie? Nebo je to spíše moderna? I to
může mnoho prozradit o jejím vkusu, co se týče šperků.
Poznáte tak, jestli jít do klasiky briliantu či princess nebo
nějakých exotičtějších tvarů.
Ještě dodejme, že existují 4 základní tvary prstenů: Solitaire, Sidestone, Threestone, Pavé.
Solitaire, jak už jméno napovídá, je osazen jedním kamenem, nejčastěji briliantem, princess, srdcem nebo slzou
a je pro něj typické jemné osazení. Bývá uchycen pomocí
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krapen či modernějším způsobem: twist.
Sidestone je prsten s hlavním kamenem, který lemují
diamanty či jiné drahokamy, dodávající mu barvu a jiskru.
Osazení je jednodušší až mírně masivní. Oblíbeným způsobem uchycení je channel, kdy jsou diamanty drženy v rovině a světlu je tak umožněn maximální přístup.
Threestone je velmi symbolický způsob provedení. Prsten
je osazen třemi kameny. Jeden představuje minulost, druhý
přítomnost a třetí budoucnost. Prostřední kámen bývá
větší.
Pavé se honosí větším množstvím diamantů. Centrální bývá
o něco větší než ostatní. Jde o atypické uspořádání kamenů, které vyžaduje širší a masivnější typ osazení.
Samozřejmě prsteny jsou vážná věc, ale stejně tak by měla
dáma dávat pozor při výběru hodinek pro svého muže.
Sportovní? Ojedinělý art design nebo konzervativnější
s klasickým jednoduchým ciferníkem? No, ono to zas tak
klasické nebude nikdy, protože onen ciferník je osázen překrásnými kameny. A jak na délku pásku? Víte co, prostě mu
ji vezměte ve spaní. Je to jako s kreditkou. No, teď trochu
vážně. Hlavní je neztrácet hlavu a přehled o oblíbených
značkách a trendech vašeho protějšku:

Hublot Black Caviar Bang
Snobštěji už to znít nemůže, takže si buďte jisté, že tento
magický orloj nekoupíte levněji než za 1 000 000 dolarů. A proč? Práce na hodinkách trvaly 2000 hodin. I přes
bouřlivý rozmach technologií a užití robotizace kde to jen
jde, zůstávají ty nejjemnější a nejdůležitější zásahy v rukou
člověka – trpělivého, disciplinovaného umělce, který šperku
vtiskne něco ze své jemné duše. Tyto hodinky jsou unikát.
Jsou tedy jen jedny na světě. Plášť je z 18 karátového zlata
a je v něm vsazeno 322 zrn černých drahokamů, což vytváří
opravdu jedinečné záblesky.

Ulysse Nardin- Royal Blue Tourbillon
Modré z nebe je vyrobeno z platiny a osázeno řadou safírů
a diamantů. Celkem 48 kamenů. Lze je koupit i s koženým
páskem. Limitovaná edice čítá 30 kusů a stojí zanedbatelný
1 000 000 dolarů.

201 Carat Chopard
Název hovoří za vše. Tyto hodinky jsou vyrobeny z 15 ct růžového diamantu, 12 ct modrého diamantu a 11 ct bílého
diamantu. Ano a ještě je tam také 163 ct diamant a kolem
něj další dva bílé a růžové. To máme suma sumárum 25
milionů dolarů. Pro dražší hodinky už byste museli cestovat
na jinou planetu.

Cartier – Secret Watch With Phoenix Decor
Ještě malý přídavek pro dámy. Jde rovněž o náramkové
hodinky. Celé tělo i pásek jsou z rhodia, protkaného bílým
zlatem. Pták phoenix, do jehož tvaru je model tvarován,
má safírové 3,53 karátové oči a kromě toho jsou jeho perutě poprášeny diamanty v celkové váze 80,13 karátů.
„Jistý malíř pokojů z New Hapshir poté, co byl zadržen na
policejní stanici po vykonání aktu krádeže, prsteny potají
spolknul. Domníval se, že tak učinil beze svědků. Vše ale
nahrála bezpečnostní kamera a tak povedeného ptáčka
čekal chirurgický zákrok.“

Jak vyrobit skvost?
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Tedy přesněji jak vyrobit diamant samotný! Dají se vyrobit
umělé diamanty. A jsou téměř k nerozeznání od pravých.
Jedna švýcarská firma nabízí velmi zvláštní služby. Vyrábí
diamantové šperky ze zpopelněných ostatků příbuzných.
Uhlík jako uhlík, že? Pro někoho ano, pro jiného bohužel
ne. Henri Moissan potvrdil v roce 1892, že vyrobit diamanty
je možné, když vystavil uhlík v peci enormní teplotě a tlaku. Skutečně vznikly miniaturní krystaly. V roce 1954 firma
General Electric vyráběla diamanty, které byly ještě příliš
malé pro klenotnické účely, ale na řezání už stačily. Složení
směsi: grafit, železo, nikl, chrom a samozřejmě uhlík. Teplota 1500°C a tlak 53 000 barů. Zkrátka podobné podmínky jako v té části zemského pláště, kde diamanty vznikají
přírodní cestou. Jako další se technologického vývoje
chopili Rusové, kteří se snažili diamanty využít v kosmickém
a zbrojním průmyslu. Coby jádro vznikajícího krystalu použili maličká přírodní zrnka diamantů. Dosáhli tak lepších
výsledků než Američané, co se týče velikosti konečného
produktu. Inu, studená válka na nás dýchne i zde. V roce
2001 už byl na světě umělý diamant o váze 6 ct. Yankeeové

na Floridě zase vyvinuli metodu, díky níž jsou schopni za
tři dny vyrobit tříkarátové diamanty o takové čistotě, že je
lze použít v klenotnictví. Cena je čtvrtinová oproti přírodnímu minerálu. Tedy za jeden ct vytěženého diamantu
dáte 10 000 euro a za stejné množství syntetického krystalu
jen 2 400 euro. A diamantové pece pracují na plný výkon.
Výčet možností je skutečně povzbudivý. Chirurgie bude
obohacena o přesnější a výkonnější laserové přístroje. Počítačové čipy se základní vrstvou z diamantu odolávají mnohem lépe vysoké teplotě. Americká firma Apollo Diamond
pro tento účel vyvinula technologii CVD (Chemical Vapour
Deposition) Výchozí směsí je metan a vodík. Mikrovlnným
zářením se směs zahřeje na teplotu, při níž látka přechází
do stavu plazmy. Když pak na nosné vrstvě směs ztuhne,
vytvoří diamantovou strukturu - plochu. V německém
Ausburgu vyvinuli metodu, díky níž lze při tomto procesu
uspořádat diamantová zrnka nově vznikající vrstvy tak, aby
tvořila jednolitý celek, nijak nebránící přenosu elektrického
signálu. Během několika hodin může vzniknout vrstva silná
jako lidský vlas. Takto se podařilo vyrobit na iridiové nosné

ploše diamantovou „tabulku“ o velikosti zhruba lidského
nehtu poskládanou z miliardy drobných zrnek.
Řeč stočíme opět ke klenotnickým záležitostem. Tentokrát
k tomu jak šperk vzniká v moderním pojetí. Velká firma
požívající prestiže plynoucí z účasti na veletrzích šperků ve
Švýcarsku má pro výrobu většího množství šperků ty nejdůmyslnější postupy. Například je potřeba zamezit ztrátě drahého kovu při odchodu zaměstnanců z výrobního
komplexu. Jsou sice pečliví, ale kousky kovu se dají lehce
přehlédnout. Ke konečné kontrole a sběru slouží vibrační rohožky. Díky tomu neztratíte zrnko zlata. Maximální
šetření materiálem je přísně dodržovaným standardem
u všech následujících operací, kdy se pracuje s drahým kovem. Nastiňme si tedy, jak se rodí šperk.
Na počátku se sejde poradní komise. Určí, zda bude výrobek prsten, náhrdelník náušnice či rukojeť ceremoniální
šavle. Pak se shodne na stylu. Ke slovu se dostane návrhář
a modelář. 80 i 90% návrhářské práce je záležitost tužky
a ruky. 3D modelování dostává jen omezený prostor. Třeba
ze 150 návrhů jich projde 40 nebo 50. Ty se předají vzorkaIce Zima 2014 |
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ři. Od každého modelů vyrobí kus ze stříbra, mosazi nebo
modelářského vosku. Tepelnou jehlou udělá základní tvary
a zdobení šperku, který osází zirkony nebo podobnými
náhražkovými kameny. Za den má model hotový. Pokud
zrovna nedělá korunku miss, to mu trvá i měsíc. Vzorky
znovu posoudí komise a vyřadí tak proporčně nevyvážené
modely. Po této selekci už máme sadu takzvaných „master
modelů“. Ty se vloží do balíčku silikonové gumy, která se
dá zapéct při teplotě 160°C, čímž také trochu ubude objem.
S tím musí vzorkař počítat. Guma se po vyndání z pece čistě
rozřízne na dva kusy, Vyjme se „master model“ a forma na
odlévání z vosku je hotova. U složitějších modelů šperku
se samozřejmě může použít několik forem, pro jednotlivé
části, které se při práci se skutečným kovem spájejí dohromady laserem. Forma se umístí do přístroje, který z ní
nejprve vysaje vzduch a ve dvou fázích vstříkne horký vosk.
Odlitky se pak musí velmi pečlivě dotvarovat, zahladit, zakončit, protože to je poslední možnost úpravy. Odlitky jsou
následně spojeny dohromady v tzv. stromeček (prostě více
modelů po hromadě, šetří to čas), který se zaleje jemnozrnnou sádrou a následně opět vypálí. Vznikne forma, která
už má konečné, čisté proporce. Ta se pak umístí do dalšího
dvouválcového přístroje, v jehož druhém válci je roztavené
žluté zlato (960°C) nebo bílé zlato (1050°C) nebo co já vím
ještě. Zbytek už by měl být každému jasný. Následuje to,
co si přestavíme pod zlatnickou prací. Pilování, broušení,
odstranění náhražkových kamenů, letování jednotlivých
částí šperku dohromady. To se dělá ohněm nebo za studena
– laserem. Fasování, tedy vsazení drahých kamenů se dělá
pomocí „natlačováků“. V této fázi je třeba být opatrný
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například u smaragdů, neboť jsou na rozdíl od diamantů
křehké. Pak nadejde konečná fáze začištění: leštění, pískování, matování, rhodiování. Vše musí probíhat bez vibrací,
takže motor je třeba u leštícího přístroje umístěn mimo
usu. V ultrazvukové pračce se odstraní zbytky čistící pasty.
Bílé zlato se pak musí ještě elektronicky pokovit a šperk
je hotov. Jsou i jiné scénáře, samozřejmě. Jejich podoba je
odvislá od ceny šperku. Čím dražší, tím méně automatizovaných procesů a důraz na detail. Klenot je na světě, dámy
a pánové. Teď už jen vybrat odpovídajícího majitele. Tedy
toho legálního.
„Před pár lety se stal v Praze tento případ: Muž, který si
říkal Konstantin Lebekin si objednal diamanty. Na pobočku
je přišel zkontrolovat a přitom diamanty vyměnil za obyčejné zirkony. A to přímo před očima ne jednoho, ale hned
několika zaměstnanců pobočky. Jednoduchý kouzelnický
trik, na principu skořápek, slavil triumfální úspěch. Celou
akci měl dokonale připravenou. Místo, kde diamanty uvidí,
rutinní postupy při kontrole a předání. Pachatele se doposud nepodařilo nalézt. S pražskou pobočkou totiž spolupracoval přes Moskvu, kde trval na anonymitě klientů, které
zastupuje, což není v tomto byznysu nic neobvyklého.“
Nejen mezi klenotníky se najdou opravdoví mistři, bohužel. Je ještě mnoho aspektů diamantů, těchto mlčenlivých
svědků historie naší planety a civilizací, o kterých by se slušelo říci alespoň pár slov. O velikánech jako jsou věčný Koh
- i - noor, slavný Šach, prokletý Hope a stejně tak i Sancy,
mohutný Cullinan I., překrásný Regent, záhadný Velký Mogul a mnohé další. Každý kámen je kus historie a má svůj
příběh, který vypráví a ještě tisíce let vyprávět bude.

Klinika s tradicí
od roku 1993

Esteticusti
Klinika plastické, estetické a laserové medicíny.

ÚSTÍ n.. L. | PRAHA

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, permanentní makeup, ScarLet - bezoperační lifting obličeje, lékařské bělení
zubů NOVINKA, plazmaterapie - omlazení vlastní krví, NOVINKA! 3D níťový lifting, HIT roku 2014 - VIS - počítačově řízená hloubková hydratace pleti

www.esteticusti.eu | www.vraspirova.cz | T.: +420 475 212 047 | M.: +420 775 122 031 | Velká Hradební 3385/9, Ústí n. L.
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Sledujte naše AKCE a SLEVY

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: archiv Supraphon – Dušan Tománek a archiv bratří Neckářových

Brácha je
můj anděl
strážný

„Všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou – Andělé strážní,“
zpívá Václav Neckář v jedné ze svých nových písniček. Jeho anděl nad ním skutečně
bděl, když se zpěvákovi podařilo, že po prodělané mrtvici se znovu vrátil nejen do
života, ale taky zpátky na pódia. Vánoční povídání jsme vedli právě před jedním koncertem a protože u něj byl i bratr Jan, vznikl bratrský dvojrozhovor.
Začnu netradiční a zároveň konkrétní otázkou. V jednom pořadu jsem slyšela písničku
Podej mi ruku a projdem Václavák v několika
jazycích. Vyšla tato verze na nějaké desce?
Jan: Písnička v této několikajazyčné verzi vyšla na LP desce
Časy se mění. Bylo to jedno z posledních elpíček, které
jsme vydali. To bylo už po roce 1989, lidé z vydavatelství ji
tenkrát nechtěli zařadit do svého plánu, tak jsme si na protest založili s bratrem vlastní společnost Ne a Ne Records
a vydali jsme si ji sami.

Teď s vydáváním desek problém nemáte,
poslední album – vánoční, které se jmenuje Mezi
svými, vyšlo před pár týdny.
Václav: Deskou teď hodně žijeme, jezdíme v rámci její propagace na spoustu koncertů a různých akcí. Momentálně
je druhá v hitparádě IFPI, hned za Pink Floyd. To se nám
nezdá špatný. (smích). Máme koncert ve Znojmě a v Bystřici pod Pernštejnem. Děláme taky hodně charitativních
koncertů, minulý týden jsme denně vystupovali v různých
městech na Moravě, byli jsme i v Bratislavě...
Jan: ... Spíš pozveme fanoušky na vánoční koncerty. Jeden
14. prosince v Kutné Hoře a dva, tedy odpolední a večerní,
22. v Praze v Divadle Hybernia. Bude s námi zpívat i chlapecký sbor Pueri Gaudentes, kteří s námi už spolupracují
delší dobu a zpívali s námi i na desce, V Hybernii s námi
bude vystupovat i ostravská mladá skupina Fíha. A taky
tam zazní ochutnávka z připravovaného muzikálu Mýdlový
princ.

42 | Ice Zima 2014

O čem bude Mýdlový princ?
Václav: Muzikál bude založený na našich písničkách. Má
se odehrávat v současnosti na Šumavě mezi amatérskými
herci.
Jan: Věřím, že to bude příjemná komedie ze současnosti,
dobrá zábava pro všechny, kdo na muzikál přijdou, protože
uslyší písničky, které znají a které prověřil čas.

Říkáte, že teď máte hodně koncertů a jezdíte po celé republice. Nepřipadá vám to harcování
sem a tam už někdy únavné?
Václav: My rádi cestujeme. A za ta léta nám to nepřijde,
jsme zvyklí žít pořád se sbalenými kufry. Teď, když jezdíme s celou kapelou, cesta nám utíká, hodně si vyprávíme,
vzpomínáme na minulost, protože někteří naši členové se
narodili, když my už jsme s bráchou začali zpívat.
Jan: Třeba bubeník David Hofrichter je stejně starej, tedy
mladej, jako naše kapela. Jako moje starší dcera.
Václav: Jezdí s námi i můj syn Vašík, Ale ten ty historky
všechny zná, on v nich vyrůstal.

Máte dohromady čtyři děti, co dělají?
Václav: Kolem kapely se pohybuje hlavně můj syn Vašek,
který s námi spolupracuje vlastně už dvanáct let, od té
doby, co jsem měl mrtvici, hodně mi pomáhá. Pohybuje se
v zákulisí, má na starosti techniku, například čtecí zařízení,
podle kterého já zpívám. To klidně přiznám, čtecí zařízení
má dnes spousta zpěváků. Vašík jinak pracuje ve studiu
u Zdeňka Rytíře a má i svou kapelu. Je ženatý, ale děti

Krása

Ice Zima 2014 |

43

Rozhovor
zatím nemá.
Jan: Já mám dvě dcery z prvního manželství. Starší Eva
kdysi zpívala v Bambini di Praga, ale protože je letuškou,
tak je pořád někde v luftě. Má téměř osmnáctiletou dceru
Aničku, která dělá závodně rockenroll. Mladší dcera Jana
je baletkou, jejím manželem je kontrabasista Mnichovské
filharmonie Štěpán Kratochvíl. Momentálně je na mateřské
dovolené, má tři děti. Šestiletého Šimonka, tříletou Sofii
a tříměsíčního Lukáška. Můj syn Vítek, kterého mám s druhou ženou Míšou, se narodil šest týdnů po Aničce už jako
její strejda a je mu tedy taky necelých osmnáct. Hrál na
piáno a chodil taky do sboru Pueri Gaudeutes. Každé z dětí
je alespoň trochu umělecky „postižené“. Asi není divu.
Václav: Jednou s námi nazpívaly písničku. Jmenovala se
Štědrý den, vznikla v roce 1982, Vítek ještě nebyl na světě.

Co se vám jako první vybaví, když se řekne
„mezi svými“?
Václav: Vybaví se mi například autoři, kteří napsali texty
na desku, potomci kamarádů, kteří pro mě psali písničky 40
let. Třeba Honza, syn Ivo Fischera, který mi složil první písničku už v roce 1965. Nebo Vašek, syn Pavla Kopty. Alenka
je dcera Zdeňka Rytíře, brácha chtěl, aby Zdeněk napsal
dva texty na tuhle desku, ale on to už nestihl, loni zemřel.
Tak Ála napsala krásný text nazvaný Pomíjivá jako vzpomínku na tátu. Nebo Filip Rácz z Ostravy, který má kapelu
FíHa. Před pár lety nás tahle kapela pozvala na svůj koncert
sestavený z mých písniček, pak jsme začali občas společně
vystupovat. Muzika se mi strašně prolíná do života...

Jaký spolu máte vztah a jak se v průběhu
let měnil?
Jan: Změnil se ve chvíli, kdy měl Vašek mrtvici a já se stal
tak trochu jeho mluvčím.
Václav: Neumíte si představit, jaký to někdy je. Já jsem byl
dřív hodně výmluvnej a upovídanej. Teď mluvím pomaleji
a než stačím doříct větu, brácha ji kolikrát řekne za mě.
Musím strpět, že za mě mluví.
Jan: Konečně jsem se dostal ke slovu, celý roky to bylo obráceně. (smějí se oba). Brácha byl ten veselej, na něj ženský
letěly, já byl ten zadumanej, nemluvnej, v pozadí…
Václav: Měl jsem neuvěřitelné štěstí, že jsem po prodělané
mrtvici zase začal mluvit a můžu i zpívat. Mluvit jsem se učil
půl roku, musel jsem změnit životosprávu, začít se hýbat,
žít úplně jinak. O tom je písnička Anděl strážný z nového
alba, měl jsem nad sebou taky takového anděla.
Jan: Třeba mě.
Václav: Jenže ty jsi spíš hlídací pes než anděl strážnej.
(smích).
Jan: To je ale potřeba. Než měl Vašek mozkovou příhodu,
nebylo moc práce, málo se hýbal, stres zajídal jídlem, hodně přibral. Varoval jsem ho, ať se sebou něco dělá, zhubne.
Pochopil to až ve chvíli, kdy zjistil, že nemůže pohnout
částí těla. Člověk si někdy na sebe nakládá víc, než může
zvládnout, a úplně zbytečně. Někdy se bojím, že za chvíli
trefí mě z bráchy. A jsem zvědav, jestli se pak on o mě bude
taky tak starat. Děláme si z toho legraci, humorem člověk
leccos překlene. Vaškovi pomáhám, dohlížím na něj, nutím
ho, aby se hýbal, solidárně jsem s ním držel dietu. On mi
kdysi moc pomohl, když mě vyplatil z vojny, zaplatil za mě
školné, tenkrát poměrně velké peníze. Já mu to teď alespoň můžu vracet.
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Prodej luxusních horských bytů

Sumavsky dvur
III. a poslední etapa na prodej

nad 1000 m n.m.

u sjezdovky

III. etapa ve výstavbě

výjimečná architektura,
přírodní materiály

nízké provozní náklady,
nízkoenergetická stavba

možnost podzemního
parkovacího stání

výborná investice do
Vaší budoucnosti

Počítáme s náročnou klientelou, proto jsme vsadili na unikátní architekturu a nízké provozní náklady pro Vaši výbornou
investici. Celoroční vyžití s výjimečnými sportovními zážitky v blízkosti sjezdovky.
Přijďte se přesvědčit!
Design Development
Tel: 227 085 085, 733 123 400

w w w. s u m a v s k y d v u r. c z

Václav: Já jsem vždycky byl víc vidět, už jako kluk jsem rád
zpíval, brácha mě doprovázel. V šedesátých letech jsem
chtěl být hercem, čtyřikrát mě nevzali na DAMU. Tak jsem
nastoupil na půl úvazku jako osvětlovač do elévské školy
v mosteckém Divadle pracujících. Následoval konkurz do plzeňského divadla Alfa, kde jsem poznal Martu Kubišovou.
Díky nahrávkám v plzeňském rozhlasu se o nás dozvěděli
v Praze a oba jsme získali angažmá v pražském Rokoku,
kde jsme se pak sešli s Helenu Vondráčkovou. O pár let
později vznikli Golden Kids. Když Martě zakázali zpívat,
Golden Kids se rozpadly a šli jsme každý svou cestou. 4.srpna roku 1971 vznikly Bacily. Mimochodem na nové desce
mám úplně první opravdový duet s Martou. Zpívali jsme
sice spolu, ale nikdy ne vyloženě duet.
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Mozková příhoda je strašná věc, ale ve
vašem případě vlastně zafungovala jako druhá
šance. V roce 2011 jste vyletěl jako raketa s písničkou Půlnoční, která vznikla pro film Alois Nebel, a velký úspěch mělo i celé vaše album Dobrý
časy.
Václav: Ta písnička byla prostě jiná, mluvila mi z duše, byla
pomalá, baladická, rozjímavá a lidi si ji hned zapamatovali.
Donesl mi ji brácha a doporučoval mi, abych ji nazpíval.
Když vznikl klip, měl taky velký úspěch. Možná i proto, že
jsem natočil klip asi po dvaceti letech, myslím, že byl pro
lidi velkým překvapením.
Jan: Všechno se sešlo tak nějak dobře dohromady. Ta písnička jakoby nastartovala novou éru Bacilů. Do roku 1988

Rozhovor
stát. Nechci, aby to vyznělo nějak zle, vážíme si našich fanoušků, ale někdy není příjemné, že je na vás vidět.
Václav: Brácha mě kolikrát zapíral v telefonu, maminka mi
dělala sekretářku, třídila dopisy, na ty, na které bych měl
odpovědět a na ty, v nichž mě lidi jen žádali o fotku s podpisem.

Nikdy jste jeden druhému třeba nepřebral
slečnu?
Václav: To jsme nikdy nedělali a ani svým kamarádům jsem
nikdy nelezl do zelí.
Jan: Jsme od sebe pět a půl roku, tak to ani nehrozilo. Když
byl brácha dospělej, já byl ještě malej. Ale někdy přeskočí
jiskra a aniž by to člověk chtěl, osudově se zamiluje. Tak
jsem poznal svou druhou ženu Míšu. Ona byla fanynka
mého bratra, před jednatřiceti lety přišla na náš koncert.
Přinesla mu kytku a dala mu pusu, já stál opodál, přišel
jsem k ní a povídám, že chci taky pusu. Nějak to zajiskřilo
a dnes máme téměř osmnáctiletého syna. Já se z nás dvou
ženil první, musel jsem, ale první manželství skončilo. O to
víc si vážím, že funguje to druhé. Naše ženy se o nás krásně
starají.
Václav: Já jsem se se svou ženou Jarkou potkal v roce 1965,
ona tančila hlavní roli v baletu Romeo a Julie. Ale vzali
jsme se až skoro o deset let později. Tančila v Berlíně a ve
Vídni, později v baletu Pavla Šmoka a Luboše Ogouna.
Primabalerína byla pětadvacet let a stejně dlouho učila na
konzervatoři. Ona je metr, to já potřebuju. Jen ji teď trochu
trápí zdraví.
Jan: Naše ženy jsou naši andělé strážní, někdy ovšem
andělé s mečem ohnivým. (smích). Nedivím se jim. Vždyť
my jsme pořád na cestách, vystupujeme až do 22. prosince.
Moje žena si mi trochu stěžovala, že se bojí, že nestihne
všechno připravit a koupit na Vánoce. Věřím jí, ale moc jí
s tím nepomůžu. Já budu tradičně nakupovat dárky až na
Štědrý den.

Jak trávíte Vánoce? Společně, nebo každý
se svou rodinou?

jsme měli takových pětadvacet až třicet koncertů měsíčně,
pak práce ubylo. Vlastně je to paradox, ale pár let před
Vaškovou mrtvicí jsme měli práce podstatně méně, než teď.
Václav: Pro mě je vždycky lepší větší frmol. Kdybychom
přestali hrát a zpívat, tak bychom asi umřeli. Nebo se ukousali nudou. Energie od publika mě nabíjí. Když se mnou
publikum zpívá písničky a na konci vstane, to je fantastický.
Mám moc rád živý koncerty. Líbí se mi, jak lidi reagují.

Panovala mezi vámi někdy nějaká řevnivost? Přece jen, Václav byl vždycky slavnější...
Jan: Ne, ono nebylo co závidět. Jen pro člověka, který je
zvenku, popularita vypadá jako něco úžasného. Ale když
vás pak lidi poznávají i v situacích, kdy nechcete, není o co

Jan: Tím, že jsem se odstěhoval z Prahy, už netrávíme Štědrý den společně, jako když byly naše děti malé. Ale máme
spoustu zvyků, které každý rok dodržujeme.
Václav: Den před Štědrým dnem přijede náš kamarád Honza Schneider a přiveze nám třeboňské kapry, pro několik
rodin. Brácha si pro něj ke mně přijede, při tom si popřejeme hezké svátky. Vašík jezdí 25. prosince do Mostu k rodině
své ženy Hanky.
Jan: A k nám ten den zase přijedou dcery s rodinami, další
den jezdíváme k rodičům mé ženy a k rodině její sestry do
Orlických hor.

Jaké jste zažívali Vánoce jako kluci?
Václav: Vyrůstali jsme s maminkou a babičkou. Když maminka připravovala stromeček, tak jsme nakukovali klíčovou dírkou a nemohli se dočkat, až ho uvidíme. Maminka
pekla vanilkové rohlíčky podle kuchařky Sandtnerové, dodnes je mám rád. Vyrůstali jsme v Ústí nad Labem, v našem
domě bylo šest partají a všechny děti jsme spolu kamarádily
a přátelili se i rodiče. Každý rok se dělaly vánoční besídky,
pokaždé v jiné rodině. Zpívali jsme s bráchou koledy, hráli
loutkové divadlo, to byla naše první veřejná vystoupení
a máme na ně moc hezké vzpomínky. Vzpomínkou na naše
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Vánoce je i písnička Ježíšku z dávných dní. Pak později jsme
začali organizovat i silvestrovské besídky, kde se hrály písničky Suchého a Šlitra, předváděly se různé skeče, hlavně se
hodně povídalo a slavilo.
Jan: Na dětství v Ústí moc rádi vzpomínáme. Kdykoliv tam
přijedeme, spolužáci se na nás přijdou podívat. Každý rok
v období Vánoc člověk bilancuje, vzpomíná, jaké byly minulé Vánoce a jaké ty před nimi, zastaví se, zamyslí. To všechno se odráží i v desce Mezi svými. Už když vyšla předchozí
deska a nahráli jsme písničku Půlnoční, chtěli jsme udělat

Václav Neckář se narodil 23.října 1943. Studoval
na střední všeobecně vzdělávací škole, ale také
hru na klavír a zpěv. V roce 1965 přešel do divadla Rokoko v Praze, kde se seznámil s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou, s nimiž v roce
1969 založil trio Golden Kids. Mezi Neckářovy
nejznámější skladby patří Stín katedrál, Tu kytaru
jsem koupil kvůli tobě, Lékořice, Čaroděj Dobroděj, Spěchám, ale také balady Kdo vchází do
tvých snů, má lásko, Neusínej a mnoho dalších.
V roce 1971 založil Václavův bratr Jan kapelu
Bacily, s níž oba vystupují dodnes. Václava Neckáře sice čtyřikrát nevzali na DAMU, přesto si zahrál
ve filmech, které zná, několik generací diváků –
Ostře sledované vlaky, Šíleně smutná princezna,
Skřivánci na niti. V listopadu 2002 utrpěl Václav
Neckář mozkovou mrtvici. Na pódium se vrátil
za dva roky, ale velký comeback zaznamenal až
v roce 2011 se skladbou Půlnoční z filmu Alois
Nebel. Je ženatý, má syna Václava.

vánoční album. Možná o něm uvažujeme už takových deset
let. Ale vždycky jsme si říkali, že ho uděláme... jednou.
Odkládali jsme ho stejně, jako člověk občas odkládá setkání
s některými lidmi, často i s těmi nejbližšími. Až už je někdy
pozdě. Deska není bilanční, ale rozjímavá, snažili jsme se na
ní vzkřísit určité hudební hodnoty, které se dnes moc nenosí, tradice, které by měly přetrvávat. Alespoň já to z našeho
alba cítím. Jestli se podobné pocity přenesou i na lidi, kteří
ho budou poslouchat, budu moc rád.

Jan Neckář se narodil 11. února 1949. Na vojenské hudební škole v Roudnici nad Labem
vystudoval hru na violoncello, ale současně se
věnoval i hře na klarinet. Hraje také na kytaru
a na klávesy. S kytaristou, aranžérem a skladatelem Otou Petřinou sestavil v roce 1971
skupinu Bacily. V devadesátých letech působil
nějaký čas jako pedagog (učil hudební výchovu
na jedné z pražských základních škol s rozšířenou jazykovou výukou) a poté strávil šest let
na postu vedoucího hudební redakce Českého
rozhlasu 1-Radiožurnálu. Od roku 2000 působí
jako hudebník na volné noze. Jan Neckář je
podruhé ženatý, z prvního manželství má dcery
Evu a Janu, ze druhého téměř osmnáctiletého
syna Vítka. Je čtyřnásobný dědeček.

FitnessGo

šetříme Váš čas

KOMFORTNÍ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY
PŘÍMO U VÁS DOMA,V PŘÍRODĚ ČI
KANCELÁŘI.
www.FitnessGo.cz

Architektura
Text: Gabriela Koulová, foto: Heatherwick Studio, Petr Hájek - Architekti

Architektura
pro život
Industriální a urbanistické architektonické projekty jsou často v pozadí zájmu veřejnosti, která se ráda kochá krásnými vilami či koncertními síněmi. Na náš každodenní život má ale všeobecně mnohem větší dopad, takže hotových veřejných staveb si
prostě všímat musíme, nedají se přehlédnout.
Ve Velké Británii se veřejným zakázkám a jejich zrodu až
po realizaci věnuje mnohem větší pozornost. Diskutuje se
o nich, zřizují se výbory pro jejich podporu, občané se vyjadřují k jejich smyslu či nesmyslu. Možná proto, že u nás se
jimi zabýváme, až když nám doslova vyrostou před nosem,
můžeme se v této epoše tak málo chlubit skutečně velkorysými architektonickými projekty dovedenými k realizaci.
Přitom máme řadu velice schopných a kreativních architektů, jejich práce jsou ale často přijímány více ve světě, než
u nás.
Nahlédněme do jednoho londýnského ateliéru, kde právě
takové počiny vznikají. Některé se dočkaly realizace, jiné na
ni čekají a jsou ve fázi veřejných diskuzí, jiné možná zůstanou jen mezi projekty snů. Všechny ale rozhodně stojí za
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povšimnutí a mohou zapůsobit i jako inspirace.
Thomas Heatherwick je čtyřiačtyřicetiletý rodilý Londýňan,
projekty jeho architektonického a designérského studia
dnes ale najdeme po celém světě. Znáte je určitě i vy –
přinejmenším jste jistě zaznamenali „olympijský kotel“
sestavu pochodní s planoucím olympijským ohněm, proměněnou v hořící kytici na Olympijských hrách 2012 v Londýně
nebo „vlasatý“ anglický pavilon na Expu 2010 v Shanghaji,
kostku ozdobenou 60 000 jemnými a jakoby natuženými
akrylovými vlákny.

Zahrada v poušti

Prestižní projekty s velkorysým rozpočtem si dnes zhusta

Architektura

objednávají ve Spojených arabských emirátech. Nenápadná
města na okraji pouště se za poslední desetiletí proměnila
ve sbírku luxusu navrhovaného a realizovaného prestižními
ateliéry a stavebními firmami z celého světa.
Heatherwick studio bylo vybráno z účastníků soutěže
o realizaci veřejného parku Al Fayah v Abu Dhabí, druhém
největším městě Emirátů. Thomas Heatherwick se svými
spolupracovníky zkoumal dlouho podmínky lokality, kde
žhavé pouštní slunce dokáže spálit rostliny dokonce i ve
vzácnou vodou osvěžované oáze. Místní lidé ovšem dokážou i zde pěstovat květiny, zeleninu a ovoce. Vědí, jaké
stromy přečkají vedro a přitom zastíní prostor pod sebou,
takže i zde může něco růst. Právě to se stalo hlavní inspirací
pro tvůrce projektu.
Na 125 000 metrech čtverečních tak začala vyrůstat jedinečná zahrada zastíněná systémem arkád. Ty chrání před

žhavým sluncem, zároveň ale pod ně proniká tolik světla, aby zde prospívaly stromy, keře a byliny a lidem bylo
v jejich společnosti u životodárného potoka, protékajícího
zahradou, příjemně.
Zahrada je realizovaná jako veřejný prostor s kavárnami,
knihovou, prostorem pro koncerty a místy pro rodinnou
rekreaci. Má se stát místem, kam se obyvatelé hektického velkoměsta budou uchylovat pro znovunabytí sil, pro
odpočinek, pro přátelská setkávání. Budou sem chodit za
vzděláním i za zábavou. Celá náročná stavba arkád včetně
zazelenění a realizace staveb v prostoru pod nimi má být
dokončena v roce 2017.

Zelený most v Londýně

Zatímco zahrady v poušti se brzy zazelenají, jiný projekt
rekreačního prostoru ve velkoměstě stále prochází fází, kdy
se o něm více diskutuje, než že by spěl k realizaci. Londýnská radnice vypisuje pravidelně zakázky na revitalizaci některých částí města, které prošly proměnou z industriálních
oblastí do dnes spíše nevábných a z velké části opuštěných
lokalit.
Jižní nábřeží Temže se v poslední dvou dekádách proměnilo ze čtvrti s doky a loděnicemi v místo, kam se nastěhovali
výtvarníci, divadelníci i muzikanti. Vznikají zde divadla,
galerie i koncertní sály, za zábavou sem míří Londýňané
i návštěvníci britské metropole z celého světa. Tato část
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Londýna ale nemá přímé spojení na jinou turisticky a rekreačně frekventovanou oblast v severní části velkoměsta. Tak
vznikla idea pěšího mostu, který by obě části spojil a umožnil lidem se uprostřed, nad tiše plynoucí řekou, příjemně
zrekreovat.
Studio Heackerwick navrhlo velkorysý široký pěší most, který by byl dalším příspěvkem k množství londýnských parků
a zahrad, jimiž se město pyšní. Rostly by na něm stromy poskytující stín lavičkám, kvetly by pestře vysazované květiny.
Prostě taková zelená oáza nad řekou.
Projekt má své příznivce i odpůrce. Ti druzí namítají, že
proto, aby se na mostě vysázelo několik set stromů a keřů,
musí být stejný počet na jižním břehu Temže vykácen,
přičemž zde již vznikl rekreační park přirozenou postupnou
cestou.
Most, spojující čtvrti na břehu široké řeky, je vždy významný zásahem do celkového života a rozvoje města. Uvidíme
tedy, zda dojde k této značně radikální proměně metropole na Temži. Radnice dává projektu zelenou, nicméně bedlivě naslouchá hlasu lidu a teprve po dalších debatách budou
nebo nebudou prostředky na tuto stavbu uvolněny.

Zelený ostrůvek s elektrárnou

V loňském roce odsouhlasili ve Velké Británii novou energetickou politiku, která má mimo jiné podpořit realizaci
výroby energie z ekologických zdrojů. Kromě pěti mořských
větrných elektráren by tak měly do roku 2016 vyrůst i tři
elektrárny na biomasu s kogeneračními jednotkami – tedy
takové, z nichž zbytkové teplo slouží k vytápění domů
v okolí.
Studio Heatherwick navrhlo elektrárnu pro region Teesside
poblíž Middlesborough v severovýchodní Anglii. Tato oblast byla značně ekologicky zamořena těžkým průmyslem,
který ovšem v posledních letech stagnuje. Oblast zchudla,
a tak rozhodně neplýtvá prostředky na rozvoj společenské
nadstavby v podobě kulturních center. Ve Studiu Heather-
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wick se navíc rozhodli naopak vyzvihnout tradiční průmyslový charakter této části Anglie, dát mu ovšem zcela nový
tvar i perspektivy. Oblast kolem Middlesborough bývá
nazývána „zemí obrů“, což je dáno nejen zvláštní podobou
krajiny, ale právě i obřími komíny dnes mizejících průmyslových komplexů.
Projekt má tedy být jednou z nových dominant „země
obrů“, má to být ale obr zelený, vlastně ničím moc nepřipomínající elektrárny na biomasu, které jsou většinou nesourodým komplexem několika krabicovitých budov a mocného komínu.
Tentokrát je obří komín umístěn na návrší do středu komplexu a všechny potřebné další objekty jsou k němu přilepené jako k hnízdu. Stávající elektrárny na biomasu jsou
obecně velmi hlučné. Jedním z úkolů, které si projektanti
vytýčili, bylo také zcela minimalizovat hlučnost provozu.
Toho dosahují tím, že zemina, vytěžená z okolí stavby, je
navezena navrch a dotváří kuželový tvar celého komplexu. Hlučné objekty jsou skryté pod zemí, na ní roste zeleň,
a protože zde nic nehlučí a není žádný spad (provoz je plně
odfiltrovaný, teplo je odváděno na vytápění části města
a popel z biomasy je jímán pro další zpracování), kolem
elektrárny vzniká de facto rekreační oblast. Tento faktor
má být umocněn vytvořením muzea místního průmyslu
a energetiky uvnitř objektu, které má sloužit především
školním exkurzím, ale samozřejmě i jakýmkoliv jiným návštěvníkům. Tedy žádné ostnaté dráty, ale otevřená oblast
na mořském pobřeží, kam lidé mohou přicházet na pikniky
a za poznáním. Projekt tak vzdává hold místní průmyslové
tradici a povyšuje ji na úroveň 21. století.

Petr Hájek, Architekti
– Dům chameleon
Abychom nevzdávali hold jen britské enviromentální archi-

Architektura

tektuře, vybrali jsme pro vás i tentokrát jeden krásný český
projekt určený pro bydlení. „Ve svojí praxi jsem projektoval
interiéry, rodinné domy, veřejné stavby i územní celky. Čím
větší projekty jsem řešil, tím víc jsem se vzdaloval selskému
rozumu i skutečným potřebám člověka. Za 25 let praxe
v oboru jsem se na vlastní kůži seznámil se všemi nešvary
stavební i obchodní praxe. Tvrdím, že důležitější a krásnější
než dům je strom, který nad ním rozkvete. Věnuji se přírodní architektuře, přírodním zahradám a rodinné psychologii.
Se stavebníkem nejprve navrhujeme plodící zahradu, do
které pak postupně umísťujeme malé a jednoduché domy.
Někteří stavebníci, kteří přicházejí pro projekt zároveň, hledají hluboce individuální cestu k životu. Souvisí to s potřebou překonat společenské vzorce o podmíněnosti našeho
života. Skončil věk dogmat a povinností. Je čas osobního
rozvoje, hledání vlastní pravdy, života a seberealizace. A to
se týká i rodinného bydlení!“ To jsou slova Petra Hájka,
architekta, který se v posledních letech se svým ateliérem
orientuje především na filozofii bydlení a užívání zahrad
moderního člověka. V tomto smyslu projektoval i dům
pro klienta, pro kterého byla zahrada a staré stromy na ní
hlavním východiskem pro vybudování rodinné oázy klidu
a pohody.
Projekt byl nazván Dům chameleon, protože jako velká tak
trochu kubisticky pojatá ještěrka se vyhřívá ve středu osluněné velké rovné zahrady. A jako oči ještěrky – chameleona
– se i okna domu dívají každé jiným směrem, přičemž v kaž-

dém směru je v hlavním záběru pohledu starý strom. Každá
z místností má pak podle příslušného stromu svůj specifický
charakter. Obývací pokoj souzní s jabloní, koupelna s broskvoní, hostinský pokoj se stříbrným smrkem a dětské pokoje
s ořešákem. Uprostřed objektu je pak centrální společenská
část kuchyně a obývacího pokoje, oddělená od ostatních
místností skleněnými stěnami, takže i do středu domu proniká dostatek světla.
Zrcadlení světa zahrady ve světě domu je posíleno i volbou
fasády z polyuretanu potaženého reflexním filmem, takže
se v něm zrcadlí trávník i stromy.
Konstrukce domu je z betonu, jehož syrovost je přiznaná
i v interiéru na stropech a některých stěnách. Kombinace
s bukovou překližkou na podlahách a na obložení některých stěn beton příjemně oživuje a zatepluje. V rámci
úspory místa je v obložení stěn zabudovaná i část nábytku,
například sklopné lůžko v dětském pokoji, skříně a skříňky
a podobně. Čistota stylu je zachovaná dokonce i v koupelně a v kuchyni, kde najdeme rovněž vše obložené bukovou
překližkou.
Zdánlivá komplikovanost stavby je tak ve skutečnosti
pojata velmi jednoduše a střízlivě, s citem pro kompozici
v terénu zahrady i pro uživatelsky přívětivé interiéry, jimž
osobitý charakter dodává teprve každý obyvatel a uživatel
jednotlivých místností detaily, jimiž si „svůj“ prostor definitivně vymezuje.
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Sport
Text: Josef Darebný, foto: Schutterstock.com

Rok je u konce
a hory čekají

Nedávno jsme na stránkách našeho magazínu mluvili o zimní výbavě pro lyžaře
a snowboardisty. Teď je čas vybrat také nějakou tu zasněženou hroudu, z jejíhož
vrcholu budete neúnavně hrnout sníh dolů po celou dobu vašeho pobytu. Či snad
jen blaženě sedět u krbu s lahví koňaku a inhalovat rodinnou pohodu se sádrou na
noze?
Jak na to? To je těžké, chce to cvik. Existuje několik velmi
odlišných scénářů vánoční dovolené na horách, tak si ukažme alespoň dva. Zajímavé je postupovat podle toho, kdo
si dovolenou vybírá a jaký druh zážitku či utrpení (velmi
subjektivní) vyhledáváme.

Scénář 1.: Dovolená na krku

Poklidná rodinná dovolená, kterou nenahradí meditace,
jóga ani pravidelné procházky se psem v divočině žižkovského parku, patří k civilizačním vymoženostem, které musí
každý správný táta absolvovat. Rád by si oddechl, spáchal
nějakou tu romantiku v přiměřené míře, ať už v zájmu
klidu zbraní či z jiných pohnutek. Ratolestem pak třeba
umožnit tolik únavy a vyčerpání, co se do těch mrňousů jen
vejde. Dále nutno potomky vzdělat, tedy spatřit rozeklané štíty, o nichž je záhodno vyprávět později dle potřeby
historky od hrůzostrašných až po ty s moralizujícím posláním. Jeho sjezdařské umění je na slušné úrovni , neboť to
„za ty prachy“ ani jinak nejde. Požehnaný den strávený
běžkováním po hřebenech je vítanou zábavou , neboť by
mohla přijít bouře a při troše štěstí by se mohlo stát, že do
chaty dorazí bez tchýně a sněhová vánice počne nabírat na
intenzitě. Horká vířivka je pro znavené údy jistě vítaným
večerním programem a šampaňské, které má odstranit jakékoliv sedimenty posledních patnácti let tak bude alespoň
účinkovat rychleji.
S těmito myšlenkami se dotyčný pomalu plouží zacpanou
Jižní spojkou, směrem ke svému šťastnému domovu. Po
překonání dopravních nesnází stoupne nálada, jež se po
příchodu k milované bytosti stane téměř manickou, neboť
fakt, že úkoly již byly napsány a večeře je na stole znamená, že nastal vhodný čas k plánování velké sváteční operace. Za tímto účelem se tatík po večeři tajnůstkářsky vytratí
do pracovny, kde se počne věnovati četbě katalogů, které
shromáždil během posledních dnů, aby záhy zjistil, že internet je tím pravým řešením k verifikaci těchto dokumentů.
Vyhledá první fórum a čte:
TONDA123:„Rokytnice nad Jizerou je v posledních letech
vnímána, mezi příznivci sjezdovek s nukleárním pohonem
značky Fischer, jako ideální útočiště před vánoční dávkou
pražského smogu. V skromných podmínkách české plošiny,
pardon kotliny, nabízí pod sjezdovkou ten nejmenší kotel
ze všech. Když se pozorně začteme do změti ukazatelů,
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průvodců a popisků, objevíme, že součástí areálu je nejdelší
sjezdovka v ČR a že nějakým zázrakem není modrá, nýbrž
červená. Málokdo ví, že je to zároveň jeden z nejvýše položených ski areálů u nás. Vrchní stanice se nachází ve výšce
přes 1300 metrů…. „
„Tak moment... To je leda tak na víkend, navíc si už žijeme
trochu lépe,“ řekne tajemný hlas uvnitř dutiny lebeční.
Podezřele kohosi připomíná. Ale nutno uznat, že má pravdu, zase. V této fázi nabyde projekt rozměrů himálajské
expedice a představa výrazů ohromených dítek, vykouzlí na
tváři našeho horského vůdce šibalský úsměv. Jsa posednut
duchem kreativním, jdeme se surfovati s ještě větším úsilím
a zápalem:
„Tak co to tu máme - lyžování v Alpách, Německo´“. Zadáno. „Oberstdorf. 400 km od Prahy, rychlý a kvalitní spoj
díky výborné infrastruktuře. No, je to blízko, podobné to
bylo, když jsme jeli do Rakouska. Je vidět až 400 alpských
vrcholů za pěkného počasí….hm dobrá. A co aprés ski? Nic
moc, malý, ne příliš živý resort s nádhernou přírodou. Cena,
velmi slušná, nepatří to mezi drahá TOP střediska, 50 km
sjezdovek? To je trochu málo na 14 denní pobyt. Dobrá, tak
něco jiného.
Reschenpass v Rakousku hmm, o tom mi někdo vyprávěl,
ano. To je hraniční průsmyk na území Tyrolska, vedoucí
do Itálie. Nepochází odtamtud ten slavný horolezec? Jak
se jenom jmenuje? Meisner? Messner, to je ono. „111 km
sjezdovek, které nejsou nijak výjimečné, ale kvalitní a dobře propojené skibusem. Nauders, sympatická vesnička se ski
areálem na svazích Bergkastel a Tcheyeck. Maximální výška
více než 2500 m, středisko na italské straně nabízí široké
luční svahy všech obtížností, přehrada, zatopený kostel.“
Budiž, vypadá to jako poklidné místo, ale nebude tam nic
zvláštního k vidění, tak dál.

Úsloví: „Kdo šetří má za tři“, evidentně
začíná ztrácet své kouzlo, což si vyžádá změnu
vyhledávaného hesla:
„Proslulá lyžařská střediska.“ Zadáno. „Vail. USA, středisko
stylizované do bavorského rázu. No to zrovna, kvůli tomu
tak poletím do Spojených států. Co tam máme dál? Park
City, Utah, tam se konala olympiáda, Salt Lake City. O tom
se šéf zmiňoval. Prý je tam neuvěřitelně suchý prašan,
protože mraky cestou od Pacifiku ztratí nad pouští vlhkost.

Krása
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Rozhovor

Při lyžování ať už u nás, nebo v cizině
musíme dbát především na bezpečnost.
Nejde ovšem jen o kvalitní helmu a oblečení
s reflexním prvky, což by mělo být samozřejmostí, ale i o to, abychom nepřepínali
organismus. Hodnou prevencí, ale i výborným pomocníkem při případných úrazech je
enzymoterapie. Volte ji ale raději ve formě
ověřeného léku v lékárně, nehledejte mezi
doplňky stravy.
Američané se rádi chlubí, nejlepším sněhem na planetě. A také to bude neuvěřitelný luxus, jo tady: lyžování
v Utahu po olympiádě – vyhřívané chodníky, na toaletách
mramor a zlato, v kabinkách je hlášeno aktuální počasí
a sjízdnost na jednotlivých sjezdovkách, posílání vybavení
domu FedExem místo letadlem.“ No páni, už teď se hrozím
těch cen. „Areály Park City, Deer Valley, Alta jsou plné starých důlních zařízení a šachet, pečlivě ohrazených a s informačními tabulemi o historii. Historické městečko položené
vysoko mezi dvěma obrovskými jezery.“

Zvědavost pracuje na plné obrátky:
„Lyžování v Aspenu, Colorado, USA. Velikostně podobné jako Špindlerův Mlýn, až na to, že má vlastní letiště.
Snobské místo, Jack Nicolson s milenkami, Kevin Costner,
Charlie Sheen s flaškou… Kdo chce nakupovat a ne lyžovat
, ať tam jede. Nejdražší lyžování v USA.“
„Kanada Whistler, taky tam byla olympiáda, Vancouver.“
„Největší lyžařské centrum v Severní Americe. Na sjezdovkách potkáte nejen Američany a Kanaďany, ale i Brity
či Japonce.“ „Cena skipassu tomu odpovídá.“ „Na 5 dní
pro dospělého přes 8000 Kč, to není málo. Středisko na
dvou horách - Black Comb a o něco nižší Whistler. „Výškové rozpětí 653 -2283 m (no jo, v Kanadě jsou Kordilery
nižší než v USA) terény pro každého lyžaře, středně těžké
i lehké sjezdovky, vyznačené trasy lesem i extrémní kuloáry

56 | Ice Zima 2014

mezi skalami. U rampa, snowcross a 5 terénních parků na
hoře Black Comb. Areál lze srovnat s nejlepšími lyžařskými
středisky v Alpách, ačkoliv nadmořská výška je menší, ale
i tak má nejdelší sjezdovka 11 km. Obrovský areál se třemi
ledovci a výbornými sněhovými podmínkami je obtížností
tratí určen spíše pro pokročilé a náročnější lyžaře, nejen
díky velkému převýšení. Až třetina sjezdovek černých a jen
pětina modrých.“
Po tomto posledním objevu se pátrání omezí na Evropské
velehory.
„Aha, Chamonix, Francie, 3842 m, no jistě, Mont Blanc,
Bossonský ledovec, to je tradiční lokalita. To musí být nádhera, ale bude to taky o něco dražší, s tím se musí počítat.
První Olympijské zimní hry v roce 1924, to jsem nevěděl.
Větší středisko. Kolik je tam upravených sjezdovek? 140 km.
69 tratí. Není možné ubytovat se přímo na svahu. Oblast
rozdělena do 4 částí. Aiguille du Mid - volné sjezdové terény, „slavný 22 km dlouhý Vallé Blanche. Hmm, převýšení
během sjezdu je 2800 m. Výlet lze zvládnout za 4-5 hodin,
doporučujeme pouze zkušeným lyžařům. Oblast Les Grands
Montets nabízí ledovcové lyžování na severních svazích
s převýšením 2000 m, perfektní sníh až do května a kvalitní
U rampa pro snowboard.“
Podmračený oblouk obočí se začíná šťastně klenout pod
vyjasňujícím se čelem a náš čtenář/průzkumník si začíná
mumlat pod vousy o poznání spokojenějším tónem:

Inzerce

Pro všechny, kteří rádi

sportují

Lék Wobenzym®
urychluje hojení po úrazech
zkracuje dobu léčby

Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz

Účinná pomoc při zranění

Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí
další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení
po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.
Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Rozhovor

„Brévent/Flégere - slunečné svahy s výhledem na Mont
Blanc, pro lyžaře všech kategorií. Tour/Col de Balme - rodinné lyžování, vynikající podmínky pro snowboard. Středisko
nabízí bazén, olympijský stadión, lety helikoptérou i letadlem–extrémní lyžování“. „Hmm, to je tak pro Jamese
Bonda. Bary, casino, bowling, diskotéky, Alpské přírodopisné muzeum, sauny, restaurace.“ „Sdružení deseti nejlepších
Alpských středisek „Best of Alps“. To vypadá o kategorii
výš. Jen aby tam nebylo až příliš živo.“
I přes mírný projev skepse prozrazuje vzrušené cukání kníru, že první horký kandidát byl právě zařazen na seznam
finalistů operace „Vánoční dovolená“. Průzkum pokračuje:
„Zermatt, mekka všech lyžařů, lyžování na ledovci pod
Klein Matterhorn by měl každý zkusit alespoň jednou za
život. Lanovka vás vyveze do 3900 m, nejvyšší lyžování v Alpách, 17 km trať.“
Velmi srovnatelné, výhled bude taky stát za ten hříšný peníz. S vybavením střediska je to podobné jako u Chamonix.
Luxusní hotely.
„Pro snoby a bohaté Rusy?“ To jsou věci. Tady zase někdo
jiný píše, že „hlavně pro srdcaře“. Mezi Čechy zatím nepříliš
navštěvované místo.“ „To vypadá taky dobře, uděláme si
malé srovnání s Chamonix. Takže tam stojí skipas na 5 dní,
zvýhodněná pro rodinu (2 dospělí + dítě) a sakra, synko-
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vi bude třeba ještě dokoupit jednu dospěláckou, to dělá
28 782 Kč. A teď Zermatt: 33557 Kč.“
„St. Anton, Rakousko, klenot mezi tamními středisky je rozdělen na dvě nespojené části. Spousta svahů pro freeride
a 133 km upravovaných tratí se rozkládá v první oblasti
zahrnující místa St. Anton, St. Christoph a Stuben. Druhou
oblast, Lech Zürs, pověstnou luxusními restauracemi, ubytováním a prvotřídním servisem ve ski areálu, má tvořit 110
km propojených tratí.“ Jde prý o nejdražší a nejkvalitnější
lyžování, které může Rakousko nabídnout. No, uvidí se,
kam, ale chtělo by to malou konzultaci s Mařenkou…
Nad lysinou hlavy rodiny, stahují se mračna pochybností.
Svraštěné obočí a krabatící se čelo dávají tušit, že břímě
rozhodnutí možná neponese sám. K jeho velké nelibosti
bude třeba zasvětit do rozhodování i choť, což ale znamená, že se proces zkomplikuje a protáhne. Také bude o jeden překvapený výraz méně. Je to však jediné řešení neboť
čím více kalkulací probíhá, tím víc je jasné, že na jednoho je
to příliš veliké sousto.

Scénář 2.: Dobrodruh z paneláku

Vzrušuje vás pohled na omrzlá vousiska čouhající z větrem
ošlehaných kukel? Toužíte po svobodě? Máte pocit, že jste
něčím výjimečný, ale v kancelářské židli ani v Prachovských

Krása

skalách vás mnoho slávy nečeká? Pak neváhejte, rozbijte
prasátko a odstraňte rez ze svých maček. Že mají dětskou
velikost? To vás na cestě k vrcholu nemůže zastavit.
Mladý, ctižádostivý inženýr z účetního oddělení Škodovky
jen s námahou skrývá choutky Alexandra dobyvatele, pod
zachmuřeným výrazem pečlivého byrokrata. Nic nedbá maminčina naléhání u nedělního oběda, že je mu již pětatřicet
let a čas ženitby nadešel. Místo toho jezdí každé úterý na
svém bicyklu do Ruzyně ztékat umělou stěnu, čte knihu
Nanga Parbat 1972 s čelovkou na hlavě, napjatě sleduje
dokumenty o Jerzy Kukuczkovi a nad postelí má pověšeny
cepíny po strýci Ernestovi, jenž je všeobecně vnímán rodinou jako starý mládenec, který se jednou za čas objeví, aby
ostatní jen utvrdil v tom, že má sklon přehánět. I Jindra by
se rád stal takovou černou ovcí.
Od té doby, co se jeho kolega Milný, vrátil z dobrodružné
výpravy na Štrbské Pleso, kde absolvoval trénink pro chystanou expedici na Elbrus, Jiřího neklid ještě vzrostl. Přemýšlel, kterak by kolegův triumf zastínil. Kanceláří se neustále
šíří zápach masti, kterou si Milný musí mazat omrzliny, ke
kterým přišel po té, co se oddělil od hlavní skupiny a jal se
pronásledovat humanoidní bytost, kterou zahlédl na pár
děsivých okamžiků v mlze. Milný tvrdí, že houstnoucí sněžení mu znemožnilo další pátrání a dále již nemohl čelit ne-

hostinným podmínkám divočiny, ale jiný výklad události zní
tak, že mu další pátrání znemožnil člen záchranné služby,
který jej našel napůl zmrzlého 100 m od chaty, kolem níž
vytrvale kroužil po několik hodin.
Nutno podotknout, že Jindřich není dobrodruhem zcela nezkušeným a záběr jeho pokusů o získání slávy čítá
nejeden dramatický moment. Lov tuleňů sice ještě ke své
velké nelibosti neabsolvoval, ani se mu zatím nepodařilo
skolit žraloka stativem fotoaparátu, nicméně má hory v krvi
a tak již od útlého věku, pokoušel se zkonstruovat vlastní
snowboard, kterýžto vyřízl z laminátové podlahy v lyžárně, šplhal po zamrzlých vodopádech, plaval mezi ledovými
krami a tužil své zdraví i ducha všemožnými extrémními
podniky. Letos se rozhodl, že svou dovolenou opět zasvětí
poznávání neobvyklého:
„Valdez, Aljaška. Přístavní město, kde dominují tři tekutiny: ropa, alkohol a adrenalin. Na Aljašce nečekej hromady
hotelů s přepychovými apartmány, narvaný turisty, bůh ví
odkud. Nečekej, že uvidíš na svahu desítky svátečních lyžařů, tvořících barikády. Nenajdeš tu lyžařské školky, kavárničky, ani obchůdečky s blbostmi, co se kupují děckám, aby už
konečně dala pokoj. Přes den se tady těží a maká v přístavu. V noci se nehorázně kalí (teda alespoň co se dělníků
týče) Jediné místo, které se podobá typickému lyžařskému
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areálu v USA nebo v Evropě se jmenuje Alyeska. Je tam 69
upravených a propojených tratí, ale jinak tady „pro rodinky“ není místo. Je to drsná země. Sněhu je tady trošku víc
než bys čekal a to pořád. Typické areály s vleky tady jsou,
ale jen v menších rozměrech spíš pro potřebu místních. To
kvůli čemu se sem jezdí především, je freeride na konci
světa, uprostřed pustiny, kde na tebe čekají přes 6000 m
vysoké velehory. Nejsou to svahy, to už jsou stěny! Co znamená heliboarding nebo heliskiing je asi jasné každému. Za
dobrého počasí tě dole vyzvedne helikoptéra a vynese tě až
k vrcholu. Co bude dál už záleží jen tvých schopnostech. Ne
každý na to ale má, i když poslední dobou se ukazuje, že
už to zdaleka není jen záležitost profíků, co jedou natáčet
video. Tyhle brutální akce probíhají od února do dubna.
Základní jednodenní seskoky stojí 700 babek. A tak postupně dál, až k šestidenní session za 4900 dolarů. Dá se to
kombinovat s rolbou, což je levnější varianta, která stojí na
den 200 dolarů. Není to zrovna levná záležitost, ale vsadím
se, že až dojedeš dolů poprvé, tak ti cena bude přinejhorším adekvátní, ale hlavně budou prachy ta poslední věc, na
kterou pomyslíš. A budeš chtít zase nahoru.“
Náš dobrodruh se marně snažil nalézt lyžaře na širokoúhlé
fotografii jedné ze stěn. Když zjistil, že je to ta malá tečka,
kterou původně považoval za vlastní kýchanec, poklesla
mu čelist a jeho obličej celkem věrně napodobil barvu svahu. Nevzdal se však a rozhodl se nalézt schůdnější variantu.
„Středisko Val Grave ve Francii je známé tím, že nabízí
„volné lyžování“. Je to mírnější odnož extrémního lyžování na Aljašce, kdy je možnost najmout si průvodce, který
tě bezpečně dovede až dolů mezi útesy, koridory, skoky
po svahu, který má sklon kolem 45 – 50 stupňů. Heliskiing
tady není jedinou variantou, jak se dostat nahoru. Spous-
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ta lidí preferuje skialpinismus, což znamená vzít si batoh,
lyže a za pomocí tuleních pásů se vyškrábat nahoru sám.
Dostupnost a větší vybavenost místa jsou rovněž podmínky,
které uvítají zejména čerství pokušitelé tohoto krásného
sportu. Známé Alpské středisko Chamonix ve Francii také
pořádá závody volných lyžařů Red Bull Snow Thrill. Inspirace se tam rozhodně najde, i když to není světový pohár
extrémistů na Aljašce. Stejně tak se tam dá najít i spousta
místa pro obyčejný frírajtery.“
Tímto nálezem je „Jindřich Objevitel“ velmi potěšen
a málem by už začal zkoumat i finanční náročnost tohoto
výletu, kdyby se mu na facebook chatu neozval kamarád,
dávající dohromady zajímavou výpravu.
„Nazdar, hele, nechtěl bys s námi o Vánocích jet na Slovinsko?“
„A nechceš spíš zkusit Francii? Val Grave?“
„Hele na to se vykašli, říká ti něco výraz Splitboarding?“
„Neříká, co to je?“
„Prostě si vezmeš stan, bágl, lyže nebo prkno na freeride,
vyšlápneš si nějakej pořádnej kopec a nahoře bivakuješ. Já
jsem to zkoušel v létě na Novým Zélandu a bylo to neuvěřitelný. Pohled na noční oblohu stál za to. Ráno za rozbřesku
jsem si to sjel dolů. Fakt pecka. A pak zase na další vrchol.“
„No, Julský Alpy nezněj špatně.“
„Jede s námi i pár slečen z toho letního treku.“
A je rozhodnuto. Romantická duše se nezapře. Kdo by
hvězdám odolal.
„Tak já si to ještě rozmyslím, do konce týdne ti dám vědět.“
Už teď je však Jiřímu jasné, že bude nejspíše u novoročního
oběda o čem vyprávět.

N OVA SOL

PRONÁJMY REKREAČNÍCH OBJEKTŮ
VE 30 ZEMÍCH EVROPY
Vánoční a zimní prázdninové pobyty pro
rodiny s dětmi
Chalupy v Krkonoších, Jizerských horách,
na Šumavě a v Krušných horách

Katalogy

NOVASOL

Apartmány v alpských střediscích
Rakouska

na letní i zimní
pobyty zdarma
na Vaši adresu

Chata v Bedřichově – pro 6 osob
již od Kč 2 400,- za osobu za týden
Luxusní chata v Albrechticích
pro 12 osob, bazén/sauna od Kč 3 400,za osobu na týden
Pohodlné apartmány v rakouských Alpách
od Kč 2 800,- za osobu na týden

NOVASOL
téměř 50 let
ve službách
zákazníků

NOVASOL
dovolená pro
Vaše děti

Horské chaty v Rokytnici nad Jizerou
pro 6 až 10 osob již od Kč 2 500,- za osobu
na týden
Resort Lipno – nové rekreační vilky
pro rodiny s dětmi

NOVASOL, s.r.o.
Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 222 311 715; +420 602 395 443

www.novasol.cz

NOVASOL, s.r.o.
nám. TGM 809, 468 51 Smržovka
Tel.: +420 483 382 955 ; +420 606 729 702

www.facebook.com/NOVASOL.cz

NOVASOL
od norských
fjordů po jižní
pláže Evropy

Téma
Text: Josef Darebný, foto: Schuttestock.com

Zimní
pohádka
Dobrý den, milí čtenáři. Doufám, že teď sedíte pěkně v pohodlí a v teple, protože řeč
bude o zimní dovolené a tom, jak ji nejlépe strávit v horách naší krásné země.

Kde se rozloučit se starým rokem?
V Liberci a Jablonci!
Proč právě zde? Protože souměstí se rozkládá v zábavném
kopcovitém terénu, jezdí tu tramvaj, mají tu lázně, galerii,
knihovnu, muzeum, Divadlo F.X. Šaldy, nádhernou novogotickou radnici, zámek, Centrum Babylon, zoo s bílými tygry,
přehradu i botanickou zahradu, Ještěd, dobré restaurace,
renesanci, secesi, pod kopci legraci, a když vás to tu začne nudit, což potrvá pěkných pár dní, než k tomu dojde,
vždycky můžete jet vlakem do Jablonce. Tam vás čeká další
nálož architektury i historie. Místní železnice nabízí nádherné pohledy do malebného horského kraje, dříve plného
sklářského a textilního průmyslu. To všechno uzavírá ještě
možnost připít si šampaňským v některé z roubenek či
orlích hnízd, jimiž jsou okolní hory poseté. Nádherné scenérie s krajem pod vámi střídají malebná zákoutí na cestách
k přehradám či pohled na zapadlý židovský hřbitov kousek
od vaší chaty.

Tipy pro milovníky zimních sportů
Beskydy - Lysá hora

Ne nadarmo ji čtenáři magazínu Treking.cz zvolili nejsličnější horou v naší zemi. Těsně v závěsu se umístil vrch
Děvín a pak Kralický Sněžník. Lysá hora je nejvyšším bodem
Moravskoslezských Beskyd. Přes rok panuje na tomto 1323
m vysokém kopci celkem psí počasí. Je to jedno z nejchladnějších, nejdeštivějších a největrnějších míst u nás. Sněhová pokrývka tu byla naměřena rekordní v ČR. Bylo 491
cm v roce 1911. Obvykle tu bývá sníh od října do května,
přičemž kulminační bod je v březnu. Podle temné pověsti
tu mívaly rej čarodějnice z celého Slezska. Horu měl rád
i Petr Bezruč, který se zdejší krajinou nechal inspirovat

62 | Ice Zima 2014

k psaní poezie. Místní po něm pojmenovali chatu, kterou
na vrcholu vystavěli v roce 1935, aby tak konkurovala chatě
Alberta Habsburského z roku 1880. Obě postupně vyhořely
v 70. letech a s nimi doufejme, odešla na věčnost i myšlenka nacionalisticky podbarveného soupeření. Sám Bezruč se
ani neúčastnil otevření po něm pojmenované chaty. Básníkovo jméno nese i nejstarší výstup v Evropě – Bezručův
výplaz. Vrcholek hory je poměrně frekventovaný a dnes
zde slouží několik budov. Bufet Šantán, turistická ubytovna
Kameňák, horská chata Lysá hora, stanice horké služby, meteorologická stanice a v roce 2015 by měla být dostavěna
nová Bezručova chata. Ještě tu stojí také 78 metrů vysoký
vysílač, dominanta vykáceného vrcholu. Není divu, že je zde
tolik turistických stánků a odpočívadel. Celá hora je zvětralá a její svah je protkán falešnými krasovými jeskyněmi,
které stojí za vidění. Její čtyři ramena pokrývají nádherné
smrčinové lesy, prostoupené jedlovou a bukovou kulturou.
Sjezdové lyžování tu však bylo zakázáno ochránci přírody.
Místní na to mají rozporuplné názory, neboť argumentace
pro zavření 50 let fungující sjezdovky, v 1250 – 1320 m.
n. m., byla přinejmenším zmatená. V současnosti je hora
oblíbeným cílem skialpinistů, kteří si vrchol vyšlápnou i bez
lanovky, ale zato pak horu sjíždějí, kde se jim zlíbí. Běžky
tu žádné překážky nemají. Přes horu vede několik tras. Ta
nejfrekventovanější začíná na parkovišti Papežov. Trasy
jsou celkem 3 a všechny mají od 7 do 8 km.

Šumava - Železná ruda
Skvělé místo pro lyžaře. Horské město Železná Ruda leží
v široké kotlině pod Špičákem a Pancířem v údolí říčky
Řezné. Městečko obklopují nádherné hory, jejichž hřebeny
stojí za to prozkoumat.
Železná Ruda, vznikla v první polovině 16. století jako malá
osada u dolů na železnou rudu. Později tady vznikly sklář-
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ské hutě. Poslední pokusy o těžbu skončily v letech 1929 až
1934.
Dominantou města je barokní mariánský kostel Panny Marie se zajímavou cibulovitou bání. Nachází se tu kovářský
hamr z 18. - 19. století funkční až do roku 1945. Dnes je to
národní technická památka. Kdo chce vidět lidovou architekturu, také si tu přijde na své. Na okraji obce se nachází
kaple sv. Antonína a sv. Barbory se šindelovou střechou.
Železnice tu má jedno prvenství v ČR. Je tu nejdelší tunel,
který spojuje stanice Brčálník a Špičák. Trať prochází pod
Špičáckým sedlem a tunel je dlouhý 1747 m. Muzeum
Šumavy dává nahlédnout pod roušku života sklářského
městečka v předminulém století.
Město je ideálním výchozím bodem pro průzkum jak Šumavy, tak Bavorského lesa, neboť se nachází na hranici mezi
oběma regiony. V okolní Železnorudské kotlině se nachází
lyžařské areály Špičák, Pancíř, Belveder a Velký Javor (Gross
Arber), kde jsou v zimě upravované sjezdové tratě pro lyžaře a snowboardisty a přes 100 km upravovaných běžeckých
tras. Areál Špičák je asi nejznámější a nejoblíbenější. Je tu
solidní snowpark Horsefeathers. Řada tratí pro začátečníky
i zkušené lyžaře v celkové délce 9 km i možnost večerního lyžování spolu s kvalitním servisem ve středisku, dělá
z Železné Rudy to nejvhodnější místo pro zimní sporty na
Šumavské straně.

Krušné hory - Boží dar, Klínovec
Zatímco Boží dar je menším střediskem s dobrým snowparkem a příjemnými červenými sjezdovkami, které tvoří
spletenec různých traverzů a zajímavých boulovitých úseků
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v lese, Klínovec je centrem lyžování v Krušných horách.
Sjezdovky jsou na Klínovci uměle zasněžovány z 80 %, je
tu ski servis, lyžařské školy, spousta odpočinkových míst,
na vrcholu horská chata s rozhlednou a tak nejvyšší vrchol
Krušných hor nabízí kvalitní služby pro lyžaře a sportovce
všech kategorií. Boží dar – Neklid nabízí 5 sjezdovek do
300 až po 1000 m délky, jedna z nich je černá a stojí za to.
V areálu je příjemné posezení v několika chatách. Klínovec
má celkem 12 km sjezdovek, ale spolu se sousedním areálem Fichtelberg, se kterým je propojen v jednu lyžařskou
oblast je to kilometrů 27. Běžkaři tu najdou více než 30 km
udržovaných tratí. Celý areál prochází v posledních letech
modernizací, takže čtyřsedačkové lanovky a další vylepšení
jistě zpříjemní celý zážitek. Není to drahé lyžování a je to
jen 120 km od Prahy. Dobrý tip na výlet!

Jizerské hory/Krkonoše - Rokytnice nad
Jizerou
Tento areál nabízí nejdelší sjezdovku v ČR. Trať má obtížnost modrá a je dlouhá 3185 m. Čeká vás příjemný pojezd
a výhledy do západního Podkrkonoší až po Ještěd, jenom
pozor na mikrospánek. Nejdelší lanovka v ČR (2198 m), vás
tu ve ski areálu Horní Domky vyveze do výšky 1315 m. n. m.
na vrchol Lysé Hory. Tam je také nástupní místo na Krkonošskou magistrálu. Když už jsme u běžkařů, tak těm budiž
doporučeny trasy v areálech U kapličky a Pod Dvoračkami
s kvalitní bílou stopou. V okolí Rokytnice se nachází celkem
30 km upravovaných běžeckých tratí. Kdo má s sebou děti
nebo se zkrátka sám nudí, může vyzkoušet snowtubing,
což je sjíždění sjezdovky v nafukovacím člunu ve speciál-
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ně upraveném koridoru. Ski areál Studenov je díky svým
širokým svahům velmi vhodný pro rodiny s dětmi, nebo
začínající snowboardisty. Pro snowboard jsou ale nejlepším
místem Horní Domky. Už osmým rokem je tu kvalitní snowpark s vlastní lanovkou.
Areál nabízí další služby, které jsou dostupné přímo v areálu nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Jsou to půjčovny
lyžařského vybavení a skiservisy, restaurace, rychlá občerstvení, lyžařské školy, paragliding, horská služba, skibus.

Jeseníky
Středisko Praděd – Ovčárna je nejvýše položené zimní
středisko u nás (nástupiště na vleky ve výšce 1300 m. n.
m.). Také díky tomu jsou zde jedny z nejlepších sněhových
podmínek. Sníh tady vydrží opravdu dlouho, takže zimní
sezóna trvá nejdéle v ČR. Kvůli nádherné přírodě a výjimečně zachovalému ekosystému je tato krajinná oblast chráněna. Proto určuje začátek a konec sezóny správa CHKOJ a to
podle výšky sněhu. Najdete tu 7 sjezdovek od modrých až
po červené a jednu černou, na které vede 6 vleků. Vesměs
jde o pomy a kotvy. Areál je umístěn v sedle mezi dvěma
hlavními horami: Vysokou holí a Pradědem. Převážná většina sjezdovek se nachází na svahu Vysoké hole, kde je také
umístěno centrum – výchozí bod pro všechny sportovce. Přilehlý svah Petrovy Kameny, který spolu s Vysokou Holí hledí
na druhou stranu údolí – na Praděd, nabízí parádní černou
sjezdovku a nádherný výhled do okolí. Pro ty nejmenší začátečníky je na Sjezdovce zvané „Malý Václavák“, zřízeno
dětské lyžařské hřiště, kde je i možné objednat výuku. Jak
už název napovídá, je to široký mírný svah, takže klasifi-

kace modrá. Další modrá se jmenuje Velký Václavák, takže
si moc nestěžujte, že tam nejsou světoví. „Pod ocasem“ se
tam sice nesejdete, ale noční život tady taky je. Tedy spíš
noční lyžování na červené sjezdovce „U horské služby“.
Pro běžkaře je tu hned několik zajímavých tras. Ta dominantní, která téměř všechny ostatní spojuje, je Jesenická
magistrála. Celá trasa je náročná, dlouhá téměř 57 km
a spojuje v sobě vše – výkonnostní náročnost i romantické
výhledy. Z Petrových Kamenů vede hřebenovka skýtající ty
nejkrásnější pohledy z holých plání spojujících temena hor.
Pozor na odbočení ze stopy! Náročná Jesenická Magistrála je spojená nebo obklopená několika dalšími trasami,
které jsou podstatně kratší, takže o zábavu bude rozhodně
postaráno.
Ubytovat se lze například v horském hotelu Figura, přímo
ve středisku Praděd Ovčárna. Níže ve stejném údolí skýtá pohodlné útočiště před zimními vichry hotel Hvězda
s restaurací. Známé chaty v okolí jsou třeba chata Kurzovní,
hřebenová Švýcárna nebo Barborka. Oblast těchto hor
v podstatě vypadá jako písmeno Y. Takže rozeklaný vrchol
hadího jazyka směřuje k severu. Jsou tu tři města: Jeseník
na severu, Šumperk na západě a Bruntál na Východě. Ta
nabízejí dostatek apartmánů, pensionů, hotelů či chat. Ve
Velkých Losinách, Priessnitzu i Lipové jsou lázně.

Olomouc a Opava
Když už v těch Jesenících jsme, tak nezaškodí navštívit blízká města a třeba tam oslavit příchod nového roku. Z Bruntálu je to blízko do Opavy, z Šumperka zase do Olomouce.
Olomouc je hned po Praze druhým největším městským
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Téma
památkovým regionem v ČR. Takže určitě navštivte náměstí
s renesanční radnicí a známým orlojem. Na stejném náměstí
se nachází i barokní sloup Nejsvětější Trojice. Samozřejmě
také olomoucké slané tvarůžky nevynechte. Stačí poctít
návštěvou některé z místních restaurací nebo kdekoliv na
Hané. Architektura Olomouce je úchvatná. Až se nabažíte
romantického centra, můžete svou pozornost obrátit třeba
k celoročně přístupné zoologické zahradě nebo můžete
navštívit aquapark. Ve Velkých Losinách najdete nejen zámek, ale i 400 let starou papírnu, proměněnou ve skanzen.
Od ledna dále je možné návštěvy v papírně domluvit, což
se bohužel nedá říct o zámku i některých ostatních krásách
regionu, jako je hrad Bouzov, skanzen v obci Příkazy, či
hrad Šternberk. Alespoň podle informací na jejich webech.
Těžko se divit. Vytápění zámků kvůli prohlídkám v zimě
není zrovna návratový byznys. Ale třeba zámek Jánský vrch
umožňuje prohlídku i mimo sezónu, za určitých podmínek.
Domluvit se dá leccos, takže to stojí za zkoušku i třeba ve
Velkých Losinách. V Opavě stojí za návštěvu Minoritský
klášter s kostelem sv. Ducha, Konkatedrála Nanebevzetí
Panny Marie, Boží Koutek nebo Kostel sv. Vojtěcha. Prohlédnout, si můžete také nádhernou budovu Obchodní
a živnostenské komory z počátku 20. století. Návrh je od
vídeňského architekta Leopolda Bauera, který také zařídil
kompletní výbavu budovy a pod jeho taktovkou proběhla
i výzdoba interiéru. Vitráže zdobící hlavní sál s monumentálním schodištěm navrhl v secesním duchu opavský malíř
Adolf Zdražil. Alegorické ženské sochy lemující plášť budovy vytvořil sochař Richard Schlein z hrádku v Čechách.

Orlické hory
Cestou z Jeseníků do Krkonoš to vezmeme přes Orlické
hory. To je totiž krajina, která je běžkaři stále ještě nedoceněna. Přitom zde nedávno otevřeli hodně nových tras,
které vedou krásnou přírodou méně známých hor, kde je
pořád co objevovat. Kromě hezké vyhlídky nebo lesa tady
je totiž i dost historických objektů. Je tu hodně staveb
z druhé světové války, třeba dělostřelecké tvrze všech velikostí, najdete tu staré chaty i rozhledny. Za všechny trasy
jmenujme Jiráskovu hřebenovou. 30 km dlouhá trať nabízí
jedinečné pohledy do Polska i do české kotliny. Na staré
Masarykově chatě naleznete solidní zázemí, které velmi
oceníte, hlavně pokud se hory rozhodnou, že vám dají
lekci v otužilosti a výhled do údolí zakryjí pořádnou vánicí.
Kdo nemá dost, ten může pokračovat přes Velkou Deštnou
a pak to vzít zpátky přes Orlické záhoří.
Ve Velké Deštné modernizovali systém sjezdovek. Bezdotykové odbavování zajišťuje větší komfort. Přibyla i možnost
monitorovat svůj výkon na sjezdovce. Díky věrnostním
kartám můžete ušetřit a změny se nevyhnuly ani samotným tratím. Nejdelší turistická sjezdovka a její lesní část je
nově rozšířena, takže příjemné překvapení i pro pravidelné
návštěvníky.
Hodně změn provedli i v areálu Říčky. Prodloužený přibližovací vlek vedoucí z parkoviště až k hlavní pokladně už
byl rozhodně třeba. I se sněhem to letos bude lepší. Byl
rozšířen a zmodernizován systém umělého zasněžování
a na tratích přibyly kamery pro lepší přehled o stavech tratí
a aktuálním informacím o počasí.
Na obou místech (a nejen tam) se provozovatelé ski areálů
chlubí také nočním lyžováním a lyžařskou školou. V Říčkách
se v noci i běžkuje. A pak, že tam není noční život! Po lyžo-
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vačce si můžete zajet do Deštné a nakouknout do Reznerova pekařství. Ochutnat třeba tradiční deštenský žitný chléb
nebo, pokud netoužíte po jídle, tak je v místě jeden ateliér,
kde pracuje zvonař a hrnčířka.
Pokud plánujete dovolenou, vezměte v potaz i známé sportovní akce, které se v okolí pořádají: Ski karneval v Olešnici,
Šedivákův Long či Skiinterkriterium Říčky.

Znovu Krkonoše
Tentokrát Pec pod Sněžkou. Lyžařské středisko Pec – Černá
Hora tvoří největší ski areál u nás. Sněžka se spolu se Studniční horou tyčí nad krajem a hluboko pod jejich rameny
se každou sezonu čile sportuje. Bydlet v jedné z chat na
protějším svahu mi umožnilo každé ráno vstát a pozorovat
mlhou zahalený vrchol Sněžky. Prudkost stěn tohoto dolu,
kde se už od roku 1511 těžily měděné rudy a arsenopyrit až
do roku 1959, vás pokaždé přiměje přehodnotit posměvačné názory na české hory a jejich srovnávání s výškou Alp. Ta
je sice mnohem větší než u Sněžky, ale to naší nejvyšší hoře
neubírá ani na půvabu, ani na majestátu. Údolím protéká
říčka Úpa, podle níž se, hornická osada, do druhé poloviny
16. století, jmenovala. Vlastně byla vesnička jednou ze tří
součástí Velké Úpy. Změnila se z hornické osady na místo
určené všem milovníkům hor, v jejichž srdci leží. Sídlí tu
horská služba i správa Krkonošského národního parku.
Takže je postaráno jak o přírodu, tak o sportovce. Na ty
tu čeká čtyřsedačková lanovka, 11 km sjezdovek, freestyle
park, nejdelší a nejlépe osvětlený svah pro večerní lyžování,
900 m dlouhou bobovou dráhu, ledový kanál na snowtubing a množství běžeckých tras.
Mezi zkušenými skialpinisty je Sněžka oblíbenou horou.
Hora má prudký centrální jižní svah, spadající na českou
stranu do Obřího dolu. Tam narazí na úpatí protější hory
a vytvoří svažující se levotočivý klín, vedoucí dolů do Pece.
Neméně prudký je také severní svah spadající na Polskou
stranu. Oba svahy jsou podélné plochy, které tvoří hlavní
spádové rysy hory. Východní strana Sněžky mírně klesá
v Obří Hřbet a tím směrem také leží proslulá Luční Bouda.
To je tedy ideální trasa pro běžky. Západně se svažuje jen
o něco více, aby se zanořila do rašelinišť. Jižní svah se dá
sjet třemi způsoby. Jeho střed a tedy přímý sjezd dolů je
nebezpečný, protože je holý s menšími výstupky a římsami.
Tvoří se na něm lavinová pole i namrzlá místa. Je třeba mít
o výšce a stavu sněhu dobrý přehled, zmapovat úseky do
detailu a jezdit jen při těch nejlepších podmínkách. Dá se
sjet také východním obloukem, který vede od mezistanice
lanovky v Růžovém sedle nebo západním obloukem, kde ve
vrcholových partiích kopírujete červenou turistickou trasu,
ze které pak uhnete doleva. Ve všech případech, ale nejde
o bezpečný podnik a navíc je to území národního parku.
Docela adrenalin. Severní svah je na tom s podmínkami velmi podobně jako jižní, pozor na laviny a příjemný zážitek
všem dobrodruhům.

Potkáme se na hřebenech!
Lyžování u nás nabízí možnost poznat naší krásnou vlast.
Poměry na českých horách se o mnoho zlepšily a leckde
máte stejný nebo podobný servis jako v Alpských střediskách, jenže to není tak drahé jako v těch proslulých centrech skialpinismu. I když to velehory nejsou, pořád je ta
naše kotlina nádherná a stojí za vidění. Tak na shledanou
a vzhůru na výlet!

Luxusní
Výjimečný a nejlépe ledově
namražený Jägermeister
Jägermeister je jedinečný, hořký bylinný likér, který byl
poprvé namíchán na začátku třicátých let minulého století
v Německu. Připravuje se výhradně z přírodních ingrediencí. Základ tvoří 56 druhů bylin, kořenů a plodů z celého
světa. Po smíšení s čistým alkoholem zraje nejméně jeden
rok v dubovém sudu. Emblémem značky Jägermeister je
hlava jelena se zářícím křížem mezi parohy, který se údajně
zjevil svatému Hubertovi, patronovi všech lovců. Jägermeister chutná nejlépe ledově namražený na –18 °C. Proto je
dobré pamatovat nejen na to, abyste měli svou zelenou
láhev stále v mrazáku, ale i na správné podávání - nejlépe
do namražené sklenice, ve které si mnohem déle udrží svou
ideální teplotu. Takže na zdraví a mražení zdar!

dárky

Spánek nade vše
„Dobrá matrace je základem
kvalitního odpočinku během
spánku, protože se perfektně
přizpůsobí tělu, dokonale rozloží jeho hmotnost, čímž zajistí
anatomicky ideální polohu páteře
pro uvolnění svalů, šlach i kloubů.
Člověka přirozeně uvolní a usnadní
přechod do hlubokého spánku,
který má zásadní význam pro
relaxaci těla a duševní odpočinek,“
říká Jakub Šoufek ze specializované české firmy Přírodní matrace,
která matrace vyrábí i prodává.
Pro výrobu kvalitních přírodních matrací se používá bavlna,
koňské žíně, přírodní kaučuk, kokosová, konopná a lněná
vlákna, ovčí vlna i exotické materiály jako je velbloudí vlna.
Kombinace různých materiálů ve vrstvách propůjčuje každé
matraci unikátní vlastnosti. Takto vyrobené matrace jsou
ideální i pro alergiky, astmatiky, lidi s citlivou pokožkou,
bolestmi zad nebo nadváhou. A samozřejmě pro děti, které
spánkem tráví mnohem více času než dospělí.
www.prirodnimatrace.cz
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Relax na horách
Hotel Praha **** patří mezi nejvyhledávanější hotely ve Špindlerově Mlýně, i díky své skvělé poloze přímo v centru města.
Pro zpříjemnění pobytu a relaxaci těla i ducha je pro hosty k dispozici Spa&Relax centrum, které počátkem prosince 2014 prošlo
redesingem. K dispozici je bazén s masážními lavicemi, protiproudem, vodní clonou a masážními tryskami. Využít můžete vnitřní či
jedinečnou venkovní vířivku, finskou, parní a bylinkovou saunu.
V nabídce samozřejmě také nechybí pestrá nabídka masáží,
přísadových koupelí, kosmetický i tělových ošetření.
Dalším zážitkem v hotelu bude jistě hotelová restaurace, která
nabízí speciality krkonošské kuchyně. Ve vyhlášeném music baru
Silver Rock pak může ochutnat vynikající koktejly.
Hotel Praha **** Vám přiroste k srdci.
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

Patříte mezi milovníky kávy?
Naučte se přípravu espressa
v italském stylu
Společnost Segafredo Zanetti provozuje
již od roku 2006 Školu kávy Segafredo
určenou všem milovníkům kávy, kteří se
chtějí dozvědět, v čem spočívá příprava
šálku dobrého espressa a dalších kávových specialit. Jedná
se o celodenní baristický kurz, ve kterém účastníci získají
přehled o procesu zpracování
a přípravy kávy, tedy od pěstování zrn na plantážích až po
finální šálek lahodného espressa, jež je základem dalších
kávových specialit jako cappuccino nebo latte macchiato.
Populární částí kurzu je i výuka jemné techniky Latte Art
neboli tvoření obrazců, které vznikají propojením mléčné
a kávové emulze. Školu kávy, která za osm let proškolila
již více než dva a půl tisíce začínajících baristů, navštěvuje nejen personál gastronomických provozů, ale i kávoví
nadšenci, kteří se chtějí o svém oblíbeném nápoji dozvědět
co nejvíce.
Více informací o kurzech lze zjistit na www.segafredo.cz

Vyberte si Zájezd na míru
RUDOLF REISEN nabízí svým klientům výběr prověřených
destinací a kvalitní služby. Orientuje se na zájezdy a služby,
německých cestovních kanceláří, které jsou léty prověřené
a poskytují služby na vysoké úrovni. To vše za ceny
srovnatelné s akčními nabídkami tuzemských cestovek.
Nabízí i službu „zájezd na míru“. To pokud byste si z
opravdu široké nabídky zájezdů, nebo destinací, nemohli
vybrat, stačí zaslat svou představu, požadavek a zkušení
tour-operátoři vám ochotně připraví unikátní nabídku.
Nejen pro účely těchto zájezdů na míru, ale především pro
individuální cestovatele nabízí Rudolf Reisen i samostatný
prodej letenek, ale i samostatného ubytování. Dle svých
plánů, potřeb a možností si tak můžete nakombinovat
individuální dovolenou i bez pomoci specialistů cestovní
kanceláře.

Ice Zima 2014 |

69

Italské Delikatesy
Ve vzorkové prodejně Gurmán
v Příbrami máte možnost zakoupit
delikatesy ze všech oblastí Itálie.
Dárkové koše a dárkové balíčky vám
zhotovíme dle vašeho přání.
Provozujeme maloobchod
i velkoobchod.
Informace www.gurmanshop.cz
a www.italskedelikatesy.cz

Pure Encapsulations
Exkluzivní doplňky
stravy 3. tisíciletí
Pure Encapsulations®, exkluzivní doplňky stravy z USA
konečně přicházejí na Český trh.
Hledáte nejvyšší kvalitu? Synonymem pro produkty PURE
je kvalita. Veškeré výrobky firmy Pure Encapsulations jsou
založeny na certifikovaných surovinách, nejvyšší farmaceutické čistotě a nejvyšších možných standardech kvality.
U produktů PURE jsou používány jen ty substance, které
jsou skutečně potřebné. Garantujeme optimální snášenlivost. Produkty neobsahují laktózu, fruktózu, lepek ani další
obvykle používané nežádoucí látky.
Pouze pro Vás jsme připravili mimořádnou nabídku - slevu
10 % na Váš první nákup na www.purecaps.cz.
Při objednávce do poznámky zadejte ICE2014, aby Vám sleva byla poskytnuta.

www.purecaps.cz

APEROL SPRITZ
– hit nejen v Itálii
Aperol je likér, který má svou tradici delší už více než 90 let.
Vznikl v rodinné firmě Barbieri na kraji města Padova v roce
1919. Aperol je v Itálii nejprodávanější lihovinou, a to zejména
díky osvěžujícímu drinku Aperol Spritz, který je již hitem také
v Německu a Rakousku, ale i Česku. Aperol Spritz je osvěžující
rendy drink s nízkým množstvím alkoholu. Má oranžovočervenou baru a ovocnou hořko-sladkou chuť a tvoří ho 3 díly
Prosecca, 2 díly Aperou a 1 díl sody.
V poslední době je na českém trhu stále oblíbenější a rozšířenější tzv. Ready to Go Pack. Tedy sbalenina lahví Aperolu
a Prosecca.

KÁVY PITEL
Staňte se s námi labužníkem
Prémiové espresso směsi Kávy pitel
IMPERATOR, NOBILIS, EXCELSIOR pro
přípravu silného a lahodného espressa vám
dají poznat příjemný pocit z kávy pražené
„tak akorát, dle našich nejlepších tradic“.
Navštivte náš e-shop www.kavypitel.cz nebo
kamenný obchod s kavárnou v Čáslavi.
			www.kavypitel.cz

Chytré hodinky Samsung
Gear S pro aktivní život jsou
již v prodeji
Nová generace chytrých hodinek Samsung Gear S vychází
vstříc potřebám aktivních uživatelů. Stejně jako předchozí modely umožňuje Gear S čtení SMS, přijímání hovorů,
nastavení upozornění nebo psaní e-mailů. Novinkou však
je, že uživatel nemusí mít telefon stále u sebe, aby využil
všech funkcí hodinek. Také z hlediska konektivity a aplikací
šel Samsung u modelu Gear S mnohem dál.

Nyní
zdokonalená
verze s SPF
30+

www.payot.com
Navštivte nás na facebooku

Česko Slovensko Payot

Vyzkoušejte elixír mládí
Přestože švýcarská značka Valmont teprve před pár dny vstoupila
na český trh, jejich světový bestseller Prime Renewing Pack slaví již
30 let od svého uvedení. Už v roce 1984 začaly ženy kupovat tento
revoluční přípravek, který kombinuje vše, co se od kvalitní kosmetiky žádá. Prime Renewing Pack je komplexní omlazující koktejl,
který okamžitě rozzáří vaši pleť, vyhladí drobné linky i hluboké
vrásky a napraví veškeré nedokonalosti pleti - proto tento SOS
produkt budete chtít mít vždy u sebe.

Přírodní kosmetika Kivvi
pro muže

wellness hotel v krkonoších

Mužská pleť je sice odolnější než ta ženská, ale kromě
negativních vlivů životního prostředí a náporu každodenního stresu ji navíc velmi oslabuje i časté holení. Z toho
důvodu by muži neměli péči o svou pokožku zanedbávat a
alespoň čas od času ji dopřát povzbuzení v podobě kvalitní
kosmetiky vyvinuté přímo pro potřeby jejich pleti. Přírodní
kosmetika Kivvi uvádí novou řadu péče pro mužskou pleť
a tělo, která zahrnuje pleťový krém po holení, vlasový a
tělový šampón a krém na ruce a navíc je skvělým tipem na
vánoční dárek pro moderního muže.
Harmony Club Hotel **** superior
Bedřichov 106
543 51 Špindlerův Mlýn
Email: obchod@harmonyclub.cz,
Tel. 499 469 111, 499 469 553
www.harmonyclub.cz

Text: Nela Maťašeje, foto: Schutterstock.com

ve stylu
hollywoodských
hvězd
Každý máme nějaké touhy, co se týče dovolené snů. Někomu stačí, že se podívá
k moři. Jiný k moři potřebuje ještě pětihvězdičkový hotel, další ještě ultra all
inclusive a někdo se spokojí jen s tím nejlepším.

Maui

Cestopis

A co si pod takovou dovolenou snů představit? Dlouhé bílé
pláže, průzračně čistou vodu, haute cuisine neboli kuchyni
nejvyšší kvality nebo třeba luxusní obchody světoznámých
značek hned vedle pláže? Každý si ji představujeme trochu
jinak. “Dovolená je pro každého z nás především skvělou
příležitostí ke splnění svých snů. Rozhodne-li se člověk
využít cestovní kancelář, určitě se dobře vybírá z katalogu
obsahujícího pestrou škálu možností. V každém případě zákazník očekává za své peníze perfektní služby, a je potom
jedno, zda se jedná o treking třeba v odlehlém království
Bhútán, africké safari anebo potápění na Zanzibaru,” říká
marketingový poradce Michal Pokorný.
Vybrali jsme pro vás pět destinací, které představy o luxusní exotické dovolené splňují dokonale. Stačí jen, abyste si
našetřili dost peněz, protože levná záležitost to rozhodně
nebude. “Pokud jde o balíček nabízený cestovní kanceláří,
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základem je zkušený průvodce, spolehlivá doprava v destinaci a vyvážený program. Takovou dovolenou si můžeme
dopřát třeba již od 40 000 korun,” propočítává Pokorný.

Koh Samui

Dvanáct hodin letu a ještě přestup v Bangkoku. Ale stojí to
za to. Thajský ostrov Koh Samui patří k jednomu z nejkrásnějších ostrovů na světě. Což se rychle rozkřiklo nejen mezi
evropskými turisty, a tak, jestli si chcete užít odpočinkové
dovolené s minimem lidí okolo, vyberte si k jeho návštěvě
letní sezónu, která probíhá v červenci a srpnu. Ta zimní,
trvající od ledna do dubna, čelí mnohem větším nájezdům
turistů a tak se i letenky prodávají mnohem dráž než v létě.
Právem řadíme “ostrov lásky”, jak je Koh Samui mnohdy
nazýván, mezi luxusní exotické dovolené. Průzračně čistá
voda, romantická zákoutí i exotická tropická příroda dělají
z ostrova ideální místo nejen pro líbánky, ale i pro obyčej-

Cestopis

Bora Bora

nou poklidnou dovolenou, ovšem se vším luxusem okolo.
Na ostrově ovšem najdete i místa s bohatým nočním
životem, takže pokud se chystáte na dovolenou s přáteli
a nechcete trávit noci na hotelu, zamiřte na pláž Chaweng
Beach. Nikde jinde na ostrově nenajdete takovou koncentraci obchodů, restaurací a jiných příležitostí k zábavě. Pokud si ale naopak chcete užít trochu klidu, vyberte si hotel
na Lamai Beach. Je mnohem klidnější a romantičtější.
Vyhledávanými turistickými cíly jsou na ostrově především
Chrám velkého Buddhy (Wat Phra Yai), kterému dominuje 15 metrů vysoká socha sedícího Buddhy, vodopád Namuang či falické kamenné útvary Hin-Ta a Hin-Yai, babička
a dědeček, ke kterým se váže zajímavá legenda. Kdysi se
prý staří rodičové po moři vypravili pro ženicha své dcery,
ale cestou je stihla obrovská bouře a tak na moři zahynuli.
Pokud se vypravíte právě na tento ostrov, nebudete mít
jednoduchý výběr ubytování. Na 229 km2 se nachází při-

bližně 300 hotelů a resortů, z nichž lze minimálně patnáct
považovat za superluxusní, které uspokojí i tu nejnáročnější
klientelu.

Bora Bora

Francouzská Polynésie skrývá mnoho klenotů, ale souostroví Bora Bora je tím největším. Perlu Polynésie, jak se jinak
ostrovu Bora Bora říká, najdete v Tichém oceánu, přesněji
na jeho jižní polokouli. A přestože je co do rozlohy poměrně malý (jen si ho zkuste na mapě najít!), patří mezi nejoblíbenější destinace.
Bora Bora je známý pro své překrásné laguny s průsvitnou
vodou a naprosto dokonalou přírodu. Takže i těch dvaadvacet hodin letu vám za tu následnou krásu určitě stojí.
Jen je třeba se připravit na to, že levná záležitost to rozhodně nebude.
Pokud byste třeba právě tady chtěli strávit líbánky, měli
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Koh Samui
byste vzít v potaz také fakt, že se ostrov pomalu, ale jistě
propadá do moře. Před pěti milliony lety totiž výbuch sopky vynesl obrovský masiv hornin nad hladinu moře a to, co
z něj dodnes zbylo, je právě Bora Bora. Nikdo ovšem netuší,
kdy se z mapy světa vytratí docela.
I tento ostrov vychází vstříc jak těm, kteří chtějí relaxovat,
tak i milovníkům vodních sportů a šnorchlování. Ostrovy
Bora Bora jsou jako jedny obrovské lázně. Jeden den si
můžete zajít na masáž či se nechat hýčkat při jiných lázeňských aktivitách a hned druhý den se můžete potápět
a sledovat bohatý podmořský život. Jen se musíte smířit
s tím, že tropické podnebí ne každému dělá dobře. Velmi
vlhký a teplý vzduch, tolik charakteristický pro tropický pás,
se týká i Bora Bora.

Maui

Druhý největší z osmi havajských ostrovů – to je Maui.
Písčité pláže, blankytné moře i luxusní vyhlášené golfové
hřiště láká i mnoho celebrit. Maui si oblíbili například Clint
Eastwood, Cameron Diaz nebo Elton John.
Pokud by se nějaké místo na této planetě dalo označit za
ráj na zemi, bylo by to právě Maui. Celému ostrovu vévodí
pláž Makena, která má dokonce svou nudistickou sekci
a večer tu za plápolajícího ohně vyhrávají hippies.
Pro dobrodruhy milující bohatý mořský život je jako stvo-
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řený. Pod vodní hladinou tu narazíte na obrovské mořské
želvy, rejnoky, ale neminou vás ani delfíni či žraloci. Na
Maui zažijete ten pravý adrenalin. A to i na souši. Větší
část ostrova pokrývá sopka Haleakala, zbytek tvoří deštný
prales. A obojí patří k vyhledáváným turistickým atrakcím
na ostrově.
I ti, co rádi nakupují, budou na Maui ve svém živlu – ve
městě Lahania totiž najdete spoustu kuriózních krámků
a galerií všeho druhu.
A kdo rád běhá, může třeba každý den ostrov jednou celý
dokola oběhnout. Když do toho trochu šlápne.

Dubaj

Jen na málokterém místě se můžete v jednu chvíli opalovat
na rozpáleném písku na pláži a užívat si teplé mořské vody,
a v druhé obléknout lyže a vyrazit na sjezdovku. To vše
hlavní město stejnojmenného emirátu ve Spojených arabských emirátech nabízí.
Takových protikladů ale tato země nabízí víc. Tu se ocitnete v drsných horách nebo písečných dunách a o pár minut
později si hovíte v sytě zeleném parku. Dopoledne projíždíte luxusními obytnými čtvrtěmi a nakupujete v ultramoderních nákupních centrech, odpoledne se procházíte po
chudých, zaprášených vesnicích s rozpadajícími se domy.
Samotná Dubai je však městem budoucnosti. Mrakodrapy,

Cestopis

Dubai
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Svatý Bartoloměj
luxusní hotelové komplexy i moderní nákupní centra jsou
toho důkazem. Dubai zažívá stavební boom a je to vidět na
každém rohu.
A co byste v tomto městě neměli minout? Především samotný symbol Dubaje – hotel Burj Al Arab, který je jediným
sedmihvězdičkovým hotelem na světě. I nejvyšší stavba
světa Burj Khalifa, která měří rovných 827 metrů, stojí za
vidětí. Už za pár let jí má ale přerůst mrakodrap v saudskoarabském městě Džidda, který by měl měřit rovný jeden
kilometr!
Zapomenout byste neměli ani na tři umělé ostrovy ve tvaru
palem a jeden tvarovaný dle mapy světa - živoucí příklad
megalomanského projektu, který ve světě nemá obdoby. A jestli si v blízkosti pláže chcete zalyžovat, zajděte si
do nákupního centra Mall of the Emirates. Kromě stovek
obchodů tu najdete mnohými obdivovanou umělou sjezdovku.
A pokud jen toužíte spatřit vily bohatých nebo největší dubajskou mešitu, pak si udělejte procházku do čtvrti
Jumeirah. Tuto exkluzivní čtvrť by neměl vynechat žádný
obdivovatel bohatých a mocných.

Svatý Bartoloměj

A to nejlepší (rozumějte nejluxusnější) nakonec. Vulkanický
ostrov Svatý Bartoloměj (St. Barth). Že vám název něco říká,

80 | Ice Zima 2014

ale v zájezdových katalozích jste ho ještě neviděli? Není
divu. Sem se dostane jen málokdo. Především ti, kteří mají
jméno a mohou si to dovolit.
Svatý Bartoloměj je obklopen Atlantským oceánem a Karibským mořem a podobně jako souostroví Bora Bora vznikl
sopečným výbuchem. V současnosti ho lze považovat za
ztělesnění francouzské karibské elegance. Pověstný je
však také jako nejdražší a nejexkluzivnější lokalita v celých
Malých Antilách. Právě na tomto ostrově se scházejí téměř
všichni bohatí a slavní. Najdete tu butiky světoznámých
módních návrhářů, to nejdražší sampaňské i značkové
šperky.
Pro tento ostrov se žádné sezónní škatulkování nehodí. Po
celý rok je tu klima vice než příznivé, a tak se můžete aktivně (i pasivně) vyžít v kteroukoliv roční dobu.
Ani v této destinaci nechybí bělostné pláže a průzračné
moře jako stvořené pro šnorchlování, surfování, vodní
lyžování a další vodní radovánky. Kromě toho si tu můžete
zahrát golf, tenis, zarybařit si nebo zajezdit na koni.
Na Svatém Bartoloměji si budete připadat jako skutečná
hollywoodská hvězda. I když se třeba na ty honosné jachty
v přístavišti budete chodit jen dívat. Za návštěvu ostrov rozhodně stojí. Není na škodu se osobně podívat na místa, kde
tráví čas dovolené a nakupuje právě vaše oblíbená filmová
hvězda.

OSTROV

KOH SAMUI
Coconut Paradise

PŘIJEĎTE NEJEN NA DOVOLENOU . . . PŘIJEĎTE „PŘEZIMOVAT“ DO RÁJE . . .

ZAJISTÍME VÁM NEJEN DOVOLENOU,
ALE I DLOUHODOBÉ POBYTY ZA VÝHODNÉ CENY
35 dní pobytu - ostrov Koh Samui - Rezidence Replay

jen 19 600 Kč/osoba

LUXUSNÍ EXOTICKÉ ZÁJEZDY  ZÁJEZDY NA MÍRU  PLAVBY LODÍ  CESTOVÁNÍ PO VLASTNÍ OSE  HOTELY  LETENKY  ZELENÁ LINKA: 800 100 567  WWW.RUDOLFREISEN.CZ

Art
Text: Gabriel Koulová, foto archiv sochařky

Jsem usazená
v tom,
co dělám
„Tady je moje tajemství... Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem, to nejdůležitější je očím neviditelné.“ Slova Malého prince otvírají katalog prací výtvarnice Petry
Šafářové a zároveň poskytují klíč k její tvorbě.

Artefakty pro každodenní použití i ty čistě dekorativní
spojují srdce Petry se srdci jejích zákazníků. Bez takového
dialogu by to totiž nešlo. Vzájemná inspirace je důležitá,
z ní vzniká nejvíc nápadů a na jejím konci je pak krásný
originální kus keramiky, kameniny nebo kamenné plastiky.
Příběh tvorby ovšem není o nabídce a poptávce. Pohupuje
se na vlnách mysli kreativního člověka a odtud hledá cestu
ven, aby nezůstal navždy skryt. Chce se dát poznat, pochlubit se a hlavně chce kolem sebe šířit radost, podělit se
o část tvůrčí euforie i s těmi, kdo sami do té míry obdařeni
nejsou. Cesta od onoho vnitřního napětí k realizaci přitom
zdaleka nemusí být přímá.
„Od mala jsem malovala. Babička byla švadlena, s ní jsem
poznala navrhovaní a šití. Asi v pěti letech jsem si vytvořila své první tričko. Škoda, že se nezachovalo, když si na
to vzpomenu, bylo vlastně docela zajímavé. Realizace sice
trochu kulhala, protože jsem si vymyslela vepředu spojení
dvou šikmo střižených látek a tu jednu jsem nějak nezvládla, takže byla naruby, ale i tak to nevypadalo špatně,“
vzpomíná Petra na své první výtvarné pokusy.

Od toulání k ateliéru

Rodiče Petru směřovali spíš prakticky, takže absolvovala hotelovou školu. Brzy se u ní kromě výtvarného talentu projevila také touha po cestování. „Mám to asi v genech, můj
předek byl cestovatel Josef Kořenský, který projel a prošel
na přelomu 19. a 20. století snad celý svět. Oba moji rodiče
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rádi cestují, takže toulání po světě mě zlákalo hodně brzy.
V 17 letech jsem se vydala na praxi do Rakouska. Byla to
docela tvrdá škola života a práce, ale hodně mě naučila
o samostatném rozhodování.“
Pozdější cesty už byly spíš objevitelské, i když ta velká,
roční pobyt v Austrálii, byla spojena se studiem. „S tehdejším přítelem, dnes mým manželem, jsme napřed studovali
angličtinu a pak jsme se vydali na cestu po Austrálii, autobusem a po svých, křížem krážem. Nějaký čas jsme bydleli
u jednoho sochaře. Setkání s ním a jeho ateliérem mě
hodně ovlivnilo. Asi tam právě jsem se rozhodla, že jednou
chci mít taky takový svůj ateliér, že se chci věnovat tomu,
co mám ráda a co mě baví.“
Po návratu přišla svatba, dvě dcery, ale také velká přestavba starého malého domku na moderní prostorné krásné
bydlení pro dvě rodiny, se Šafářovými tady totiž bydlí
i Petřini rodiče. „Doba, kdy jsem se programově starala
o dcery, abych si s nimi užila jejich rané dětství, a kdy jsme
přestavovali dům, mi umožnila definitivně se rozhodnout
pro zásadní změnu. Hodně jsem se naučila právě při stavbě
domu, protože jsem po celou dobu byla u toho a poznala,
co to znamená promýšlet věci do detailu, aby vše sloužilo
a přitom i těšilo.“
Toulavé boty Petře z nohou nespadly, pořád ráda cestuje,
ať už po světě nebo třeba jen tady u nás, odpočinout si
s přáteli „na samotu u lesa“. Po většinu roku ji ale zastihnete doma v ateliéru. Tady vzniká zahradní nábytek, keramické doplňky i kamenné sochy.

Krása

Připravená tvořit

Ateliér je součástí domu a výstavní síní se stala krásná rozlehlá zahrada. To vše si Petra promyslela právě při modernizaci domu. A protože být skutečný samouk je zdlouhavé,
když se rozhodla věnovat keramice a sochařině, absolvovala rekvalifikační kurzy. „Věděla jsem ale přesně, co chci
dělat, to ve mně uzrálo během té doby čekání. Pak jsem
se prostě jednoho dne pustila do práce. Našla jsem kováře,
který mi vyrábí konstrukce nábytku, jinak je ale všechno
moje práce. Od návrhů vzorů přes modelování, glazování,
vypalování a osazování mozaiek. Když se pustím do práce,
mám na to nejraději dost času, kdy mě nic neruší a nemusím od toho odcházet. Já se při tvorbě dostávám do úplně
jiného vnitřního světa. Prožívám jakousi euforii, někdy mě
úplně mrazí a ponořím se do svého tvůrčího světa. Nemusím ani jíst, jen popíjím vodu a osvobozeně si létám v tom
krásném světě hlíny, kamene a barev.“
Je jedno, ve které fázi práce Petru zastihnete. Okouzlu-

jící jsou už pečlivě vykreslené návrhy mozaiek. Má jich
plný skicák (tedy určitě několik), tam najdete první náčrty
tvarů i konečné kruhy či jiné tvary poskládané z mozaiek.
Už tyhle návrhy jsou půvabné výtvarné dílko, určitě by se
vyjímaly zapaspartované na stěně jako obrázky. Modelování a práce s hlínou je alchymie pro zasvěcené, stejně jako
správné vypálení v keramické peci. Nanášení barevných
glazur pak rozjasní neutrální kousky mozaiky – no a když
se vše poskládá a stmelí, jsme zase na začátku, u oněch
obrázků ze skicáku, teď už ovšem v nádherně jasných barvách. Správná hlína, správné barvy, to všechno samozřejmě
chvilku trvalo, dnes má ale Petra své osvědčené dodavatele
a může bez obav spouštět stavidla své tvůrčí euforie.
Kromě hlíny jí učaroval také kámen. V její zahradní galerii
najdete třeba půvabné ženské torzo, dnes už lehce porostlé břečťanem. Kromě pískovce používá na sochání také
diorit, kámen, který má ráda, protože z něj cítí spoustu
energie. A kromě keramických nádob vyrábí třeba také
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kouzelná zahradní umyvadla z kameniny. Jaký je v tom rozdíl? „Kamenina se dělá z jiné sochařské hlíny než keramika.
Je pevnější a obsahuje kamínky. Mám ji ráda, připadá mi
tak nějak zábavnější, než hladká keramická hlína.“
Jak vidíte, Petra o materiálech, které používá, mluví jako
o živé hmotě a v jejích rukou se takovou skutečně stává.
Není ani divu, že ji zatím neláká nic jiného. „Někdy přemýšlím o dřevě, ale zatím mě pořád nejvíc inspiruje hlína
a kámen, tak proč se pouštět někam, kde se zatím necítím
povolaná,“ líčí sochařka své pocity. „Právě tak se momentálně nezabývám tím, že bych se pustila do tvorby něčeho
jiného. Jsem usazená v tom, co dělám. Variace nábytku,
doplňků a soch mě pořád naplňují. I když jedno nutkání
v sobě pořád mám a to jsou šaty. To dědictví po babičce ve
mně asi pořád přetrvává, možná se jednou zase pustím do
navrhování a šití. Zatím se ale držím toho, co jsme si vypiplala. Zakládám si na poctivé práci, na detailu, na dobré
komunikaci s klientem, který si ke mně přijde objednat
nábytek či dekorace. To všechno chce svůj čas, každý návrh
musí dozrát a dostat precizní podobu už v přípravě, jedině
tak je pak výsledek ke spokojenosti zákazníka i mojí.“
V každém případě můžete počítat s tím, že Petra vám sice
ukáže svůj krásný katalog, ale to, co vyrobí pro vás, bude
jedinečné a nikdo jiný nic takového mít nebude. „Ano, každá zakázka je originál, právě proto, aby v ní byl nejen kus
mé výtvarné práce, ale také kus osobnosti zákazníka, aby
mu vycházela ze srdce a o to víc ho pak těšila.“

Nábytek nejen na zahradu

Stůl a malý stolek, židle, vše s bytelnou pozinkovanou kon-
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strukcí, která může být natřena barvou, jakou si vyberete
a jaká se hodí k mozaice položené jako stolní deska a podsedáky. Pozink má velkou výhodu – i když se barva někde
trošku odloupne nebo odře, což se při venkovním používání může stát, nábytek nikdy nerezaví, může tedy zůstávat na zahradě v jakémkoliv počasí, nemusíte ho nikam
schovávat, stěhovat. Navíc je kombinace kovu a keramiky
těžká, takže s ní jen tak nezacloumá vítr. To neznamená, že
Petřina stolní souprava je určená jen pro zahradu. Stejně dobře se bude vyjímat na terase, ale také třeba v hale
domu. Záleží zkrátka na tom, kam ji chcete umístit a podle toho si zvolíte i design keramické mozaiky. Petra stále
vymýšlí něco nového, takže tu najdete půvabné rostlinné
domácky české rustikální motivy, citrusové ovoce, ale také
třeba orientální mozaiku. A protože někomu nemusí vyhovovat kruh, začala vyrábět také stoly ve tvaru hvězdy, třeba
s pravidelným dlaždicovým černobílým motivem ve stylu
rock. Taková sestava se hodí třeba do pánské herny s kulečníkem. Styl nábytku vyhovuje nejen individuální poptávce,
ale je možno s ním vybavit třeba půvabnou cukrárnu nebo
kavárnu, pokud majitel hledá něco originálního, může se
spolehnout, že vybraný dekor se nebude opakovat nikde
jinde.

Kouzelná umyvadla

Říkalo se jim spíš výlevky a při výstavbě činžovních domů
na přelomu 19. a 20. století se osazovali na každé chodbě.
Voda se totiž nerozváděla k bytům, ale odebírala se jen na
chodbě a právě tak se sem vylévala třeba voda z nádobí

Art
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nebo po úklidu. Dnes jsou to oblíbené sběratelské kousky a lidé si je používají hlavně na zahradách. Petra se jimi
nechala inspirovat a začala vyrábět taková zahradní umyvadla z kameniny. Pestrost mozaiky a historizující kohoutek
(vyráběný speciálně právě pro tuto potřebu) dělá z těchto
„výlevek“ dominantní prvek zahradní výzdoby. Přitom jsou
plně funkční – bez potíží je napojíte na vodu i na odpad.
Od typicky zahradních dekorů se ale výtvarnice propracovala dnes už mnohem dál – poslední kolekce návrhů umyvadel je inspirovaná modernismem a kubismem, závěsná
deska i umyvadlo samo mohou mít různé tvary. Dobře si lze
představit i to, že se takové umyvadlo umístí do moderní
koupelen, není problém totiž přizpůsobit hloubku i tvar,
aby se dalo používat jako pohodlné koupelnové umyvadlo.
„Zatím za mnou s tímhle nápadem nikdo nepřišel, ale třeba
se někdo odvážný najde,“ usmívá se Petra nad tou myšlenkou. Do koupelny v jednoduché pastelové barvě by takové
umyvadlo pasovalo nádherně. K tomu jen třeba ve stejném
designu kalíšky na zubní kartáčky a miska na mýdlo... Nádherná představa, kam by se hrabaly všechny italské luxusní
koupelny.

Doplňky

Designové hodiny se hodí do jakékoliv místnosti, jen je
nutno počítat s tím, že vše ostatní budete přizpůsobovat
právě tomuto dominantnímu dekorativnímu prvku, aby
skutečně zazněl. Lze je kombinovat se stejným vzorem na
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Petřině nábytku třeba na terase nebo v hale, ale mohou
samozřejmě viset i zcela samostatně. Tady si výtvarnice také
stále hraje s novými možnostmi kombinací barev a tvarů.
Drobné předměty – hrníčky, dózy, džbány, mísy – opět buď
doplňují nábytek, nebo mohou prostě jen rozsvítit třeba
novou kuchyň. Představa třeba sady dóz na sypké potraviny, mis na cibuli a česnek s víkem a klasického „sádelňáku“
do dřevěné, ale klidně i hi-tech lakované moderní kuchyně
je prostě neodolatelná.

Zahradní sochy

Zadumané zátiší se sochou z pískovce či dioritu, ať vám víc
lahodí ženské torzo nebo jen do fantaskních tvarů opracovaný kámen, dodá zahradě vždy zvláštní kouzlo. Kámen
přirozeně stárne, povětří ho postupně a velmi pomalu
opracovává dál, kolem kvetou nebo se vinou rostliny,
koutku přidává romantiku bujný keř a lavička s keramickou
mozaikou v jeho stínu. Kam s takovou sochou v zahradě
vyžaduje cit pro prostor. Petřina zahrada je sama o sobě
inspirací pro každého návštěvníka. „Já spíš vymýšlím a navrhuji, hlavní zahradnicí je u nás moje maminka,“ provází
výtvarnice po zákoutích své „výstavní plochy“. Jsme uprostřed zabydlené čtvrti pražské příměstské vesnice, přesto si
připadáme jako v malém zámeckém parku. Tvůrčí euforie
výtvarnice malinko dosáhne i na návštěvníka – z půvabu,
klidu a přitom hravosti barev a tvarů člověka až tak nějak
příjemně mrazí v zádech.

Text: Gabriel Koulová, foto archiv sochařky

Hrát s osudem
jeho hru
Ještě vloni to vypadalo na soumrak ve skokanském nebi. Romana Koudelku dohnaly zdravotní problémy až na hranici psychického zhroucení, Jakub Janda byl rozhodnutý skončit. Rok se sešel s rokem
a naši hoši jsou zpátky. Roman ve žlutém dresu lídra Světového poháru, Jakub zjistil, že v šestatřiceti letech je na
ukončení závodní kariéry ještě brzy…

Roman Koudelka

Jakub Janda

•
•

•
•

•
•
•
•

narozen 9. 7. 1989
bydliště Lomnice nad Popelkou
závodník LSK Lomnice nad Popelkou
vítěz letní GP v Hinzenbachu, SP v Klingenthalu, Lillehammeru 2014
přítelkyně Andrea
záliba: golf

•
•
•
•

narozen 27. 4. 1978
bydliště Frenštát pod Radhoštěm
závodník Dukly Liberec
celkový vítěz SP 2006, vítěz Turné čtyř můstků
2005/2006, stříbro a bronz na MS v Oberstdorfu 2005
syn Oliver
záliby: golf, auta

Roman Koudelka

Romana Koudelku trápily dlouhodobě zdravotní potíže.
Nešlo jen o vleklé bolesti krční páteře, ale o to, že původ
bolestí nemohli lékaři najít. Vyšetření střídala vyšetření,
jeho stav se nelepšil a on už byl psychicky na dně z hospitalizace. Několik měsíců žil takto v nejistotě a to mu natolik
přidusilo psychiku, že se z toho nemohl vzpamatovat.
Naštěstí přišla záchrana v podobě PhDr. Zdeny Sládečkové,
která mu dodnes dodává sílu a klid. V jednom z rozhovorů
lékařka vzpomíná na svoje první setkání s Romanem: „Přišel na Silvestra, celou sezonu netrénoval, nic nedělal. Říkala
jsem mu, že účastí na olympiádě si vůbec nejsem jistá. A on
po šesti týdnech do Soči odjel a byl nejlepší z Čechů. Neuvěřitelné.
Tvrdí o skokanovi, že je v jádru silný bojovník. „Zdravotní
problémy ho znejistily, ale mně stačilo jenom pojmenovat
znovu jeho přednosti a říct, že to všechno v sobě má. Podařilo se nám mnohé změnit, Roman se předtím hodně nervoval kvůli výsledkům, hodně mu záleželo na tom, kolikátý
bude. Stresovalo ho to. A teď říká, že si to jde užít, skáče
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s chutí. Když se umístí dobře, tak si vychutná tu radost.
V tomto směru se Roman trochu proměnil. Nejdůležitější je
udržet si v hlavě, že sport se má dělat pro radost. Obzvlášť
když je to tak velká součást života, tak se musí myslet na
to, že je to nádherná šance si život prožít tak, jak chci.
Naplno. Myslím, že tohle umí už ukázkově,“ říká psycholožka. A co na to říká Roman? „Bojoval jsem hodně s depresí
a poté nervozitou. Ale za poslední rok se toho kolem mě
hodně událo a zároveň mě to i hodně posilnilo. Nervozita
je stále, ale už není taková, jako by mi svazovala nohy!
A za to chci poděkovat PhDr. Zdeně Sládečkové, která mi
dodává sílu a klid.“

Fotbal, nebo skoky?
Skokanské boty obul Roman Koudelka ještě dříve, než se
naučil číst a psát. „V 6 letech se mě rodiče ptali, co bych
chtěl dělat za sport a já se rozhodoval mezi fotbalem a skokem na lyžích. Ze začátku jsem dělal obojí, ale pak jsem se
rozhodl pro skoky, také asi i kvůli dědečkovi, který dříve
také skákal,“ vzpomíná. Stresem jako dítě rozhodně netrpěl. „Začátky pro mě byly hlavně velká zábava a vždy když

Sport
Fanklub Romana Koudelky

Oliver Janda při tréninku

jsme skákali, tak se každý pojmenoval podle svého vzoru
a u mě to byl vždy Japonec Kazuyoshi Funaky,“ usmívá se…
Jeho první trenér Tomáš Portyk, který ho v LSK Lomnice
nad Popelkou trénoval do 13 let, říká, že už tehdy vynikal. „Bylo vidět už tehdy, že je výš než ostatní,“ řekl a dodal, že vyplazený jazyk a otevřená pusa, byla věc, které si
všimly až televizní kamery na Eurosportu. Do té doby se to
neřešilo…
Světový pohár skákal již od roku 2006, ale tehdy čaroval na
můstku náš pro většinu lidí nejznámější skokan Petr Janda.
Do většího povědomí lidí tak přichází „Koudy“, jak mu přezdívají přátelé, až v roce 2010 díky 16. místu ve světovém
poháru.
Největší zlom však přichází pro Koudelku až v ročníku
následujícím, kdy si dolétl 9. ledna 2011 s 211 metry pro
třetí místo ve Světovém poháru. Celý rok 2011 se pak nese
v duchu nejhůře desátého místa s občasnými výkyvy, kdy se
ocitá nad top desítkou.
Tak jako každý sport i skoky na lyžích provází občasné
pády, ať už je to díky nepříznivému větru nebo prasklému
vázaní, což se stalo Koudelkovi. Za pád, který se stal při
tréninku v Harrachově, si podle všeho mohl sám, protože
si kvůli své nedůslednosti nedostatečně upevnil šroub na
vázání, který drží kolík na botě. S pohmožděnou páteří
a otřesem mozku skončil v liberecké nemocnici…
Po hvězdném startu postupně Roman Koudelka klesl až
skoro na dno, aby se letošní sezonou vrátil mezi světovou
špičku…

Ve žlutém dresu
Roman koudelka s přítelkyní

Sto padesátý individuální závod v kariéře, počtvrté na
stupních, druhé letošní vítězství a návrat do žlutého dresu
lídra Světového poháru – to je bilance posledního velkého
úspěchu ze 7. prosince….
„Hrozně si vážím výhry na začátku sezóny v německém
Klingenthalu. Vyhrát SP byl vždy můj sen, ale ještě větší
radost mi udělalo, že jsem si mohl obléknout žlutý dres
pro vedoucího skokana SP. Tím se mi splnily dva velké sny
v jednom dnu, věřím a doufám, že ten pocit ještě jednou
zažiji.“ jásá.
„Taky si říkám, že mi to spadlo do klína nějak lehce...,“
pokračuje. „Jenže tak lehké to nebylo. Když si vezmu, kde
jsem byl loni a kde jsem teď. Je to vydřené, v létě jsem
dělal všechno na sto padesát procent, projevuje se, jak jsem
makal.
Hlavní myslím je, že jsem se neupnul na žlutý dres, to je
hlavní. Pořád jsem chtěl silově zabírat, utíkala mi technika,
tak jsme na tom trochu zapracovali. Spadlo to ze mě, přestal jsem to řešit a zase to přišlo.
Líp nastavený jsem to v hlavě neměl za celou kariéru. Vyhrál jsem v Klingenthalu, pak jsem se upnul na žlutý trikot
a šlo to dolů. Tudíž jsem na to přestal myslet a je to zpátky.
Velká zkušenost. Nic na tom nemění fakt, že za týden mě
v Rusku Ammann přeskočí, nejedu tam, nemůžu všechno
vyhrávat,“ říká skokan.

Golf si přebere hlava jako skoky

Jakub Janda se synem
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K vrcholovému sportu samozřejmě patří i odpočinek.
„Nejlépe si vždy odpočinu doma na gauči při sledování TV,
ale hlavu si nejlépe vyčistím na golfu nebo na procházce
s přítelkyní a naším psem Františkem, to pak zapomenu na
vše,“ říká skokan. Golf je pro něj vůbec srdeční záležitostí.

Sport
A možná, kdyby nebyl skokanem, mohl
být skvělým golfistou. „Golf mi hodně
pomáhá v psychice a při koncentraci.
Musím si rychle utřídit myšlenky a to se
mi hodí i na můstku, kde je vše otázkou
tisícin sekundy. Snažím se být při golfu maximálně v klidu a to pak přenést na
můstek,“ říká Roman Koudelka.

S Jandou na můstku
Pro Romana Koudelku je důležité, že se
v kariéře rozhodl pokračovat i jeho dřívější rádce Jakub Janda. „Od Jakuba jsem
se toho hodně naučil, když jsem přišel
k týmu jako šestnáctiletý. První roky jsem
si k němu hodně chodil pro radu a dost
mi pomohl i s jednáními s novináři, za
což jsem mu vděčný! V kontaktu jsme
takřka pořád. Jsem rád, že zůstal, je to
pořád platný člen týmu a bez něj bychom
dávali mančaft těžko dohromady. Má obrovské zkušenosti, všichni se od něj pořád
můžeme učit. Věřím, že to ještě nebude
jeho poslední sezona, ale že ještě nějaké
tři čtyři roky zůstane…“

Na slovíčko s Rostislavem Jozífkem,
sportovním ředitelem skokanského úseku:
Jaké jsou plánované vrcholy sezóny 2014/2015?
Při opětovném angažmá trenéra Schallerta jsme si již v květnu stanovili
tři sezónní cíle, a to stabilizaci týmu s co nejlepšími výsledky na Turné čtyř
můstků a při SP v Liberci. Jednoznačně největším cílem sezóny je po deseti letech zisk medaile na MS 2015 ve švédském Falunu. Po vývoji situace
v celkové klasifikaci Světového poháru po závodech v Lillehameru a dvou
dosavadních vítězstvích Romana Koudelky se budeme soustředit také na
celkové umístění v SP a navázat tak na fantastickou sezónu Jakuba Jandy
v roce 2006.

Jak to vypadá s přípravami na SP v Liberci?

Zde jsme technicky, organizačně a lidsky připraveni pokračovat v kvalitě
organizace SP, kterou jsme v minulých letech nastavili v Harrachově, což
potvrdila inspekce FIS na podzim. Velkým problémem však je finanční náročnost takové akce, kde se bez podpory veřejného sektoru od roku 2011
neobejdeme. Právě rok 2011 byl posledním, kdy jsme byli schopni tak velkou mezinárodní akci finančně pokrýt z televizních práv a marketingu. Při
krizi na světových trzích je stále těžší sehnat sponzory. Akce u Mezinárodní
lyžařské federace musíme plánovat s dvouletým předstihem, a to zase nejde
sladit s garancemi z MŠMT. Věříme, že se nám vše podaří do Vánoc dojednat
a SP v Liberci nebude v ohrožení.

Dřív jsme byli ve třiceti staří…

Jakub Janda, nejstarší a nejzkušenější skokan z celého týmu. Vítěz Turné 4 můstků i celkový vítěz Světového poháru z roku 2006. Člověk,
který zaznamenal jak vzestupy, tak pády se
nikdy nevzdává a dokáže jít za svým snem…

„Na 99,9 procenta končím,“ říkal Janda ještě vloni v prosinci před Turné čtyř můstků a chystal dokonce rozlučkový
exhibiční závod na Dolní Moravě. Pak se vše změnilo a on
se rozhodl pokračovat.
K prodloužení Jandu motivoval Japonec Noriaki Kasai, který v jednačtyřiceti letech získal dvě medaile na olympiádě
v Soči a vyhrál závod Světového poháru.
„Hodně aspektů hovořilo pro i proti pokračování, ale
najednou se vyšvihl Kasai a posunul náš sport do jiných
dimenzí,“ řekl Janda ČTK. „Dřív jsme byli ve třiceti staří,
ale Kasai ukázal, že i ve 42 letech se dá skákat na špičkové úrovni. Kasai asi posunul kariéru hodně sportovcům,“
dodal.

Skokan už od dětství.
„V osmi letech mě přemluvil spolužák, ať se jdu s ním podívat na skokanský trénink a už jsem na můstcích zůstal,“
vzpomíná skokan. „Každé začátky jsou těžké a zároveň
krásné, skákání mi ze začátku vůbec nešlo. Sportovním
vzorem byl Jens Weisflog,“ říká.
Svoje první body získal 9. března 1997, nebyl to však zpočátku začátek zářné kariéry. V následujících sezónách zřídka kdy prošel úvodním kolem. Výraznější úspěch zaznamenal teprve 29. listopadu 1998 v Lillehammeru, kde skončil
na 13. pozici. Mezi desítku nejlepších skokanů vstupuje až
9. března 2001 a o dva roky později v domácím prostředí
již atakuje se svým třetím nejlepším hodnocením dokonce
stupně vítězů. Na leteckém můstku v Planici pak 20. března
2003 vytvořil nový český rekord s hodnotou 209 metrů.

K zásadnímu průlomu v kariéře došlo u skokana v sezóně
2004/2005, kdy získal několik druhých a třetích míst a ve
všech závodech (mimo úvodních skoků v Kuusamu) se
probojoval do první desítky. Díky 3. místu v Innsbrucku se
ocitl jako první český skokan po dvanácti letech na stupních
vítězů Turné čtyř můstků. V konečném pořadí Světového
poháru obsadil 6. místo, když po třinácti závodech nasbíral
více bodů než za celou předchozí kariéru.
Svého prvního vítězství v seriálech Světového poháru se
dočkal 23. ledna 2005 v německém Titisee-Neustadtu, na
Mistrovství světa v Oberstdorfu pak vybojoval stříbrnou
na středním a bronzovou medaili na můstku velkém. Ještě
výraznější jsou jeho výkony v následné letní sezóně. Vyhrál
polovinu z osmi závodů a jako první Čech v historii i celou
letní Grand Prix 2005. V zimní části sezóny navázal na své
letní tažení neméně úspěšně – zvítězil v úvodním klání Světového poháru v Kuusamu a poprvé ve své kariéře oblékl
žlutý trikot průběžně vedoucího závodníka. Téhož roku
Jakub dopřál po jedenácti letech díky svému triumfu v Harrachově fanouškům i vítězství českého skokana v domácím
závodě Světového poháru.
Na přelomu kalendářního roku, v zimní sezóně 2005/2006,
přichází na slavné sérii Turné čtyř můstků (srovnatelné
s Mistrovstvím světa) Jakubův druhý největší životní úspěch.
Český reprezentant Jakub Janda tak dosahuje druhého
celkového vítězství v historii těchto závodů. Prvním českým
vítězem byl před 35 lety Jiří Raška.

Cítím se dobře tam, kde jsem doma…
Před všechny úspěchy zůstává obyčejným chlapem s obyčejnými sny.„ Moje nejoblíbenější místo, kam se vždy těším, je
můj domov a žádné jiné ho nikdy nemůže nahradit,“ říká
skokan, který velmi lpí na svém synovi Oliverovi. Možná
i proto, že jeho manželství nefunguje. Na své současné
situaci vidí ale i pozitiva. „Mám svůj klid. Doma stále čisto
a uklizeno. Když přijdu domů ráno z baru, tak po mně
nikdo nekřičí. Má to ale i nevýhody. Když se člověk vrací ze
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závodů po světě do prázdného studeného
baráku, není to příjemné. Nikdo na vás
nečeká. Je to smutné, ale zažívá to víc lidí.
Takový je život,“ konstatuje. Naštěstí se se
ženou dokázali domluvit na péči o syna.
„Funguje to u nás na domluvě. Když jsem
doma, tak si Olivera beru, kdy chci. Podepsalo se to na něm, ale je to naše zlato
a snažím se dělat vše pro to, aby mu bylo
co nejlíp…“

V zádech s Koudym
Po fenomenálním úspěchu, po krátce
před započetím Olympijských her v Turíně
dochází u Jakuba Jandy k poklesu formy...
Nějakou dobu to vypadá, že nejlepší část
kariéry už je za ním. Stejně jako Roman
Koudelka ale dokáže osud zvrátit, zabojovat a vrátit se do světové špičky…
Když má po téměř třiceti letech na lyžích říct, kterého úspěchu si nejvíce váží,
konstatuje: „Tyto věci vůbec nerozlišuji,
protože za každým výsledkem, ať už je
jakýkoliv stojí spousta dřiny a odříkání,
a když už se vydaří nebo vydařil dobrý výsledek, tak to byla ta třešnička na dortu.“
Přiznává, že dodnes bojuje s nervozitou.
„S nervozitou bojuji každý závod, i když
už jsem v koloběhu SP dlouho, nikdy jsem
se jí nezbavil, takže tento souboj neustále
prohrávám…!“
A co říká na svého kolegu Romana Koudelku? „S Koudym vycházíme velice dobře,
dřív jsem byl jeho rádcem, dnes nevím, jestli by neměl radit spíš on mně. Už je dospělý
skokan…“

Skokanský tým v Kuusamu 2013

S ním přichází úspěch…

Trénoval českou reprezentaci již v letech 2006 – 2009. Dovedl český tým na MS v Liberci ke
skvělému pátému místu. Poté působil jako trenér juniorů v Německu, rok byl v Rusku a nyní se do
České republiky vrátil po angažmá v Rumunsku. Richard Schallert.

1. Byl jste trenérem české skokanské reprezentace již v letech 2006 - 2009, teď přicházíte po pěti letech k týmu, změnilo
se něco?
Princip je stejný, vždy je to z větší části na skokanech samotných. Ale pracovní morálka a vůle pracovat profesionálně
je lepší, než tomu bylo před 5 lety.
2. Jak se skokany komunikujete, není problém s jazykem?
Jazyk není z mého pohledu žádný problém. Všichni skokané mluví buď německy, nebo anglicky. Samozřejmě, že by
někdy bylo dobré, kdybychom se mohli více bavit o detailech. Ale myslím si, že nejdůležitější věci fungují i beze slov.
3. Jaká panuje nálada v týmu?
Když to vezmu celkově, tak nálada je velmi dobrá. Často se různým věcem zasmějeme. Jejich touha a vůle něco dokázat je obrovská, což se mi líbí, a již od prvního dne, kdy jsem k týmu přišel, byla legrace. Samozřejmě se vyskytnou
někdy problémy, ale to je zcela normální.
4. Trénoval jste v různých zemích, liší se tréninkový systém v České republice od jiných velmocí, například Německa či
Rakouska?
Trénujeme podobně jako Rakušané, Němci nebo Norové. Ten systém je všude stejný, neliší se od jiných zemí.
5. Jaké jsou vaše sportovní cíle?
Mým největším cílem je připravit tým na Olympijské hry v Koreji a mít reálnou šanci vyskočit si tam medaili. K tomu
patří také začlenit a přivést k týmu nové mladé závodníky, abychom mohli slyšet při SP nová jména. Když vidím práci a
odhodlání skokanů, trenérů a lidí ze skokanského úseku, jsem velmi optimistický, neboť dosažení tohoto cíle je reálné.

Jamie Donaldson
vítěz D+D REAL Czech Masters 2014

Text: Ales Sirný, foto: Bonver Dakar Project

Tomáš Vrátný:
Míří počtvrté na
Rallye Dakar

Nejnáročnější motoristický podnik na světě, tisíce kilometrů v náročných podmínkách jihoamerického kontinentu, písečné duny, horské cesty a miliony diváků. Slavná Rallye Dakar je zkrátka legendou a ne náhodou má statut nejobtížnějšího rallye
závodu. Česká stopa na Dakaru je dlouhá a výrazná a před čtyřmi lety se k ní připojil
i Tomáš Vrátný z Ostravy, jak jinak než s kamionem Tatra.

Speed
S Tomášem Vrátným se potkáváme na veletrhu obytných
vozů v Brně. Ihned se omlouvá za téměř hodinové zpoždění, ale pátečnímu provozu na českých silnicích a dálnicích
člověk neporučí. Svůj závodní speciál Tatra Jamal nechal
v Ostravě, do Brna přijel kvůli obytným vozům. „Na Dakaru karavany nemáme, ale chceme je. Chci si prohlédnout
vybavení a vybrat ideální model do náročných podmínek,“
prozradil Vrátný záměr své cesty. Než se však pustí do
průzkumu karavanského terénu, pouštíme se společně do
průzkumu mnohem náročnějšího terénu, a sice toho dakarského.

Jaké vybavení si tedy na Rallye Dakar
vozíte?
Naše asistenční auta jsou postavena na podvozku nákladních vozidel, aby obstála v náročném venkovním prostředí,
tudíž výbava je u nich trochu spartánská.

Kolik tun materiálu převážíte?
Přesnou tonáž neznám, ale vezeme čtyři asistenční vozy
a ten největší z nich je Tatra 8 x 8 vážící dvacet tun.

Jak jste se k Rallye Dakar vůbec dostal?
Ten příběh je celkem vtipný a s odstupem času se mu směji,
i když v daném období jsem to bral vážně a do smíchu mi
nebylo. Za to, že dnes závodím, vděčím Alešovi Lopraisovi,
který mě k Dakaru přivedl. Při jednom našem setkání jsme
se bavili o Dakaru a Aleš mi nabídl, ať v jeho doprovodu
vyzkouším jízdu s tahačem ve vojenském prostoru Záhorie
na Slovensku. Tam proběhla má premiéra s dakarským kamionem, ale zprvu mi to vůbec nešlo. Jenže Aleš je zkušený
obchodník a mou jízdu ohodnotil slovy, že jsem neuvěřitelný talent.

To vás přimělo pokračovat?
Ano, více méně mě Aleš přesvědčil o tom, abych si ježdění
vyzkoušel naostro v podniku Silk Way Rallye v Rusku – po
Dakaru jeden z nejnáročnějších závodů. Problémem bylo,
že ony první zkušenosti v Záhorie jsem sbíral na jaře a závod se jel už v červenci, přičemž já nevlastnil dokonce ani
řidičský průkaz na nákladní auta. Nastal hektický shon a řidičák včetně závodní licence jsem obdržel prakticky těsně
před odjezdem na rallye.

Jak se vám na Silk Way Rallye vedlo?
Aleš Loprais mi řekl, že pokud Silk Way Rallye dokončím,
bude to moje vstupenka na Dakar. Člověka to nutí k domněnce, že se jednalo o snadný úkol, jenže já s kamionem
vůbec netestoval a neměl jsem najeté téměř žádné kilometry. Naštěstí jsem rallye dokončil a to mi otevřelo cestu na
Dakar.

Na Dakar vám ale asi taktéž nezbývalo moc
času, že?
To je pravda, všechno se seběhlo strašně rychle. Vrátili jsme
se z Ruska a najednou byl srpen, začátek období nejintenzivnějších příprav na Dakar. Shon se uklidnil až v listopadu,
kdy se auta nakládají na trajekt a zhruba měsíc plují přes
Atlantický oceán do dějiště Dakaru. I tak mělo všechno
strašně rychlý spád, najednou byl rok 2012 a já stál na startu své první Rallye Dakar.
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Jak dopadla vaše premiéra?
Mým hlavním cílem bylo ujet vypsaných 8300 kilometrů,
což se mi podařilo a v cíli jsem skončil na osmnáctém místě
jako nejlepší nováček. To mě povzbudilo v další účasti.

Lopraisův tým jste ale opustil, z jakého
důvodu?
Alešova posádka měla tenkrát na Dakaru nehodu a bylo
nad týmové kapacity postavit pro Aleše i mě nový kamion. Musel jsem se vydat vlastní cestou a začal jsem řešit,
jak budu pokračovat dál. Krátce potom přišla nabídka
ke koupi Czech Dakar týmu, s kterou jsme příliš dlouho
neotáleli a začali jsme psát nový příběh Czech Dakar týmu.
V současnosti už rok a půl fungujeme pod názvem Bonver
Dakar Project a jsme prakticky největším českým týmem na
Dakaru.

Jaké jsou ambice týmu Bonver Dakar
Project?
Cíle máme skutečně vysoké. Dakar je globální značkou
a nechceme se soustředit jen na statut největšího českého
týmu, chceme být nejúspěšnějším týmem na Dakaru. V současnosti zaměstnáváme téměř šedesát lidí a na Dakar nás
pojede dvaačtyřicet.

Jak těžké je pro vás skloubit pozici šéfa
týmu a jezdce?
Je to samozřejmě složité a nedá se to stoprocentně zvládnout. Stanovil jsem si úkol postavit manažersky i jezdecky
profesionální tým, a přestože mi některé věci kvůli pozici
šéfa a jezdce unikají, daří se nám dobře. Chce to zkrátka
nějaký čas, nicméně už se chytáme. Máme odborníky na
styk s veřejností, logisty, fyzioterapeuty apod. Pomaličku se
mi odlehčují manažerské úkoly a čím dál víc bych se chtěl
soustředit na závodění, protože doteď jsem ježdění spíše
šidil. Nyní se konečně mohu zaměřit na sportovní výsledek.
Popravdě až teď jedu na Dakar v opravdu slušném autě, se
kterým lze kvalitně a rychle závodit.

Jaké jste si na Dakar stanovil cíle?
S týmovým lídrem Arturem Ardavičusem jsme si dali jasný
cíl protlačit se s našimi Tatrami do první desítky. Pro zkušeného Artura z Kazachstánu je cíl ještě trochu přísnější,
neboť v předchozích letech působil v ruském týmu Kamaz
a v roce 2012 dojel na Dakaru na třetím místě. Z toho důvodu má cíle položené o něco výš než já. Třetí Tatru bude řídit
talentovaný Polák Robert Szustkowski. Ideální by bylo, kdyby se Artur umístil v první pětce, já v první desítce a Robert
v první dvacítce.

Na Dakaru jste startoval už třikrát a pokaždé jste závod dokončil. To samo o sobě je
úspěch. Čemu za to vděčíte?
Dakar kloubí několika aspektů. Nelze specifikovat konkrétní věc, která člověka dovedla k úspěchu, i když za úspěch
lze považovat i prosté dokončení závodu. Dakar je práce
celého týmu, protože se jedná o extrémní závod a dílčí
záležitosti musí fungovat jako celek. Jednou z důležitých
vlastností je disciplína. Člověk má potřebu závodit a chce
závodit, ale podstatné je dotáhnout jízdu až do cíle. Co
jsem se bavil s dakarskými matadory, všichni mi radili, ať
nejprve třikrát dokončím Dakar a teprve potom začnu zá-

Rozhovor

Ice Zima 2014 |

99

Rozhovor

Tatra Jamal

Závodní speciál Tatra Jamal pohání šestiválcový motor Renault
o objemu 12 900 cm3. Hodnota maximálního výkonu je 920 koní
při 2500 otáčkách za minutu, maximální točivý moment dosahuje
4500 Nm při 1200 otáčkách za minutu. Tatra s šestnáctistupňovou
převodovkou dokáže vyvinout rychlost až 170 km/h – a to váží
úctyhodných 8600 kilogramů.
vodit. Až tehdy má člověk se závodem dostatek zkušeností.
Já měl to štěstí, že ze třech pokusů mi to třikrát vyšlo a teď
mě čeká ten čtvrtý, tak uvidíme.

Jak se fyzicky na Dakar připravujete?
Připravuji se v zásadě podobně jako u každého jiného sportu. Musím být fyzicky perfektně připraven, což prospívá
i psychické pohodě v závodě. Trénink zahrnuje posilovnu,
běh, túry a další fitness cvičení. Člověk musí mít svalovou
kostru, protože v kabině kamionu to s vámi ustavičně hází
a dostáváte pořádné pecky. Dále je potřeba vydržet několikahodinovou jízdu za volantem v náročných podmínkách,
takže cvičení na vytrvalost je základ.

Kdy vám bylo na Dakaru nejhůř?
Nechci tvrdit, že k tomu na Dakaru dochází každý den, ale
člověk si občas v etapě řekne, co tady dělá, proč to dělá
a má to zapotřebí? Naštěstí jde jen o chvilkové pocity a nikdy nenastala taková krize, že bych dakarskou účast vážně
zvažoval. Slabé chvilky se nám daří překonávat a věřím, že
pokud Dakar všichni ve zdraví přežijeme, na různé nepříjemnosti budeme vzpomínat s úsměvem. Krizové situace
přispívají v posilování týmového ducha, a pokud se to
nedotkne zdraví, prospívá nám to.

A máte nějakou dobrou vzpomínku?
Ano, každý cíl. V momentě, kdy projedete cílem, všechno
z vás spadne a na dojezdové rampě si užíváte každý
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moment. Jsou to ty nejlepší vzpomínky.

Jak vypadá běžný pracovní den v cíli dakarské etapy?
Musím přiznat, že jakkoliv je pro závodníka Rallye Dakar
těžkou soutěží, v cíli jednotlivých etap mám tu nejluxusnější pozici. Jako řidič jsem rozmazlován, je mi dopřána péče
fyzioterapeuta, spaní v posteli a dostatečná regenerace.
Horší situaci mají spolujezdci a mechanici. Například můj
palubní mechanik Milan Holáň má na konci dne ohromné
množství úkolů. Nejenže se stará o mé auto, on se stará o všechna auta, takže jemu ta skutečná práce začíná
v momentě, kdy dorazíme do bivaku. Podobnou roli má
navigátor, který si zajde k pořadateli pro roadbook s trasou
na další den a zapisuje si velké množství aktuálních úprav.
Příprava navigátora zabere i několik hodin. Naopak mechanici jedou v nočním režimu. Přes den se přesouvají z bivaku
do bivaku a přes noc pracují. Jejich role je šílená. Zkrátka
práce řidiče končí v momentě, kdy mechanikům začíná.

Co vám na Dakaru nejvíce chybí?
V tom mám jasno – rodina. Mám dvě dcery a odloučení
od dětí vnímám velmi citlivě. Samozřejmě odloučení není
závratně dlouhé, ale na Dakaru není dne, kdy bych si na
ně nevzpomněl a trochu si nezatesknil. Naštěstí se to dá
překonat, a když se člověk vrátí v pořádku domů, o to více
si přítomnost dětí užívá.

LAND ROVER CENTRUM KOSOŘ
AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO
TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ LAND ROVER
S PROFESIONÁLY JEDINĚ V DEF-TEC s.r.o.
KOMPLETNÍ NAbÍDKA SLUžEb
¡ Záruční i pozáruční
prohlídky a opravy
¡ Diagnostika, PICK UP servis,
STK, EMISE, odvoz klientů
¡ Opravy po haváriích
včetně vyřízení pojistné
události, odtahová
služba 24h denně
¡ Speciální přestavby
a úpravy vozidel

E-shop LAND ROVER
Originální náhradní díly a příslušenství

www.landrover-nahradni-dily.cz
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DOPŘEJTE SI LUxUSNÍ DESIGN A JEDINEčNý POžITEK Z JÍZDY
DEF-TEC s.r.o. - oficiální dealer
INTERIÉR
ExTERIÉR
VýFUKOVý
SYSTÉM

VýKON
VýŠKA
PODVOZKU

tel.: 733 333 222, e-mail: startech@def-tec.cz, www.startech-czech.cz
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

Design

Text: Gabriela Koulová, foto: archiv

Top
design
2014
S koncem roku se ohlížíme za tím nejlepším, co v designu pro interiéry přinesly světové ateliéry i výrobci. Cena Red Dot je totiž udělována nejen za designový nápad, ale
také za jeho reálné využití, za funkčnost a využití moderních technologií.
Vedou centrální vany a bezpečné systémy
Toužíme po velkých prostorách, i když realita běžného bydlení je bohužel většinou jiná. Umístit vanu
do prostoru, nikoliv ke zdi, to
samozřejmě vyžaduje dost velkou koupelnu. Zejména když
moderní trend říká, že bychom
se měli pro očistu sprchovat
a pouze pro relaxaci koupat. Na
centrální vaně těžko uděláte zástěnu,
navíc by tak efekt krásné vany zanikl.
Sprchovat se v ní znamená si nacákat po celé koupelně, takže nutně
potřebujete ještě sprchový kout.
Pokud ovšem tak pěknou velkou
koupelnu máte, nabízí současní designéři opravdu nádherné
kousky. Best of the Best Red Dot
2014 vznikla v Itálii, tradiční výrobce
koupelnového zařízení Teuco Guzzini ji
nazval Accademia POP a hned ji také vyrobil
v limitované edici pro skutečné fajnšmekry. Je
to vana ze speciálního patentovaného kompozitního
akrylátu, který je lehký, pevný, pružný, neklouže, rychle se
prohřeje a masážní trysky se dají vyrobit tak, že jsou vtipně
zakryté, když je nepoužíváte, takže se nezanášejí – zkrátka

102 | Ice Zima 2014

má všechna uživatelská plus. To unikátní je ale na ní hlavně
pruhování. Po celém světě jsme totiž zvyklí na jednobarevné vany, toto je jeden z mimořádných barevných
kousků. Designéři si s čistotou stylu hlavu nelámali,
jde spíše o několik vlivů, od klasických tvarů
starých centrálních van až po pop
design šedesátých let minulého
století nebo post-modernu let
osmdesátých. Výsledek je nicméně kouzelný a představa takové
vany v bílo modré koupelně se
žlutými detaily – to je půvabný
sen o nebi, moři a slunci.
Více funkčností a pohodlím
než jedinečným designem
se zabýval ateliér Artlift
Artweger z Rakouska. Hledali řešení vany pro starší
a méně pohyblivé lidi, která by
splňovala všechny podmínky pohodlí a bezpečného užívání a zároveň byla
i ozdobou koupelny. Výsledek je promyšlený do
detailů. Vstup do vany a výstup z ní je na úrovni podlahy, protože vana má výřez až k podlaze, opatřený skleněnými dveřmi, samozřejmě s dokonalým těsněním, takže se
rozhodně nemusíte bát, že by voda pod nimi vytékala na

Krása

podlahu. Sedátko, které se dá výškově nastavit, umožňuje pohodlně se umýt v sedě, případně si třeba jen dopřát
lázeň unavených nohou. Když se chcete do vany položit,
sedátko se dá sklopit. Ovládání dveří, sedátka i napouštění
vody a spouštění sprchy má velmi jednoduché tlačítkové
ovládání a je po ruce jak od sprchy (při sprchování plní
skleněné dveře zároveň úlohu zástěny), tak ze sedátka.
K vaně jednoznačně patří i madlo, pomůcka na přidržení,
bez které by hůře pohybliví lidé do vany skoro ani nemohli. Tento kus koupelnového nábytku bude ozdobou každé
seniorské koupelny.

Maximum pro zdravé stravování
V kuchyňské výbavě se designéři hodně zaměřují na kompaktní varné ostrůvky a na kávovary. Cenu Best of the
Best v této kategorii si za rok 2014 ale odnesl i poměrně
nenápadný odšťavňovač. Multifunkční přístroj umí zpracovat jak citrusy, tak vylisovat šťávu z jiného ovoce a zeleniny v odstředivce. Čtyři funkce v jednom - odšťavňování,
lisování, smoothie, Vitatec. Díky patentovaným technologiím je odšťavňovač efektivnější a tím úspornější, snadno
se ovládá jediným tlačítkem, umí si sám regulovat rychlost
podle množství a tvrdosti potravin a technologie Dropbox
zabraňuje nechtěnému vytékání šťávy z přístroje. Přitom
je malý, na kuchyňské lince nezabere moc místa, snadno se

rozebere a volné části můžete umýt v myčce nebo snadno
opláchnout pod tekoucí vodou. Jinam než k těmto částem
se šťáva nedostane, takže údržba je opravdu snadná. Právě
to je faktor, na který u odšťavňovačů často narážíme a proč
je málo používáme. Německý designér Jörg Teufel se výborně vypořádal s potřebou odlišných způsobů odšťavňování
v nevelkém přístroji, není divu, že švýcarská firma Novis se
rozhodla urychleně odšťavňovač uvést na trh. Designovým
obohacením kuchyně bude tento pomocník i díky tomu, že
máte na výběr z opravdu široké palety barev, takže snadno
přístroj zakomponujete do barevného ladění své kuchyně.
Uspořit u sporáku čas a přitom vařit zvolna, zdravě a chutně, to je jedna z výzev pro výrobce a návrháře kuchyňského
zařízení. Míchání polévek, omáček, gulášů, italského rizota,
dušené zeleniny pomalu připravované v oleji nebo omáčce
zabere hodně času, od plotny se vlastně nemůžete hnout.
Existují sice automatické hrnce, jenže ty mají jen jednu, maximálně dvě velikosti nádoby. Problém skvěle vyřešili v norském ateliéru Unikia, který se zabývá vývojem takových
„neřešitelných“ pomůcek v mnoha oborech. STIRIO – automatická měchačka či spíše kuchyňská míchačka, funguje
na integrovanou baterii, která se dá dobíjet a vydrží otáčet
měchačkou až 90 minut. Prakticky řešené uchycení za horní
hranu hrnce nebo kastrolu a možnost roztáhnout metly
tak, aby pokryly celou plochu dna hrnce, umožňuje míchací
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nástavec použít na nejrůznější velikosti nádobí. Na obrázku to sice není vidět, ale pod hlavici přístroje se dá umístit
i různě velká poklička, pokud chcete pokrm připravovat
pod ní. Nastavit můžete dvě rychlosti míchání, jídlo se vám
bude pomalu a v klidu samo připravovat, nepřichytí se ke
dnu (spodní hrana metel ho neustále odškrabuje ode dna),
neslepí se ve žmolky. STIRIO má jako bonus i pěkný vzhled
a snadnou údržbu – rychle ho rozeberete, omyjete a znovu
složíte.
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LED v mnoha podobách
Úsporné zdroje světla již plně ovládají komerční a veřejné
prostory i naše domácnosti. LED technologie je jednou
z těch, které se velice rychle rozvíjejí technologicky i designově. LEDy jsou šetrné, dnes už se technologicky vypořádaly i s barvou světla. Přece jen ale tvar a osazení klasické
žárovky z našich bytů jen tak nevymizí, pocitově ji máme
spojenou s příjemným osvětlením, sklo v oblé baňce světlo
rozptyluje do všech směrů. Navíc LED svítidla mnohdy
vyžadují transformátor, jehož zapojení a skrytí bývá v interiéru oříškem. Němečtí designéři Markus Winkler a Martin Enenkel se tedy soustředili na vývoj žárovky, která by
měla klasické závity E27 nebo E14 použitelné do naprosté
většiny lustrů i lamp jakéhokoliv stáří, do nichž tento tvar
zkrátka patří, fungují přímo připojené na 230 V a mají
příjemné světlo podobné světlu klasických žárovek.
Jak je vidět, i taková docela obyčejná věc, jako
je skleněná žárovka, může být designově inovativní, když uvnitř skrývá nové technologie. LED žárovky
firmy Vosla si spotřebitelé oblíbili ihned, a tak si předmět
každodenní spotřeby právem odnesl cenu Red Dot Best of
the Best 2014 v kategorii světelných zdrojů a svítidel.
Vyhovět tradici je jedna věc, druhá je ale skutečně moderní pojetí designu svítidel, kde LED nabízí opravdu velké
možnosti. Půvabným designovým kouskem oceněným Red
Doz Best of the Best 2014 je tak stolní silikonová lampička
s integrovaným LED svítidlem. Lineární vzhled této lampič-
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ky koresponduje dokonale s kancelářskými předměty na
psacím stole. Přitom se dá lampička tvarovat a nastavovat
podle toho, kam potřebujete na pracovním stole světlo
směřovat a ve všech nastaveních je stejně stabilní, nepřekotí se. Na výběr je řada barev, takž je možno lampičku sladit
s kdejakým interiérem.

Sypte ptáčkům
Designéři pamatují samozřejmě i na okolí našich příbytků
a na vše živé, co zde žije. V zimě je určitě aktuální bydlení
a krmení ptáčků zpěváčků. Kouzelný domeček pro drobné
sýkorky, pěnkavy či vrabce navrhli designéři firmy Vistapark ve spolupráci s ornitology, takže i když se zdá, že je
nápadný a víc lahodí lidskému oku, pro opeřence je přesně
udělaný na míru. Je vyrobený z recyklovatelného plastu,
nikdy do něj nenaprší a jeho dvojitá podlaha s drážkami
umožňuje snadné vysychání a tím i hygienu ptačího příbytku. Také „bidýlko“ před vstupním otvorem mají ptáci rádi,
mohou se z něj napřed rozhlédnout, než vyletí do krajiny.
Domeček se vyrábí zelený, modrý nebo červený v kombinaci s bílou nebo jednobarevný. Barvy jsou sice výrazné,
v zimě budou hodně nápadné, v létě se ale v rozkvetlé
zahradě sladí s listím a pestrými květy. Cenu Best of the
Best si ti, kdo pamatovali v kategorii zahradních doplňků
na nestěhovavé ptactvo, určitě zaslouží.
Elegantnější a méně nápadné je krmítko s LED osvětlením
od švédského návrháře Alexandera Lervika a firmy Nelson

Garden. Domeček z transparentního akrylátu má v rozích
nenápadně umístěné LED žárovky. Můžete tedy pozorovat
ptáčky i za podzimního šera. Také budete mít stále přehled,
kdy je třeba krmení dosypat.

Posaďte se, poležte si
Best of the Best v kategorie obývací pokoj a ložnice získala
netradiční japonská matrace Air Layer. Designér Jun Ito
se rozhodl stvořit matraci pohodlnou, jako jsou ty vysoké
latexové nebo pěnové, jenže jen asi 3 cm silnou. Využil
možností zpracování polyesterového materiálu a vytvořil
vlnovku z několika vrstviček. Když ležíte, opíráte se o látku,
ale 98 procent náplně matrace tvoří vzduch. Matrace se
vyrábějí tvrdé i měkké a přes svou malou tloušťku a vzdušnost jsou dokonale anatomické – přizpůsobí se tvarově
váhovým zónám lidského těla. Materiál se snadno pere
v pračce a rychle uschne.
Podobně vizuálně odlehčený, ve skutečnosti ale pevný
a bytelný je i nábytek Isanka z rakouského ateliéru EOOS
Design, realizovaný v německé nábytkářské firmě Walter
Knoll Ag & Co. Sedátka, opěrky pod nohy, stolky nebo
krabice na věci do dětského pokoje nebo do obýváku?
Všemi těmito způsoby lze Isanku využít. Jednoduchá kostra
je luxusně čalouněna kůží, je to tedy nábytek v moderním
střihu, nicméně velmi reprezentativní. Jeho kouzlo je ve
variabilitě, dokonalém šití kůže a možnosti volby nejrůznějších barev.
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Automobil budoucnosti
Nebyla by to designová soutěž, aby se v ní neobjevila také
auta. Jejich vzhled je bezesporu jedním z hnacích motorů
celého oboru průmyslového designu. Best of the Best mezi
rodinnými vozy si vysloužil Peugeot 308 SW. Pohledný
kombík se spoustou vnitřního prostoru a mimořádně dobře
vyřešenou palubní deskou je pěkný, ve skutečnosti však nic
moc inovativního nenabízí.
To BMW předložilo jiný kousek – model i3 2014 je totiž
automobil s plně elektrickým motorem, tedy auto ekologické, úsporné a navíc i designově velice zajímavé v exteriéru i v interiéru. Revoluční vstup BMW do kategorie
typicky městských vozů, pro něž by v budoucnu elektrický
pohon bez emisí měl být jednoznačně standardem,
přinesl i výrazný posun do designové filozofie bavorské automobilky. Model i3 je kompaktní, aby se s ním
snadno parkovalo, zároveň však jeho protiběžné
dveře s charakteristickým pruhem Black Band a velká
kola dávají karoserii dynamický ráz, napovídající, že
tento vůz rozhodně není žádný lenoch. Novátorsky
přistoupili v BMW i ke koncepci interiéru. Prostor pro
cestující je z karbonu a umožňuje díky absenci středového tunelu skutečně velkorysý pocit dostatku místa.
BMW si za městský model kromě Best of the Best Red
Dot za design odneslo ceny i dalších soutěží, nejdůležitější ale asi je, že zaujalo spotřebitele. Komfort tiché
jízdy, pohodlný interiér pro řidiče i ostatní cestují, snadné
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řízení elektromotoru, to vše dělá z BMW i3 model směřující
k tomu, jak by auta příštích let měla ve městech vypadat.
Definitivně porazit benzinové a naftové motory se zatím
nikomu nepodařilo, tentokrát je k tomuto kroku ale BMW
hodně blízko – snad konečně dozrál čas. Rok po nasazení
do prodeje hlásí BMW 10 000 prodaných vozů po celém
světě a plán navýšení výroby. Tak uvidíme...

"MADE IN CZECH"

WINTER COLLECTION 2015
CZECH ORIGINAL WEAR
Originální oblečení lazzzy je naprosto unikátní lifestyle oblečení pro volný čas i sport.
Toto luxusně zpracované oblečení je hrdě vyráběné v České republice.
V naší nabídce najdete více jak 80 barevných modelů oblečení určeno pro vaše pohodlí.
Celou nabídku najdete na www.lazzzy.cz . Kupuj originál, buď originál!

Text: Jana Abelson Tržilová, zdroj: mojelazne.cz, foto: archiv lázeňských domů, Schutterstock.com

Dopřejte si trochu
lázeňského luxusu…
Každý z nás potřebuje občas nějaký relax, chvíli klidu a odpočinku, která bude patřit
pouze jemu. Právě tento požadavek nejvíce splňuje pobyt v lázních. Obzvláště v těch,
které nabízejí velkorysý luxus a zdraví prospěšné procedury. Našli jsme pro vás ty
nejlepší místa pro dokonalý relax.

Lázeňství má na území dnešního Česka mnohasetletou
tradici. První záznamy o využití léčebných pramenů jsou až
z patnáctého století, kdy lidé na několika místech v zemi
objevili léčebné prameny. Právě tam pak postupem času
vznikala první lázeňská města. Většina z nich se rozkládá
v malebných krajinných oblastech, takže tu člověk může
strávit krásnou dovolenou se špetkou zdraví prospěšných
procedur. Vybrat z desítek lázeňských rezortů v České republice není vůbec snadné. Vy si s námi projděte ty nejzajímavější.

Kde jinde začít, než v Karlových Varech
Začneme tím nejtypičtějším lázeňským městem, což jsou
Karlovy Vary. Budete-li zde chtít opravdový luxus, můžeme
se podívat na lázeňské hotely resortu Briston Group, které
leží leží v malebném centru největších Českých lázní. Jsou
situovány v anglickém parku karlovarského Westendu přímo nad Zítkovou kolonádou s většinou léčivých pramenů.
Do každého z hotelů skupiny Bristol je přivedena originální
karlovarská minerální voda, která se používá ke koupelím
i dalším procedurám. Každý objekt má kromě vlastního
balneoprovozu i ordinaci lékaře. Návštěvníci ubytovaní
v hotelu mohou využít rehabilitační bazény, whirlpooly,
sauny, fitness centra, navštívit kosmetické a jiné salony. Užít
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si hýčkání luxusního hotelu se vším všude, včetně luxusních
pokojů a dokonalé gadtronomie.

Nezapomeňte na Františkovy Lázně
Františkovy Lázně jsou jedním z pilířů tzv. „Západočeského
lázeňského trojúhelníku“. Přestože jsou malé, jsou velmi
krásné. Jejich poloha blízko hranice se SRN a nedaleko
historického Chebu z nich dělá velmi přitažlivou turistickou destinaci. Se svou původní historickou architekturou,
parky a vysokou úrovní lékařů a léčebných zařízení patří do
kategorie světových lázní. Díky slohové čistotě lázeňského
jádra má město statut památkové rezervace. Krásné okolí
a parky se přímo nabízejí pro výlety na kole a pěší túry.
Návštěvníci mají možnost zahrát si tenis, minigolf či další
tradiční lázeňské sporty. Ja zde velkéo množství krásných
hotelových domů. Můžeme jmenovat například Lázeňský
hotel Pawlik, který je přímo přepojen s lázeňským komplexem Aquaforum, nabízejícím 7 bazénů, tobogány, skluzavky a wellness.

A co takhle Mariánské Lázně?
Byly založeny počátkem 19. století. Jejich věhlas je založen na bohatství přírodních léčivých zdrojů. V širším okolí
vyvěrá přes sto minerálních pramenů, ve městě samotném

Zdraví a krása

kolem čtyřiceti. Všechny zde vyvěrající léčivé prameny jsou
studené kyselky, jejichž teplota kolísá mezi 7°C a 10°C. Hosté přijíždějí do Mariánských Lázní s cílem poznat a vyzkoušet tradiční lázeňskou léčbu, která je založena na využívání
přírodních léčivých zdrojů - minerálních pramenů, slatiny,
přírodního plynu CO2 a výborných klimatických podmínek. Pojďme se podívat třeba do hotelu Royal ****, což
je moderní lázeňský hotel s nabídkou komplexních služeb
pod jednou střechou. Hotel se nachází na okraji lesoparku,
jen 300 m od centra a nabízí hostům jeden z nejkrásnějších
panoramatických výhledů v Mariánských Lázních.

Architektonická perla: Luhačovice
Jen málokteré lázně se mohou pyšnit zápisem v Seznamu
památek UNESCO. Luhačovice si jej bez debat zaslouží. Dušan Jurkovič, kterému se přezdívá Básník dřeva, tu dokázal
ve dvacátém století vytvořit skanzen působivé architektury
ve stylu lidové secese. Jeho stavby nenarušují okolní krajinu
a dokážou vytvořit neopakovatelnou až pohádkovou atmosféru zdejších lázní.
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Mezi nejpůsobivější stavby patří bezesporu Jurkovičův dům,
který dnes slouží jako hlavní budova lázní, Vila Chaloupka,
kde si pacienti dopřávají komfortní soukromé ubytování,
a Říční a sluneční lázně, které svým vzhledem trochu připomínají japonské stavby.
V devatenáctém století v Luhačovicích převládaly hlavně
pitné kúry k léčbě zažívání, ve dvacátém se začaly specializovat na léčbu horních cest dýchacích. Dnes mezi hlavní
procedury, které si tu můžete dopřát, patří i minerální
koupele a vodoléčba, sirné koupele pro léčbu kůže a klasická slatina.
Právě v Luhačovicích najdeme pramen jedné z nejznámějších minerálních vod – Vincentky. Vyvěrá za kolonádou na
severním úpatí Velké Kamenné a od pradávna nese název
„Hlavní pramen“. Až koncem osmnáctého století pramen
místní obezdili a zastřešili a později nad ním vybudovali
pavilon ve tvaru kaple. Až dodnes si tu můžete přečíst zlatý
nápis: Nemocnému k útěše, zdravému k potěše. Jméno dal
pramenu majitel zdejšího panství hrabě Vincenc Serényi,
který se zasloužil o rozkvět lázní.

Zdraví a krása

Kromě Vincentky tu lázeňští hosté mohou ochutnávat hned
sedm dalších pramenů. Mezi nimi Alosiku, Ottovku, nebo
oblíbený Pramen Dr. Šťastného. Ne nadarmo jsou Luhačovice považovány za jedny z nejúčinnějších lázní v Evropě.
A až budete mít chuť na něco dobrého, rozhodně se vydejte do zdejší lázeňské cukrárny. Domácí výroba zaručuje
vždy čerstvé zákusky, které se vám budou rozplývat na
jazyku.

Vyzkoušejte Lázně Kostelec u Zlína
Že je neznáte? A vidíte, lázně přitom mají tak dlouhou
a zajímavou historii. Byly založeny rakouským šlechtickým
rodem Seilern Aspang v roce 1742 na pronajatých pozemcích. Později hrabě Jan Bedřich Seilern vepsal toto panství
do zemských desek jako své panství a když vídeňští lékaři
potvrdili léčebné účinky vody zdejších pramenů, postupně
vystavěl lázeňské budovy ve stylu doznívajícího baroka.
Lázně sloužily nejdříve pouze vrchnosti, teprve později byly
přebudovány na moderní léčebné středisko, které se stalo
společenským sídlem kraje.

Lázně slouží k léčbě bolesti kloubů, bolesti zad nebo krční
páteře a mimokloubního revmatismu. Léčivý pramen s vysokým obsahem sirovodíku je vhodný i pro léčbu kožních
onemocnění, například atopického ekzému, lupénky či
akné. K léčbě výše uvedených i dalších nemocí se zde provádí sirné, uhličité či perličkové koupele, rašelinové zábaly,
parafínové obklady, různé druhy masáží, plynové koupele
v CO2, světelná terapie, elektroléčba i léčebná rehabilitace.
Moderní, originální a nadčasový je po rozsáhlé rekonstrukci
interiér kosteleckých lázní, které disponují zcela novými
prostory a skýtají tak šestnáct samostatných místností a dvě
místnosti pro párové procedury. Po rekonstrukci lázní byla
rozšířena i nabídka léčebných a relaxačních procedur.
Hoteloví hosté mohou využívat vyhřívané venkovní bazény včetně dětského brouzdaliště, nepřetržitě vytopenou
saunu, tenisový kurt s umělým povrchem, volejbalové hřiště
nebo 9-jamkové golfové hřiště.

Slatinné Lázně Třeboň
Kouzelné lázeňské město Třeboň, které je pro své vzácně
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zachovalé historické jádro nazývané perlou jižních Čech,
započalo svou lázeňskou tradici v roce 1883, kdy zde byl vybudován první lázeňský dům. Jako přírodní léčivý zdroj využívají Lázně Třeboň slatinu, která je získávána z rašelinišť
třeboňských blat. Vlastnosti rašeliny se účinně projevují při
léčbě nemocí pohybového aparátu (degenerativní onemocnění kloubů, revmatická onemocnění, Bechtěrevova nemoc, osteoporóza, artridy, bolestivé stavy páteře a kloubů,
stavy po úrazech a operacích pohybového aparátu, apod).
Lázeňské pobyty v Třeboni a wellness pobyty v Třeboni
nenabízejí jen širokou škálu léčebných a wellness procedur,
ale také pestré vyžití v každém ročním období.
Konají se zde hudební a filmové festivaly, koncerty, divadelní představení, slavnosti a další akce. Na své si zde samozřejmě přijdou také milovníci sportovního vyžití, pro které
je zde k dispozici řada sportovišť. Zajímavá je také samotná
prohlídka města, zejména pak jeho historického centra
s řadou staroměšťanských domů, rozlehlým renesančním
zámkem a dalšími pamětihodnostmi.
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Pohoda jako doma – Bohdaneč
Pokud se vám zachce relaxace a pohody, určitě vyzkoušejte léčebné Lázně Bohdaneč. Malé městečko svou klidnou
atmosférou přispěje ke zklidnění nervové soustavy a navodí
pocit pohody a relaxace. Samozřejmostí je i léčebný efekt
- tyto lázně slouží k léčbě pohybového aparátu s orientací
na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy, Bechtěrevovu nemoc. Zajišťují léčbu
dlouhodobých potíží, předoperačních i pooperačních stavů
a poúrazovou rehabilitaci. Velmi dobrého jména dosáhly
v oblasti rehabilitace totálních endoprotéz.
Jsou vyhledávaným místem nejen k léčbě, ale také k zajištění prevence, relaxaci a odpočinku. K tomu jsou také
přizpůsobeny produktové balíčky a široká škála nabízených
služeb.
Překrásné prostředí je rovněž vhodným místem ke strávení
dovolené, nebo třeba i víkendovému pobytu, kde načerpáte nové síly a zapomenete na každodenní starosti všedního
dne.

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK
PRO ZDRAVÍ

LÁZEňsKý DůM PERLA NABÍZÍ:

BAZéN
pro ubytované hosty
ZDARMA

- ubytování ve dvoulůžkových pokojích
- celodenní stravování
- nejširší nabídku lázeňských procedur
- ambulantní balíčky procedur
- léčebné i relaxační pobyty

ExKLuZiVNÍ PROcEDuRy POuZE
V LÁZNÍch LEDNicE:
- Tibetská masáž solnými měšci
- Masáž horkými mušlemi
- Masáž zlatem (různé délky)
- Masáž z léčivého konopí
- Ájurvédská masáž shiRODhARA

VÁNOČNÍ DÁRKOVé POuKAZy

již od 100 Kč (zasíláme i poštou)

www.lednicelazne.cz
Lázně Lednice *** Superior I Lázeňský dům PerLa I Břeclavská 700 I 691 44 Lednice
tel: +420 519 304 811 I mob: +420 724 730 804 I mail: recepce@lednicelazne.cz

Nejen na srdce jsou dobré Poděbrady
Kousek od Prahy je vyhlášené lázeňské městečko Poděbrady. Jedná se o atraktivní lázeňské místo s mnoha možnostmi, nejen v oblasti oblíbených léčebných, preventivních
a wellness pobytů. Lázně dnes lákají i svou rozmanitou
volnočasovou nabídkou - okolní lužní lesy, poklidná atmosféra kolonády obklopené zelení lázeňského parku, řada
koncertů, kulturních a sportovních příležitostí i příjemné
prostředí hotelů, restaurací a kaváren, rámují kolekci nezapomenutelných zážitků, které si z Poděbrad může jejich
návštěvník nebo lázeňský host odnášet. Lázně Poděbrady
vycházejí ze stoleté tradice a snaží se zcela využívat unikátních účinků přírodního zdroje minerální vody. Přírodní minerální voda s názvem Poděbradka bohatá na oxid uhličitý,
který má příznivý vliv na lidský organismus především při
léčbě nemocí oběhového systému. Pro klienty je připravena
řada preventivních, relaxačních a wellness pobytů, které
zkrášlují tělo, rozmazlují duši a omlazují mysl. Zapomeňte
na starosti všedního života a užívejte si uvolňující masáže,
koupele a přirozenou lázeňskou relaxaci.
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Za mořem a vínem jeďte do Lednice
Sníte o dovolené, v rámci níž se snoubí relaxace s aktivním
pohybem, komfortním bytováním a báječným koupáním
v mořské vodě? Nemusíte cestovat stovky kilometrů do
zahraničí.
Na Jižní Moravě, v srdci Lednicko-valtického areálu, v malebném kraji protkaném vinicemi a cyklostezkami, leží
nejmladší léčebné lázně v České republice – Lázně Lednice
-Lázeňský dům Perla. Základním přírodním léčivým zdrojem
lednických lázní je JODOBROMOVÁ VODA, která je svým
obsahem jódu jedna z nejkvalitnějších svého druhu v Evropě.
Kouzlo blahodárných léčebných a odpočinkových pobytů
v moderně vybaveném lázeňském zařízení si v posledních
letech vychutnává stále více lidí. Dříve byly obecně lázně
vnímány pouze jako rehabilitační zařízení, ale dnes je situace naštěstí jiná. Lidé si velmi často vybírají lázně jako místo
pro strávení své dovolené.
Lázeňský dům Perla nabízí oproti klasickým hotelům dost
podstatnou přidanou hodnotu – léčbu špičkovým odborným zdravotnickým personálem, odpočinek, relaxaci

Hýčkejte sebe i své blízké

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

Ledová čokoláda
Termín pobytu: 1.12.2014 – 30.4.2015
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci (pátek – neděle)
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování:
polopenze
Lázeňské procedury:
• čokoládová masáž zad
• čokoládová lázeň
• čokoládový zábal dolních končetin
• vulkanpack (záda)
Bonus:
• poukaz na horkou čokoládu v lázeňské kavárně

Cena pobytu již od 2.610,- Kč/osoba/pobyt

Švestkový balíček
Balíček lázeňských procedur, které můžete
absolvovat i během jediného dne.
• masáž zad s olejem s esencí švestky
• solná švestková koupel
• zábal dolních končetin s vůní švestky

Vánoční sen
Termín pobytu: 1.12.2014 – 30.4.2015
Délka pobytu: 2 dny – 1 noc
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Stravování:
plná penze
Léčebné procedury:
• klasická částečná masáž zad
• Bylinková koupel z Lázní Mšené
• ovocný zábal dolních končetin
Bonus:
• malý dárek od lázní na uvítanou

Cena pobytu již od 1.705,- Kč/osoba/pobyt
DRAVÍ
DARUJTE Z
ODY.
IDU A POH
V OÁZE KL

Or
igi
ná
lní
dá
rek

Cena balíčku již od 855,- Kč

Další nabídka pobytů i balíčků procedur na

www.msene.cz
*/Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

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

www.msene.cz

a k tomu řadu preventivních, wellness pobytů, antistresových programů pro manažery, beauty programů pro ženy či
speciálně zaměřené pobyty na redukci váhy.
V Lázních Lednice tak můžete strávit pohádkové dny plné
zdraví a odpočinku se svými přáteli či rodinnými příslušníky

Zastavte se na chvilku v čase v malebných
Lázních Mšené
Jste stále ve stresu, máte moc práce, nestíháte. Každodenní kolotoč vás už ničí a vy vše řešíte tabletkami na bolesti
hlavy, bolesti svalů a prášky na spaní? Máme pro vás skvělý
tip jak na chvilku zastavit čas a odpočinout si od hlavy až
k patě. Navštivte malebné Lázně Mšené, oázu klidu a pohody nedaleko Prahy a udělejte tak něco pro svou krásu,
zdraví, ale i pohodu a lepší spánek.
V malebném údolí Mšenského potoka, pouhých 45 km od
Prahy, navštivte historický areál Lázní Mšené. Již od roku
1796 jsou místní rodinné lázně navštěvovány náročnými
klienty, vyhledávajícími vedle léčby pohybového aparátu
především pohodu, odpočinek a klid. V sedmi rekonstruovaných lázeňských pavilonech naleznete kompletní služby
pro vaše zdraví. V Lázních Mšené si odpočinou a zdraví
utuží nejen klienti zdravotních pojišťoven, ale na své si
přijdou i nároční klienti, kteří zde naleznou nově opravený
Balneo provoz, wellness i další doplňkové služby moderní doby. V příjemném prostředí lázní, s bohatou a stále
rozšiřovanou nabídkou léčebných, preventivních a wellness
procedur, si můžete léčit nemoci pohybového aparátu i regenerovat tělo a duši.
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Co říkáte na Jáchymov?
Historie prvních radonových lázní na světě v Jáchymově,
ležících v malebném údolí Krušných hor, se začala psát roku
1906. Použití přírodního léčivého zdroje, v podobě radonové vody, se zde kombinuje, v duchu moderní balneologie,
s ostatními běžnými prostředky léčebné rehabilitace - metody fyzikální terapie, vodoléčby a zejména fyzioterapeutické postupy.
Koupel v radonové vodě přispívá k prokrvení kostí a kloubů, léčí onemocnění pohybového aparátu a působí antirevmaticky. Pacienti uvádějí, že účinky léčby pociťují 8–10
měsíců po jejím ukončení. Radon má při lázeňském použití
regenerační účinky na organismus a zvyšuje jeho obranyschopnost. Značnou úlevu přináší klientům s revmatismem,
dnou či Bechtěrevovou nemocí, lidem po úrazech, operacích, ale i diabetikům. Během lázeňské kúry pacient dochází 6krát týdně na 20minutové koupele o teplotě 36°C. Následuje 10minutový suchý zábal. Při koupeli působí na kůži
pacienta alfa záření emitované radonem. Záření vybuzuje
biologické rezervy pro regeneraci tkání, stimuluje imunitu
a vylučování protibolestivých a protizánětlivých látek - endorfinů a hormonu kortisolu. Spouští i antioxydační procesy, které tělo zbavují zbytků civilizačního zamoření, léčiv,
chemických a konzervačních látek z průmyslově vyráběných
potravin, kouření atd. Buňky jsou pak odolnější proti působení karcinogenních látek a opakované nízké dávky záření
‚otužují‘ organismus

Gurmán
Text: Josef Darebný, foto: Schutterstock.com

Svět kávy, čaje
a čokolády
Stolování je jedním z nejkrásnějších požitků, které si člověk může dopřát. Není to
požitek snad bouřlivý či krev kypící, ale střídmý. A dokáže nahradit všechny ostatní
požitky, o něž nás život postupně připraví.
Dnes nás náš labužnický instinkt přivede k té fázi stolování, kdy se podávají horké nápoje. I v těchto momentech
je důležité znát a vychutnávat si pravidla společenského
chování, projevovat zdvořilost a slušnost, takt, sebeovládaní. Ale odkdy je pití kávy, čaje či čokolády takovým vážným
rituálem? A především proč?

Síla skrytá v kávě

Pokusme si odpovědět na příkladu kávy. Proč taková úcta?
Objevy povzbudivých účinků těchto nápojů musely vyvolat velkou pokoru a obdiv k dílu božímu. Kdysi v Etiopii se
snažil pastevec přivolat své stádo koz obvyklým způsobem:
flétnou. Když kozy nepřiběhly, šel je hledat. K jeho úžasu
je našel skákající a plné života, tak jak je nikdy předtím neviděl. Jediné vysvětlení se muselo ukrývat v plodech keřů,
které kozy požíraly. Ochutnal a rázem mu patřil celý svět.
Chtělo se mu tančit, výskat radostí a složit píseň pro svou
ženu. Byl účinky ohromen. Z plodů se začal dělat odvar
a později se nejspíš náhodou přišlo na to, že z pražených
semen se dá dělat chutný hořký nápoj. To už jsme hodně blízko dnešní kávě. V Etiopském domě se nápoj s tak
udivujícími vlastnostmi začal podávat před každým jídlem
k uctění tří bohů. Připravovat kávu smí pouze žena a první
je obsloužen nejvýznamnější -nejstarší - člen rodiny.
Arabové pili kávu nejen v rodinném kruhu. Vystavěli
k tomu zvláště určené domy,( kde se scházeli muži), předchůdce kaváren. A jelikož zde kávu pili bohatí i chudí,
zkrátka všechny vrstvy, staly se tyto domy kávy místem politických debat. Patroni kaváren byli intelektuálové, spisovatelé, básnicí, umělci. Slova „kava“ znamenalo v řeči Jemenu
víno. Káva byla skutečně jakousi náhražkou za zakázané
víno. Je to podle Etiopského města Kafta? Nebo je to podle
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slova gahwah – moc? Kdo ví? Kávových domů bylo čím dál
víc a pití se stalo takovou samozřejmostí jako modlitba. Do
kaváren patřil hazard, nevěstky, obchod, ale hlavně diskuse
a z nich pocházející občanská hnutí a nepokoje. Káva proto
byla zakázána ,(pod záminkou, že Korán nedovoluje užívání omamných látek), ale nejvyšší chalíf si nápoj velmi oblíbil
a tak se nakonec slovo Prorokovo nebralo tak vážně.
TIP: Nesnažte se nalévat kávu do šálku najednou, ale vždy
postupně. A rozhodně nalévejte kávu před hosty a nikdy
ne dopředu v kuchyni. Nepřipravte je o potěšení hned na
začátku.
Znáte turecký námluvní zvyk, kdy žena uvaří svému nápadníku kávu a sdělí mu tak, má-li o něj zájem? Pokud se jí
muž líbí, bude v kávě cukr, a když ne, bude káva osolená.
Stojí-li muž o ženu doopravdy, vypije nápoj bez mrknutí
oka. Osmanská říše tajemství kávy chránila dlouho, ale
nakonec bylo propašováno do Indie a na Jávu. Sami Turci
po neúspěšném obléhání Vídně nechali na ústupu pytle
s kávou ležet téměř před městem. Dav namletou kávu pálil,
domnívaje se, že jde o velbloudí trus. Jeden muž ale věděl,
co to je kolem cítit. Byl to ten samý Arab-Vídeňák, který
pronikl tureckými liniemi a přivolal Francouze na pomoc.
A zanedlouho otevřel ve Vídni první kavárnu s názvem
Modrá Láhev. Evropané začali do kávy dávat mléko, aby
zjemnili chuť. Ani sedlina jim nebyla příliš po chuti, nemluvě už o diskriminaci žen a jiných zvycích souvisejících
s konzumací nápoje. Opět konflikt náboženství a kultur, nic
nového.
Tou dobou se káva dostává i do Benátek a to už jde o legální obchod s Turky, jejichž hořká Mokka tradičně připravovaná rychlým varem v dževě s trochou skořice a slazená
cukrem, se ale zpočátku sotva ujala. Byly snahy ovlivnit

Krása
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Papeže, aby na pití kávy uvalil zákaz a to nejen kvůli chuti.
Ten jí ochutnal a následně jí posvětil. Historie se opakovala
a káva postupně rozproudila myšlenky západní, vínem opilé Evropy. V roce 1720 vznikla první kavárna Florian, kde
komponoval Guseppe Verdi. Přes 200 dalších během 30 let
postupně následovalo. Pro bohaté i pro chudé. Například
Caffe de Lavenna, která byla hned naproti Florianu. V té
komponoval Richard Wagner, protože byla místem, kde se
mohli scházet cizinci, na rozdíl od Floriana.
Italové, neměli rádi příliš silnou kávu. A také chtěli kávu vypít a jít, ne čekat, než se vše udělá. Proto později přišlo na
svět Esperesso - káva rychle protlačená skrz vodu. Výsledný
nápoj je slabší, jemnější. Je to umění, přestat presovat ve
správný okamžik, aby káva obsahovala to, co má a nežádoucí zbytek se do nápoje nedostal.
Ve Francii zdokonalili umění intelektuální konverzace
nad šálkem kávy na úroveň téměř divadelní. Pití kávy se
jak jinak stalo záležitostí bohatších vrstev. Velmi zásadní
je, že pobyt v kavárně byl zpočátku ženskou kratochvílí.
V kavárně se také později mlsala čokoláda a pil čaj. Běžný
muž v pozdním 17.století byl pijan. Běžná žena byla pijanka a běžné dítě bylo…? Ale teď vážně.Dospělý muž pil
7 až 8 l vína denně a 0,5 l tvrdého navrch. Pracoval 14 až
15 hodina denně. Pili všichni, i děti. To se naštěstí změnilo
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a později kavárny coby intelektuální chrámy spolu s novinami a především střízlivými hlavami cocardistů napomáhaly
zrodu francouzské revoluce.
Skutečným centrem kávy byl také Londýn. Jedny z prvních
kaváren v Evropě vůbec byly právě zde a bylo jich tu vždy
víc, než v ostatních metropolích. Říkalo se jim „Penny Universities“. Scházeli se zde bankéři, spisovatelé, námořníci,
kontrakty se uzavíraly rovnou v kavárně. Předávaly se tu
informace, o něž se dokonce opíraly i první časopisy. Předávaly se tu také prostitutky, o které se „opírali“ mnozí muži.
Pak po žalostném výkonu doma se vymlouvali na kávu a její
„tlumivé“ účinky co se týče vášně. Zajímavé je, že dříve,
např. v Arabském světě i v Itálii byla káva považována za
afrodisiakum. Obojí je zřejmě nesmysl. Postupně přešli
Angličané na čaj. Ten byl jednodušší na přípravu, levnější
a navíc neměl nežádoucí účinky společenské.
Někdo vymyslí expresso a někdo petici proti a pro kávu
(obě pohlaví měly svou pravdu). Ale to už jistý Holanďan
transportoval kávový keřík za velkou louži, kde se opět stal
ohniskem politického vzdoru, tentokrát proti Britskému Impériu. V Bostonu se „pil“ čaj v čele s prezidentem Adamsem
a později jistý pan Arbackle vynalezl hromadnou výrobu papírových sáčků. Spojil jej s vynálezem pana Burnse
(automatizovaný přístroj na pražení) a vydělal jmění. Drsní

Již

20

let

přinášíme do českých kaváren
a domácností jedinečnou
italskou kávovou kulturu

Společnost Segafredo Zanetti má zajištěnu naprostou kontrolu
nad kvalitou ve všech fázích pěstování a zpracování kávy. Pražení,
balení i příprava na kávovaru – od kávového zrnka až po šálek kávy,
po celou dobu této dlouhé cesty kontrolují kvalitu produktu odborníci
společnosti Segafredo Zanetti tak, aby si na jejím konci mohl zákazník
vychutnat originální italské espresso - il vero espresso italiano.
Segafredo Zanetti CR spol. s r. o., Jungmannova 30, 110 00 Praha 1, tel.: 221 969 730, fax: 221 969 740
e-mail: caffe@segafredo.cz, www.segafredo.cz, www.facebook.com/SegafredoCZ

chlápci na divokém západě v době zlaté horečky si dělali
„pořádný kafe“ „strong“. Sedlina se jim ale nelíbila a na
dně ji udržovali dosti nechutnými způsoby – vyschlou rybí
kůží nebo skořápkami od vajec. Aby z toho Yankee neudělal pořádný kšeft.
Tehdy se všechno začalo dělat hromadně. Hromadně se
vyrábělo, mlelo a bohužel i otročilo. Ano, káva se dostala
z USA do Brazílie, jak jinak než propašováním. Opět romantický příběh s milostným pozadím. Amerika dala světu
jména jako Maxwell House, Folgers, Starbucks, ale také
rozšířila otroctví na plantážích. Brazílie doslova ekonomicky vyrostla na kávě, ale jen malá menšina kávových baronů
profitovala. Chudobný farmář dělá chudobnou kávu. Průmyslový způsob výroby, ve kterém začala po druhé světové
válce v éře všech moderních vynálezů dominovat instantní
káva, znamenal pro kvalitu výrobku pohromu. Docházelo
k povstáním ve Střední Americe i v Brazílii, kde extrémní
sociální podmínky vytvořily živnou půdu pro komunismus.
Příběh kávy tak pokračuje v dnešní době, kdy se opět objevují menší obchody, společnosti a soukromníci. Kvalita je
opět žádána a to i pro rolníky, jak aspoň tvrdí velcí pěstitelé, kteří dotují farmáře pěstující kávu divoce a vytvářejí spo-
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lu s vládami další dotační programy, aby nízké ceny kávy
nesrazily pěstitele na kolena. Stejně to asi nebude žádný
med. I v naší zemi se kavárny znovu rozšířily a jsou místem,
kde se pěstuje kultura a šíří myšlenky. Každý ví, kde se
scházeli disidenti.

Čaj – jednoduchost a elegance

Stejně tak má i čaj dlouhou a bohatou historii, opředenou
mýty a pověrami. Podobně jako káva dokáže díky kofeinu povzbudit srdeční činnost, takže není divu, že si nápoj
v pradávných kulturách získal velkou oblibu. Nic naplat,
co nedokážeme vysvětlit, je „magické“ a máme-li k tomu
kladný vztah, tak rovnou božské. Dá-li se tomu věřit, tak
první zmínky o čaji pocházejí z Číny z období 3. tisíciletí
před naším letopočtem. Císař Shen Nung si z hygienických
důvodů převařoval vodu. Náhodou mu do kotlíku spadly
ze stromu čajovníku lístky. Vůně nápoje ho přiměla ochutnat a byl osvěžen i povzbuzen. Pojmenoval nápoj „Te“.
V 1. tisíciletí př. n. l. se nápoj ujal i mezi obyčejnými lidmi.
Sklizený čaj se napařil a pak slisoval do cihly nebo koláče.
Ten se pak rozdrtil a ze vzniklého prášku se vařil čaj, který
se pak ještě musel vyšlehat bambusovou metličkou. Složení

Gurmán
Spojením královských rodů se pak čajová kultura přenesla
z Portugalska i do Anglie, která je dnes v žebříčku spotřeby
na druhém místě za Iry. Naši předci si k čaji pořádně přivoněli až ve druhé polovině 19. století a nutno říci, že u nás
stále převažuje pití piva. Čajová kultura se u nás rozšiřuje
pomalu, ale jistě. Důkazem je rostoucí počet čajoven a obchodů.

Kavárna versus čajovna

Jak to vypadá v čajovně? Na rozdíl od rušné kavárny, kde
se čtou noviny, scházejí milenci, probírá politika a uzavírají
obchody, je to místo určené k vyhledávání klidu a ticha. Kavárna je více rytmicky přizpůsobena rozruchu a je to místo
patřičné společenské úrovně, odpovídající dnešnímu shonu.
V přítmí čajovny, kde kasty a politika nemají místo, uklizené před hlukem okolního světa, máte možnost nahlédnout
do svého nitra a ponořit se do hluboké prázdnoty. Kavárna
vám nabízí svět vnější, štěbetající, plný novinek a informací.
Volba je na vás, samozřejmě si zde také oddychnete dle
libosti. Ale už nezajdete tak daleko, že si sundáte obuv,
sednete si do tureckého sedu, zapálíte vonnou svíčku, obsluha vám připraví vodní dýmku a pokud konverzujete, děláte to potichu, aby nedošlo k narušení klidu a odpočinku
ostatních hostů. Nemusí to tak být, ale byl jsem toho často
svědkem. Z vlastní zkušenosti vím, že při pití čaje se mi ani
moc nechce mluvit. Mnohem zajímavější je sledovat svůj
dech, vychutnávat si vláčné uvolnění, které přichází každým
douškem a na chvíli zapomenout.

Čokoláda

čaje nabylo nejrůznějších podob. V Tibetu, kde panuje zima
a vzduch je chudý na kyslík, začali přidávat do čaje jačí
máslo a sůl.
Kolem roku 1190 se vracel budhistický mnich Eisei do Japonska a s sebou vezl semínka čaje. Byl to právě on, který
čajový rituál obohatil o šlehání metličkou. Mimochodem,
výraz čajovna, znamená v Japonsku dřevěný zahradní
domek s tak nízkým vchodem, že se příchozí, který se chce
napít, musí při vstupu nápoji nejdříve „poklonit“. Gejšy
musely bezpodmínečně ovládat všechny úkony související
s přísnými čajovými rituály. Inu další nápoj od Všehomíra.
Ale zpět do Evropy. Tam mířili v roce 1610 i Holanďané
s první várkou čaje na palubě. Exotický Te z daleké Číny byl
velice drahý. Cesta trvala i rok. Čaj byl ihned provázen podivnými historkami, podobně jako káva. Třeba se říkalo, že
jeho pití činí muže méně atraktivní pro ženy. Evropa tehdy
znala jen zelený čaj, který však zdlouhavým převozem
ztrácel na kvalitě. S tím si ale naši předci poradili. Přidali do
výroby čaje proces fermentace a tak vznikl (z nutnosti) černý čaj se silnějším aroma i vyšším obsahem kofeinu. Přirozeně to byly námořní velmoci jako Holandsko a Portugalsko,
kde se konzumace čaje stala nejvíce oblíbeným rituálem.

Káva je africká, čaj je asijský a konečně čokoláda je americká. Všechny cesty vedou do Říma. Jedna z nich začala
ve Střední Americe zhruba v období 1000 let př. n. l. V řeči
Aztéků znamená „xocoatl“ kyselá voda. A máme tu „počeštělý“ výraz čokoláda. Olmékové zase říkali „kakawa“
a z toho je odvozeno dnešní kakao. Našlo se dost Mayské
keramiky dekorované motivem kakaovníku, náčiní k přípravě kakaa atd. Šlo od počátku o tekutý nápoj, který byl
velice hořký, kyselý a pěnil. Proto asi Cortéze zpočátku
příliš neoslnil, ale stačilo přidat trochu medu a zrodila se
vášeň, které bylo předurčeno dobýt starý kontinent. Spolu
s kávou a čajem měla čokoláda dokonale uspokojit choutky
zhýčkané Evropy a ještě nastartovat novou vlnu kulinářského rozkvětu a gurmánského pokušení.
Ale dlouho předtím chovali kultury střední Ameriky kakaové boby v posvátné úctě. Byly používány jako platidlo
a nápoj z nich uvařený směli pít pouze vysoce postavení
členové společnosti. Ten byl často dochucován, vanilkou,
chilli nebo pepřem a byl vyhrazen pro náboženské obřady.
Toto božské „kakao“ se také podávalo obětem, aby připravilo jejich duši k odchodu z tohoto světa.
Zato v Evropě šlo doslova o módní boom a kdo neuvítal čokoládou vzácného hosta, ten nebyl „in“. Tedy zejména ve
Španělsku, odkud se hnědé zlato dostalo postupem času do
dalších zemí včetně Ameriky severní. Ve Francii byla učena
jen pro aristokracii. Naopak Anglické kavárny jí nabízely
každému, kdo si ji mohl dovolit. Bohaté paničky zabíjely nudu konverzací a pitím slazené čokolády z luxusních
servisů při odpoledních dýcháncích. Čokoláda byla podávána s kořením, které odpovídalo Evropskému gustu – anýz,
pepř, skořice. Postupně se do repertoáru zařadily exotičIce Zima 2014 |
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Gurmán
tější chutě jako vanilka, pomerančová kůra, citronová kůra
nebo jasmín. Vrcholem extáze se staly čokoládové pralinky,
které se začaly prodávat v roce 1913. A nezapomeňme ani
na kakaové máslo jemné chuti a vůně. Stabilní to tuk, plný
antioxidantů, což zabraňuje žluknutí. Díky jemnosti se z něj
vyrábí nejen chutné cukrovinky, ale také kosmetické přípravky. V roce 1847 se podařilo vyrobit tabulku čokolády,
která byla ovšem velmi hrudkovitá a nekvalitní. Nějakou
dobu to trvá, než se výrobek zdokonalí, ovšem v případě
mléčné čokolády stálo úsilí za to – na seznam dárků, které
nezklamou, se zařadila v roce 1875.

8 požitků kávového vzdělání:

Základem je již zmiňovaná káva Turecká a italské Espresso
a samozřejmě Casanovské:

CAPPUCCINO

Tradiční to elixír lásky skládající se z espressa, mléka a mléčné pěny, která dobře zadržuje teplo.

MAROCCHINO

Je to espresso posypané kakaovým práškem. Pak přijde vrstva mléčné pěny a znovu kakaový prášek. Ten kdo má rád
sladké, si Marocchino jistě oblíbí.

FRAPPÉ

Tento velmi populární nápoj se rozšířil z Řecka. Základem
je opět espresso s trochou mléka, kostkami cukru a na
vrchol patří zmrzlina.

IRSKÁ KÁVA

Není zrovna jednou z těch slaďoučkých variant. Na jednom
letišti ji poprvé namixoval chlápek, co si asi říkal, že se ti
cestující musí během čekání na let zatraceně nudit. A tak
jim do kávy přidal whisky. Přesně je to: lžička třtinového
cukru na dno, pořádná dávka whisky, káva a na vrch patří
šlehačka, která by se ale neměla smíchat se zbytkem nápoje.

KÁVOVÉ MLÉKO

Je směs mléka a kávového sirupu, která se zrodila v USA
ve 20. a 30. létech.

VIETNAMSKÁ LEDOVÁ KÁVA

Je určena pro letní, horké dny. Do vysoké sklenice plné ledu
nalijte směs spařované kávy a kondenzovaného mléka. Proč
kondenzované? Dříve bylo ve Vietnamu těžké sehnat nějaké jiné a bůh ví proč z toho je najednou tradice.

CAFÉ AU LAIT

Tento nápoj jsme již také zmínili. Z hořké turecké kávy si
udělali Francouzi směs, kde převažovalo mléko dle potřeby.

FRAPPUCCINO

Americká Godzilla vznikla, když zkombinovali řecký a italský genofond. Takže je to kombinace cappuccina a frappé.

Správný postup při přípravě
japonského čaje Senča
Jde o jeden z nejoblíbenějších zelených čajů. Ještě než začneme, zkontrolujeme obsah soupravy. Ujistěme se, že má
konvička velmi husté síto a máme nádobku na přelévání
a další nádobku na přebytečnou vodu. Nádoby na čaj si nejprve předehřejeme. Na manipulaci s čajem není vyloženě
třeba používat tyčinky z bambusu, který nasbírala nejmladší panna v domě, ale pokud možno se vyhněte tomu,
abyste ho vzali do ruky. Pro dvě osoby na dva šálky by mělo
postačit 5g čaje, což jsou v případě čaje Senča tak 4 lžičky
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směsi. Co se týče vody, kterou jsme použili na předehřátí,
tak je ideální jí pak použít přímo k zalití čaje. Voda, kterou čaj zalejeme, by totiž měla být tak na 80°C, nikdy by
neměla být vařící. Ale je dobré, když varem předtím prošla.
Takže pro vyhřátí nádob použijeme vodu ve varu nebo
těsně před ním, která nám pak během přípravy a kratičkého čekání spadne a pár stupínků. Teplota a doba louhování
je zásadní a uvidíte, že vás začne bavit vychytávat obojí.
V soupravě bývá teploměr a váha, aby bylo možné připravit nápoj přesně. Pokud možno nelijte vodu do konvičky
příliš z výšky, tím předejdete pocuchání čajových lístků.
Nechte čaj louhovat zhruba minutku. Pak přelijte do šálků.
Snažte se, aby v konvičce nezůstala žádná voda a lístky se
tak dál nemohly louhovat! V Japonsku je zvykem dělat 2
až 3 nálevy, ale můžete jich ochutnat i víc. V Číně je zvyk
s každým dalším nálevem lehce prodloužit dobu louhování.
Naopak Japonci dobu po prvním nálevu zkracují, protože
jak si jistě všimnete, hned po prvním zalití se lístky otevřou.
Díky tomu bude příští louhování probíhat hned zpočátku
daleko intenzivněji a my se chceme vyhnout tomu, aby byl
čaj hořký. Při druhém nálevu tomu tedy dejte půl minutky. Při třetím se zase můžete vrátit k minutě i o trochu
víc. A nezapomeňte, že přeci jen sedíte v české kotlině
(možná). Takže kdo chce, ať si vezme kimono a zkříží nohy
vsedě, ale prosté sdílení příjemné chvilky je mnohem podstatnější.

3 Tabulkové čokolády, které byste
měli ochutnat alespoň jednou za
život!
Duffy´s Chocolate Indio Rojo 72%
Tahle pochoutka se vyrábí z bobů, pocházejících z Hondurasu, ale je jich jen velmi omezené množství. Takže jde
o drahou záležitost a to nejen díky ceně suroviny, jak jistě
zjistí ten, kdo si na tomto výrobku pochutná. Čokolády Duffy´s se vyrábějí v malé čokoládovně Red Star v anglickém
hrabství Lincolnshire a pro své výrobky nakupují ty nejexkluzivnější boby na světě. Edice, která šla do mezinárodních
soutěží, čítala jen 250 kusů, protože se před soutěží podařilo sklidit jen 50 kg bobů.

Askinosie San Jose del Tambo 70%

10 g této čokolády stojí v Británii libru! A to bylo předtím,
než vyhrála ocenění v od Chocolate Academy. Vyrábí ji
v malé čokoládovně v Missouri. Už na první pohled zaujme
design obalu, který má působit ošuntěle. Voskový papír,
jednoduchý potisk jakoby od razítka a provázek na horním
konci obalu ten dojem spolehlivě vyvolají.

Rococo Sea Salt

Je mléčná čokoláda vyráběná v malém rodinném podniku
v Londýně. Ano, čtete dobře, je to sametová mléčná čokoláda, která na konci zanechává jemný tón mořské soli.
Všechny zmiňované značky u nás ale nekoupíte. Duffy´s,
která vyhrála první místo v kategorii hořká čokoláda od
Chocolate Academy u nás k dostání není. Ale ostatní ano!
A tady je pár značek, jež jsou synonymem kvality pro všechny, kteří s čokoládou teprve nesměle koketují: Amedie,
Michel Cluziel, Valrhona.
Na této malé výpravě jsme objeli kus světa. Kam jsme se
nepodívali teď, tam nakoukneme příště a doufám, že se mi
povedlo zasadit několik nových semínek labužníkovníku.
Přeji mnoho slasti!

KDO JE SKVĚLÉ KÁVY CTITEL,

NAKUPUJE V KÁVY PITEL
V novém roce nová káva. Ochutnejte výtečnou kávu zn. Kávy pitel. Prémiové
espresso směsi IMPERATOR, NOBILIS, EXCELSIOR pro přípravu silného
a lahodného espressa vám dají poznat příjemný pocit z kávy pražené
„tak akorát, podle našich nejlepších tradic“. Jsou plné chuti a v našem
stylovém hrníčku vás potěší na těle i na duši.

Navštivte náš e-shop
www.kavypitel.cz nebo kamenný
obchod Kávy pitel v Čáslavi,
Klimenta Čermáka 123/22.

Na zdraví
Text: Josef Darebný, foto Schutterstock.com

Vánoční punč,

nebo něco ostřejšího?
Je zima, 23. prosince a mrzne, až praští. Venek je, skrz okna zkrásnělá mrazem, jen těžko vidět, ale sníh ještě nepřestal padat, to jediné se dá říci určitě. Takže vnitřek vítězí.
Táta s dětmi jsou ještě tam a až se vrátí, budou vypadat stejně jako ty rampouchy co
lemují celou roubenku. Budou se chtít zahřát, takže je čas přiložit do krbu pár polen
a připravit horký nápoj. Honem, mamko, skoč do špajzu pro:

Skořicový květ - 2 kousky, citronová šťáva - půlka citronu,
med - 0,5 dcl, pomerančová kůra, jablečný mošt – 4 dcl,
černý čaj - 3-4 lžičky a samozřejmě vodu – 4dcl.
Zatímco se louhuje čaj, opláchne mamka pomerančovou
kůru v horké vodě. „Chemie je dneska všude,“ hudruje.
Kůra může být i citrónová, limetková, jak je libo. Čaj by
se neměl louhovat moc dlouho, aby se zbytečně nezačaly
uvolňovat škodlivé třísloviny, takže po minutě, maximálně dvou musí sítko z konvice ven! Teď zbývá dát hrnec na
plotnu, smíchat v něm všechny ty dobroty a velmi zlehounka ohřívat. Jakmile začne kůra se skořicí náležitě vonět, je
čas vyndat obojí a smíchat čaj s obsahem hrnce. „Jen aby
se moc neloudali, sic to budu přihřívat pětkrát.“ Řekne si
mamka a koukne zase na okno.
Nápoje spočítáte rychleji, než okolnosti, za jakých se pijí
a ke kterým se hodí. Jinak prožívá Vánoce pětileté děcko,
patnáctiletý klacek, hippízák, účastník techno párty, táta
od rodiny, který pracuje manuálně, manažer trávící většinu
pracovní doby v kavárně, účetní se zálibou v pole dance,
nebo servírka za barem, která se těší, až zas přijde ten
krasavec, na kterého má spadeno. Škatulkování bývá pěkný
nesmysl. Jen jsem se k němu uchýlil pro navození představy
ohromného výčtu kombinací. Takže pracovní vánoční likér
naší koketní servírky představuje ten nejdražší alkohol
v podniku, který nikdo stejně nevypije a možná trochu
toho čaje, nebo kafe, aby se člověk udržel na nohou. Ale
s kamarádkami už má domluveno něco zcela jiného. Až
tahle úmorná šichta skončí, sejdou se večer u ní v bytě
a udělají si pořádný punč. A hrát se budou Aktivity verze
4,5. Později, když už se koncentrace značně sníží a soustře-
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děný pohled na deskovou hru začne být pěkná nuda, přijde
„ke slovu“ peprně pojatá pantomima a „vadí – nevadí“.
A samozřejmě je třeba udělat další várku punče. Schválně
hádejte, čím se bude lišit od té první. O Vánocích každý
podle svého gusta. Hlavně aby to gusto zahrnovalo, že se
sejdou jemu blízcí a všichni si uvědomí, jaké mají štěstí, že
se tu zas po roce sešli ve zdraví a spokojenosti.

„Lonely Barmaid“ vánoční punč
Ten kluk, který k nim chodí do baru, vypadá jako Clark
Kent a pořád ho má v hlavě. Vezme lahvinku bílého od
posledního rande, co nestálo za nic. Pustí rádio. Hraje „Summer Time“. Na chvíli jen tupě zírá před sebe. „Nalej to do
hrnečku, moje milá, přidej tam ještě deci becherovky, vanilkový lusk a to svoje „ach“.“ Vzpamatuje se. „Hoď něco do
hrnce a přestaň se tak se připitoměle usmívat.“ Napomene
se v duchu, ale taky se tomu zasměje. Jsou přece Vánoce.
„Klárko, podej mi z lednice citron a pomeranč, prosím tě.“
Osloví kámošku, zatímco hledá na polici hřebíček, skořici a vanilkový cukr. Šup s tím do hrnce. Do misky vedle si
nasype rozinky a zaleje to hezky česky - Becherovkou. Celé
to tajemství nechá povařit tak hodinku nad mírným plamenem, aby pak mohlo dojít ke sladkému spojení.

Vánoce u babiček - vaječný koňak, karamelový likér
Na Štěpána si to bez vaječného koňaku neumím představit.
Pokaždé nám babička dala zmrzlinový pohár, který polila
čokoládou nebo koňakem a napomenula nás, ať to nesníme moc rychle. Já měl radši koňak. Díval jsem se z okna na
zasněženou zahradu a bylo mi v tom domě dobře. Nebylo
to jen koňakem a teplem. Mohly za to taky dárky a všichni,

Krása
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Rozhovor

které mám rád, seděli v jedné místnosti, kde si povídali.
Bylo v tom ještě o hodně víc, než tohle. Ta sváteční nálada sahá daleko za rámec obvyklých popisů. To nejmenší,
co můžu udělat, je podělit se s vámi o babiččin recept na
vaječný koňak:
8 žloutků, 1 litr mléka, 200 ml smetany ke šlehání, 1 kondenzované mléko Salko, 30 g moučkového cukru, 2 vanilkové lusky, 200 ml rumu nebo brandy.
Žloutky oddělila od bílků. Bílky babča dala zamrazit pro
pozdější použití, neboť i pro pírko by přes plot skočila. Pak
do žloutků nasypala moučkový cukr a vyšlehala to do tuha.
Přidala kondenzované mléko, smetanu a obyčejné mléko.
Vanilkový lusk rozřízla a dřeň vyškrábala do směsi. A hodila
tam i ten lusk, no co s ním jiného? Pak to na mírném ohni
ohřívala, dokud nebyla směs hustá. Nakonec to scedila
a přidala rum.
Kdo není na „vaječňák, může si udělat cokoliv jiného. Třeba tam hodit pár karamelek:
400 g slazeného kondenzovaného mléka (nebo kondenzované karamelové mléko), 1 lžíce kávy (dle vašeho výběru,
na kvalitě nešetřete) v jedné lžíci vody. Bude to chtít zbavit
se lógru, jestli sáhnete po něčem kvalitním. Jedna lžička
vanilkového extraktu, 400 ml brandy nebo rumu, 500 ml
smetany ke šlehání.
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Kondenzované mléko v plechovce se ponoří do hrnce s vodou a vaří zhruba 2 hodiny. Pak se to musí nechat vychladnout. Potom otevřít a promíchat vanilkou, brandy, kávou.
Nakonec přijde smetana. Podávejte s ledem ve sklence
nebo jako ozdobu na zmrzlinovém poháru. Chutná to skvěle a dlouho vám to v ledničce nevydrží, takže s trvanlivostí
si nemusíte dělat hlavu. Jsou to zhruba 2 týdny.
Na několika receptech je vidět, že postupy se až tolik
nemění. Ale je to na vás. Experimentujte. Fantazii se meze
nekladou, a proto hodně záleží na vašem výběru surovin.
Osobně bych si nechtěl dávat do slavnostního vánočního
karamelového likéru instantní kávu. A zrovna tak bych za
vhodnou surovinu nepovažoval tuzemák. Ale někdo by
mohl správně namítnout, že titul článku také obsahuje slovo aperitiv, což jak víme, je alkohol, podávaný před jídlem.
No však je teprve 23. prosince, nezapomeňte, že vánoční
oběd nás teprve čeká.
Příjemný den s rodinou se změnil ve výtečnou večeři a děti
jsou už v postelích. Nezaškodí malá změna. Dědečkovi je
dovoleno kouřit a podíváme se, co tu máme k pití. Ve sklepě má děd řadu lahví ze svých cest a každá má svou historii,
stejně jako nápoj, který obsahuje. Takový malý archiv:
Přímo naproti vchodu je stojan určený vínům. Bílá, červená,
většinou suchá nebo polosuchá, Jelikož je společnost po

Na zdraví
jídle, musí přijít ke slovu digestiv. Vína je tu kolem 14 lahví
a nahoře v lednici čeká láhev sektu, ale to počká na zítřek.
Teď přesuneme pohled jinam. Po naší pravici je velká police, obsahující směsici nápojů. Slivovice, Kontušovka, řecké
Ouzo, Sherry, Portské Single Quinta, Becherovka, suché
Martini, Cinzano Bianco. Na nižší polici je Skotská single
malt whisky Glenfiddich hned první po ruce. Následuje vodka, Čert, brandy Napoleon, Metaxa, nějaká láhev s červem,
což by mohla být Rakije, italská Grappa, a dokonce i pravý
Cognac.
Nakonec se u krbu popíjelo brandy Napoleon. Vynikající volba. Takže, aby nám to dědeček usnadnil, uskladnil
do horního regálu aperitivy a do dolního, digestivy. Jistěže,
úplně striktně to neplatí. Takhle to tam uskladnil on a ne
já. Označení aperitiv a digestiv berme s rezervou, neboť je
to společenské pravidlo, které říká všem námořním kapitánům irského původu z krčmy U Rezavýho Háku, kteří by
se náhodou dostali na audienci ke královně: „Na recepci
nejdřív vínko lehké a až po jídle whisky. A bůh ochraňuj
královnu“. Někteří mezi „ostré“ aperitivy řadí i whisky, gin,
ale ne každý sloužil na lodi Bounty (autorovi tohoto článku
by to zas tak nevadilo, možná by mu to i prospělo). Rovněž
Portského existuje tolik druhů, že může jít jak o aperitiv
tak i degustiv. Záleží na kombinaci s jídlem, situaci, reputaci, delegaci, honoraci a vkusu. Rozhodně se ale dá čekat,
že pokud jste pozvání na významnější společenský večírek, bude obsluha nabízet lehčí nápoje, aby se host před
jídlem hned neocitl na zcestí mezi dvěma světy a následně
byl ostatními růžovými slony vykázán z místnosti. Zároveň
by měl aperitiv splňovat další společenskou funkci a sice
odstranit počáteční ostych hostů, rozproudit konverzaci á
la Casanova a při čekání na jídlo navodit příjemnou atmosféru. Nabízí se tedy lehká vína, sekt, campari, sherry či
portské.
Zítřejší oběd bude sváteční a zároveň i slavnostní, dědečkovo křestní jméno je Adam. K takové příležitosti bude
jistě vhodné pronést před jídlem přípitek. Pojďme se blíže
podívat na některé z nápojů vhodných pro tuto příležitost.
Budou to tedy aperitivy - nápoje povzbuzující chuť k jídlu,
které připraví žaludek k většímu příjmu stravy:

Sekt
Sekty podáváme ve špičce, misce nebo ve flétně a řadíme je
mezi lehké aperitivy.
Sekt neboli, česky, šumivé víno, je vyráběno z vína nebo
moštu. Slovo sekt pochází z Německa z 18. století. Slovem
Champagne lze od 19. století označit pouze výrobky pocházející z Francie z této oblasti. Druhy tohoto nápoje se liší
podle cukernatosti. Brut nature – pod 3g cukrů na l. Brut
– do 15 g/l. Extra dry má 12-20 g/l, Sec – 17-35 g/l, Demi-sec
– 33-50 g/l, Doux nad 50g/l.
Opravdové Šampaňské vzniká druhotným kvašením v lahvích ve vodorovné poloze, kdy se musí nechat kvasit asi 9
měsíců a vznikající CO2 mění tiché víno v šumivé. Ostatní
šumivá vína se vyrábějí stlačením ve velkých nerezových
tancích, což je levnější a časově úspornější metoda.

Campari
je fortifikované víno (vermut) jasně červené barvy, hořko
sladké chuti s 25 % obsahem alkoholu. Řadíme jej mezi
sladké aperitivy. Také se jistě setkáte i s výrazem „dezertní
víno“. Servírujeme jej ve vyšších štíhlých sklenkách na dlou-
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hé stopce o obsahu půl deci nebo deci. Podává se ovocem,
například s citrónem. Nápoj vynalezl Gaspare Campari
v roce 1860 v Italském městě Novara. V Miláně je dodnes
slavná Caffé Campari. Fortifokované víno znamená, s dodatečným přidáním alkoholového výluhu z bylinek, koření
a doslazením. „Vermuth“ je německý výraz pro pelyněk.
Obvykle se vyrábějí z nepříliš kyselých lehčích vín (např. Trebbiano), do kterých přijdou nejrůznější byliny jako: pelyněk
pravý, skořice, hřebíček, yzop lékařský, chmel otáčivý, fenykl, kardamom, andělika lékařská, samá dobrá společnost
z Alpských lučin, jak vidno. Samotné Campari má v sobě
kolem 86 různých bylin. Vermuty jsou oblíbenou surovinou
pro moderní koktejly jako Martini nebo Manhattan.

Cinzano
A opět vermut. Cinzano z Italských tajemství. Obsahuje
muškátový oříšek, koriandr, jalovec, pomerančovou kůru

a samozřejmě pelyněk. Zbytek surovin je přísně střeženým
obchodním tajemstvím. Všechny nápoje řady Cinzano se
vyznačují sytou a plnou chutí. Cinzano Bianco je voňavé,
plné, ale stále jemné. Další příchutě jsou Extra Dry a Rosso.

Aperol
je alkoholický nápoj řadící se mezi kořeněné bittery. Má
oranžovočervenou barvu s ovocnou lehkou hořkou chutí.
Vyrábí se na bázi lihu z hořce, rebarbory, výtažků z pomerančů, aromatických bylin a barviv.

Martini
Další ze stáje nápojů na bázi Vermutu s rozličnými druhy,
podle koření, bylin nebo typu vína. Skvělé koktejly připravované z Ginu (nebo vodky) a Vermutu, jejichž poměr
je 4:1, někdy 6:1 a někteří zoufalci drží minutu ticha za
vermut při stavu 6:0. Doplníme olivou nebo ovocem vhod-

ným k typu vermutu, jež jsme použili. Opravdové orosené,
chladné, suché. Nebo může být sladké s pomerančem? Pro
vás cokoliv mistře, račte si vybrat vás drink!

Becherovka
Naše klasika. Třináctý Karlovarský pramen. Je to hořký bylinný likér nažloutlé až žlutozelené barvy. Bývá mírně přislazena (6 – 9 %). Původní likér byl vyráběn přímo z bylin.
Recept Johan Becher z roku 1866 je seznam drog a bylin
délky toaletního papíru. Výrobní receptura je samozřejmě přísně střeženým tajemstvím, jak jinak (jak má potom
člověk něco napsat, když je to všechno tak neuvěřitelně
tajné). Recepturu prý znají jen dva lidé z firmy: výrobní
manažer a výrobní ředitel. Dnes se k výrobě používá pravý
bylinný extrakt. Likér se vyrábí v místnosti zvané „Drogikamr“ (původní název z dob Jana Bechera) z více než 20 různých druhů bylin a koření. Jediné co víme jistě, je to, že nic
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nevíme jistě, ale proslýchá se, že většina přísad překvapivě
pochází z české republiky a některé rostou i okolí Karlových Varů neboli Carlsbadu. Dále také jedna paní povídala,
že součástí receptu jsou ale i byliny ze Srí Lanky, Zanzibaru
nebo Jižní Ameriky. A rovněž vešlo ve známost, že společnost nakupuje i některé suroviny, jež do nápoje vůbec
nepatří, aby tím zmátla špiony. Představte si, jste vázáni
celoživotním mlčením o složení nápoje. Musel bych to alespoň vrbě pošeptat. Tak že, až uvidíte při vánoční procházce
v Karlovarských kopcích hystericky mumlajícího dědečka,
jak se choulí u stromečku – nelitujte ho, pravděpodobně je
to odporně bohatý provozní ředitel z Becherovky.

Sherry a Portské
Jedno jako druhé, řekne leckdo a mávne nad tím rukou.
Není to ale pravda. Je to stejné jako říct, no jo, Portugalci
a Španělé, kde je nějaký rozdíl. Společné mají oba nápoje to, že jsou fortifikovány. Tedy jde o směs vína s vinnou
pálenkou. A taky jsou oba sladké. Portské pochází z oblasti
Duoro, ke se jeho hrozny pěstují na strmých svazích, těžko
přístupných pro techniku. Ruční sběr se samozřejmě příznivě projeví i v kvalitě moštu, který se pak nechá kvasit
a když je zhruba 16 % cukrů a přeměno v alkohol, tak se
kvašení zastaví přidáním 77 % vinného destilátu. Takhle
zraje Portské pěkně v dřevěných sudech. Ona chuť, jak
ji známe, vzniká až míšením jednotlivých druhů vín v samotném městě Porto ve kterém se také nachází ústí stejnojmenné řeky do Atlantického oceánu. Je velice přísně
stanoveno, jaké parametry mají být dodržovány a jejich
hodnota je znalci „míchači“ velice přesně dodržována,
aby bylo víno plné a nezaměnitelné chuti. Je mnohem více
druhů než jen tmavé sladké Portské. Různá bílá, od suchých
až po sladká. Kombinací je dost. S následujícími nápoji se
můžete u nás setkat velmi často: White Porto, Ruby Port
(nejběžnější, typickou karmínovou barvou) Tawny (žlutohnědé), Vintage, Late Bottled Vintage, Crusted (směs
různých vintage vín).
Sherry je pěstováno ve Španělsku u měst Jerez, Sancúlar
a Barrameda. Hrozny z odrůd jako Ximenéz, Palomino
nebo Moscatel ale podstupují trochu jiný proces, než-li je
tomu u výroby Portského. Nechají se nejprve vysušit na
slunci a pak jsou opatrně lisovány, místo aby byly drceny. A další rozdíl je také v tom, že získaný mošt v sudech
prokvasí úplně. Sherry je také mnohem starší nápoj, který
si oblíbili zejména Britové. Už Kryštof Kolumbus měl na palubách svých lodí dostatek Sherry, aby mohl zahnat chmura
na dobrodružných výpravách a podržet si optimistickou náladu při řešení obtížných úkolů na svých cestách širými moři
Atlantiku. Ty nejkvalitnější moky s optimální chutí a vůní
jsou fortifikovány na 15%. Tím se umožní vznik kvasinkám
typu Flor. Bude z nich víno typu Fino. Další jsou plnější
chuti a nechají se zrát až na 17,5 % aby byly základem na
vzduchu zrajícímu vínu Oloroso. Ty další jsou pak určeny
k 15% fortifikace a vznikne z Oloroso nebo Amontilada.
Nebo se to moc nepovede a tak se směs určí k destilaci.
Typy se pak ještě nechají promíchat ze sudů uložených nad
sebou, aby se finální vína doladila. Fino je extrémně suché
a po otevření moc dlouho nevydrží. Oloroso je suché, ale
ne tolik jako jeho předchůdce a díky zrání na vzduchu má
také typickou jantarovou barvu. Může být základem Cream
Sherry. Amontilada je něco mezi dvěma předchozími, kdy
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zrání umožní růst Floru a následné dozrání na vzduchu
zapříčiní oříškový nádech v tmavém nektaru. Může pak být
jemněji nebo i více doslazeno. Moc neotálejte s vypitím,
protože jak Portské tak Sherry nejsou nápoje učené k dlouhému skladování.

Gin
Klasik. Jalovcový, intenzivní. Periodicky destilovaný chlapík,
jenž se zove Genever Gin. Druhý typ se nazývá Dry Gin. Ten
vznikne destilací obilné břečky a dochucením směsí různých
bylin. Dr. Francius de la Boie hledal lék na ledvinové potíže
a smíchal tak dva tehdy známé močopudné prostředky: olej
z jalovcových bobulí a obilný destilát. To se stalo v Nizozemí už v roce 1650. Odtud se Gin dostal do Anglie, kde se
stal velice populárním a byl vyráběn druhým způsobem,
o kterém jsme mluvili, tedy Dry Gin. Ten také ještě obsahuje karmadon nebo pomerančovou kůru. Tuhle rundu
platíte vy.

Whisky (Skotsko, Wales, Kanada) Whiskey
(Amerika, Irsko)
Pil jsem skotskou, irskou, kanadskou, americkou i japonskou. Každá má svoje. Skotská nedá dopustit na tón rašeliny, jejímž kouřem je sušen slad ječmene, z něhož se
dvojitou destilací vyrábí. Irská je třikrát destilovaná a minimálně tři roky je ponechána aby se snoubila s dubovým
dřevem. Whisky zvaná Bourbon z Amerického Kentucky
je hlavně z kukuřice (až 51%- Jim Beam) a nechá se zrát
v sudech z čerstvého dubu, které jsou vypalovány, což dává
nápoji opět kouřovou vlnu, jež ucítíte, jak se vzdouvá na
vašem patře. Whiskey z Tennesee se jmenuje Jack Daniel´s .
Kanadská whisky je téměř výhradě pálena z obilnin. Single
Malt znamená, že whisky je z jedné vypálené várky z konkrétní palírny a znalci bývají jednotlivé značky oceňovány
pro jejich specifický charakter. Ovšem Blend whisky, tedy
míchaná neznamená, že jde o nějaký podřadnější nápoj.
Naopak je možnost chuť doladit a vytvořit skvost, podobně
jako u vinných pálenek.

Slivovice
Švestky, slívy, blumy. Čechy, Balkán, Polsko, Slovensko,
Slované. Náš nápoj. V pálenicích na Valašsku pálí Slívku
z 6 – 8 týdnů zkvašených švestek při teplotě 100°C aby se
odpařil jen alkohol a silice způsobující nežádoucí chuť byly
separovány. Destilát se zchladí a pálí znovu. To už kolem
těch krásných pitelných 50 – 51 %, ale je dobré ho nechat
uležet, aby se zakulatil a nebyl tak ostrý. Klidně i několik
let. Čím déle se nechá ležet, tím zlatavější je nádech tekutiny. Odtud tzv. Zlatá Slivovička. Správná Slivovice řetízkuje,
tzn. vytváří praménky kondenzujícího alkoholu stékajícího
zpět do sklenice. Promněte ji mezi prsty a podle stupně
drhnutí můžete určit její „ovocitost“ a tedy její kvalitu.
Opravdu staré slivovice jsou skutečným požitkem podobně
jako koňak.
Není to lehké rozhodování, ale nakonec byla vybrána právě
archivní Slivovice, k dědečkově velké spokojenosti a k následnému vynikajícímu obědu. Inu není žádný div, že byl
před těžkým jídlem vybrán právě tento nápoj. A co měli
dobrého k obědu na Štědrý den? To je opět téma na celý
článek, takže o tom někdy příště a nezapomeňte si zásobit
svůj bar, aby na Vánoce, bylo z čeho koštovat.

díly

Prosecco
díly

Aperol

na ledu
a s plátkem
pomeranče
www.facebook.com/AperolSpritz

díl

soda

Zdraví a krása
Foto: Schutterstock.com, zdroj: Germini, Refrakční centrum Praha

To, co je skutečné,
je očím neviditelné…
… říká Malý princ a nezbývá s ním než souhlasit. Pravdou ovšem je, že pokud skutečně přijdeme o zrak, vyrovnáváme se s tím velmi špatně. Podle psychologů je ztráta
zraku tím úplně nejhorším postižením, které nás může potkat… Pojďme tedy udělat
něco pro to, by nám naše schopnost vidění zůstala zachována.

Obzvláště teď v zimě to bývá pro naše oči velmi náročné.
Musíme si uvědomit, že v zimě máme větší teplotní rozdíly
mezi venkovním a vnitřním prostředím. V mrazivém ovzduší dochází ke zvýšenému odpařování slz a osychání povrchu
oka. Setkáváme se s poruchami slzivosti v obou extrémech.
Suché oči se projevují pocitem drhnutí víček až bolestí očí.
Nadměrné slzení je nepříjemné vzhledem k hrozící dermatitidě a navíc není příliš společensky únosné. Kůže víček,
stejně jako okolí očí jsou totiž velice citlivé. Příčinou bývá
kombinace chladu a macerace jemné kůže při zvýšeném
slzení.

Vyberte správné brýle…

U řady pacientů se také projevuje specificky v tomto období tzv. chladová alergie. Ta postihuje tepelně nechráněnou
část pokožky, a velmi často právě obličej. Takto vzniklá
svědivá vyrážka pak může zkazit vytouženou dovolenou.
Dnes není výjimkou, že řada lidí cestuje za teplem a sluncem i v období, kdy v našem podnebním pásu panuje zima.
Pro ně platí stejná ochrana očí jako v létě. Sluneční brýle,
prevence vzniku zánětů, ochrana pokožky vhodným krémem s příslušným UV filtrem.
UV záření ale ohrožuje i ty, kteří se naopak rozhodnou pro
vysokohorskou turistiku a lyžování. Na to se bohužel mnohdy nemyslí. Tady je třeba varovat před vznikem tzv. solární
keratopatie, neboli poškození povrchních vrstev rohovky
slunečními paprsky odraženými od bílého sněhového podkladu. Poškození může být podobné jako u sváření obloukem. Prevencí jsou kvalitní, dostatečně přiléhající ochranné
brýle.
Současný sortiment ochranných sportovních brýlí je fascinující. Ideálním materiálem je polykarbonát s UV filtrem. Kromě ochrany proti záření poskytuje i dostatečnou pevnost
proti rozbití a následnému poranění úlomky. Pokud nosíme
brýle, otázka je, zda je používat i při sportech, nebo máme
volit nějakou jinou alternativu? Na jedné straně při nošení
klasických brýlí hrozí při pádu poranění obličeje a očí, na
straně druhé, při jízdě bez správné korekce zraku je větší
šance na přehlednutí překážky s následným pádem. Řada
sportujících dnes nosí při zimních sportech kontaktní čočky,
přestože je po zbytek roku běžně nepoužívá. Za tímto
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účelem jsou nejčastěji používány bezúdržbové, jednodenní
čočky. Ráno nasadím, večer vyhodím.
Řešení se najde i pro ty, kteří čočky nenosí. Existují speciální ochranné sportovní brýle, ve kterých je možno přímo
nainstalovat příslušnou dioptrickou korekci. Kombinace
dvojích brýlí je nepohodlná, ne příliš praktická a částečně i
nebezpečná. Zásadní rozdíl mezi korekcí brýlemi a kontaktními čočkami je v zúžení, respektive rozšíření periferního
prostorového vidění.
„Někteří lidé proto po návratu z hor přicházejí na oční kliniku s odhodláním nechat si laserem odstranit dioptrickou
vadu. Při sportování se totiž cítí významně handicapováni,”
říká oční lékař MUDr. Petr Novák.

Mýty o laserových operacích očí

Tím se dostáváme k tématu laserových operací. Těch se
v České republice provádějí každoročně desetitisíce. „Moderní oční chirurgie je schopna zbavit brýlí většinu lidí,
kteří o to projeví zájem. Nejčastěji operujeme femtosekundovým laserem metodou lasik, ale stále více užíváme i nitrooční čočky, jež ve spojení s lasery dokážou odstranit vady,
které dříve oční chirurgie korigovat nedovedla. Laserová
operace s implantací nitrooční čočky umožňuje odstranit i
vady vyšší než 10 dioptrií. Pacient po takové operaci dokáže bez brýlí poznat na nástěnných hodinách, kolik je hodin.
To jsou nezapomenutelné chvíle,“ uvedl MUDr. Pavel Stodůlka, zakladatel laserových operací lasik v ČR.
Nejčastějším důvodem, proč se lidé obávají operaci očí
podstoupit, je strach z bolestivého zákroku. „Oční operace,
ať se jedná o laserové operace nebo implantace čoček, jsou
dnes v naprosté většině bezbolestné. Po sérii přístrojových
měření a vyšetření očním lékařem jsou oči znecitlivěny
anestetickými kapkami a následuje nebolestivý laserový
zákrok. Provádí se na obou očích v jeden den a operace
jednoho oka trvá několik minut,“ popsala primářka oční
kliniky MUDr. Drahomíra Baráková.
Dalším důvodem, proč lidé zvažují operaci, je její cena. V
případě, že člověk nosí brýle, které je nutné zhruba jednou za tři roky obměnit, a zároveň je střídá s kontaktními
čočkami, jsou náklady oproti laserové operaci výrazně vyšší.
„Cena laserové operace se v průměru pohybuje kolem 20

tisíc korun. Cena záleží především na použité laserové technice, ale také na renomé chirurga, který operaci provádí.
V rámci různých bonusových akcí je možné laserovou operaci očí pořídit i za cenu nižší než 15 tisíc korun. Protože
roční náklady na kontaktní čočky dosahují 5 tisíc až 10 tisíc
korun, jednorázová investice do laserové operace se ekonomicky vyplatí,“ vysvětlila Drahomíra Baráková.
Pacienti se často ptají, v jakém období je nejlépe operaci
podstoupit. „Díky šetrným a rychlým technologiím očních
laserů není oko při operaci tolik namáhané, pacient bezprostředně po zákroku vidí a hojení je velmi rychlé. Je v
podstatě jedno, který měsíc nebo roční období si pro operaci pacient zvolí,“ uvedla Drahomíra Baráková.

Komu lze operaci doporučit?

Laserová operace očí byla dlouhou dobu považována za
tabu u nezletilých pacientů nebo lidí nad 50 let. „Nejčastěji
operujeme laserem lidi ve věku od 18 do 40 let. Nicméně
laserové operace běžně provádíme už od 16 let a ve zvláštních případech i u dětí. Například tehdy, když má dítě velký
rozdíl dioptrií mezi oběma očima a špatně snáší brýle.
Velmi často provádíme laserovou operaci čočky s implantací
tzv. trifokální čočky u lidí ve věku nad 50 let. Tato operace
jim umožní zbavit se trvale brýlí do dálky i na čtení a je
velmi oblíbená,“ vysvětlil Pavel Stodůlka, který všechny tyto
laserové operace v České republice zavedl.
Lékaři oční operace z důvodu podávání medikace většinou
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nedoporučují těhotným ženám. „Budoucím maminkám
radíme zákrok odložit až na dobu po porodu a kojení. Je
to především z důvodu podávání léků během zákroku i po
něm, které nejsou vhodné pro období těhotenství a kojení.
Ženy, které teprve plánují těhotenství, se však operace nemusí obávat. Samotné těhotenství a následný porod nejsou
pro ženy, které již předtím podstoupily laserový zákrok,
nikterak rizikové. Pokud se výjimečně po těhotenství a porodu změní oční vada, je možné dioptrie dodatečným laserovým zákrokem opět odstranit. V rámci doživotní záruky,
kterou naše pracoviště poskytuje, však nemusí žena případnou dokorekci zraku hradit,“ dodala Drahomíra Baráková.

Návrat zraku je možný

V Česku je kolem čtvrt milionu slabozrakých a nevidomých
lidí. Díky rychlému vývoji oční chirurgie však ani jejich
zdravotní stav nemusí být definitivní. Unikátní operaci –
implantaci umělé rohovky – podstoupila před pěti lety žena
ze Vsetína, která byla nevidomá 16 let. Po zákroku vidí, a
čte dokonce bez brýlí. „Typickou indikací k implantaci umělé rohovky je například oko po těžkém poleptání vápnem
nebo jinou chemikálií. Zákrok však není možné provést u
lidí, kteří jsou slepí od narození, ani těm, kteří oslepli například následkem zeleného zákalu nebo cukrovky. Umělá
rohovka totiž nemůže pomoci pacientům, kteří mají poškozený zrakový nerv nebo sítnici,“ vysvětlil Pavel Stodůlka.

Špičkové sportovní oblečení rakouského výrobce
najdete pouze u nás ve Špindlerově Mlýně

www.martini-sportswear.cz
www.sunskisport.cz

Text: Josef Darebný, foto: Schutterstick.com

Harrachov,
Špindlerův
Mlýn
Tedy všichni sportovci, kteří si dovolenou bez rampouchu u nosu nedovedou představit, nechť napnou svoje zraky, neboť čas zimních radovánek se opět přiblížil.
A kde že je provozovat? Zima je nádherná, když jste v horách. Okraje české kotliny se
zrovna nepodobají zubatým Alpám, ale jsou to drsné a staré hory, skrývající mnoho
příběhů.

Harrachov

Zimní sporty mají v Harrachově více než stoletou tradici.
Když v 19. století přivezl hrabě Jan Harrach do Čech první lyže, kuriozitka se rychle ujala. V roce 1908 byl založen
„Spolek zimních sportů“. První skokanské můstky, které Harrachov tolik proslavily, vznikly v roce 1920. V roce 1923 se
v Harrachově konaly první mezinárodní lyžařské závody,
kterých se zúčastnili nejlepší lyžaři z mnoha zemí Evropy,
i z USA. Od roku 1954 se zde pořádají Mezinárodní lyžařské
závody již pravidelněji. V roce 1980 proběhla rekonstrukce
skokanského a běžeckého areálu. Tehdy byl také postaven
mamutí můstek K-185 - nejvyšší lyžařský můstek na světě.
Ski areál Harrachov leží 650 metrů nad mořem v západní
části Krkonoš. Je to jedno z nejnavštěvovanějších lyžařských center v České republice. Harrachov je rozdělen na tři
samostatné ski areály: Čertova hora, Zákoutí a Amálka. Čertova hora nabízí celkem čtyři sjezdovky o celkové délce
6,5km. Takže přesně tam je nejlepší jít se sjezdovkami.
Prakticky celý povrch tratí je vybaven umělým zasněžováním. Dopravu na vrch Čertovy hory zajišťují dvě čtyřsedačkové lanové dráhy a dva vleky. Celková přepravní kapacita
Čertovy hory je 4600 osob za hodinu. Ski areál Zákoutí je
spíše lyžařskou školou, než plnohodnotným lyžařským střediskem, a tak se výborně hodí pro lyžařskou školu. Výuka je
určena především dětem, ale přihlásit se může celá rodina. Zalyžujete si zde na třech sjezdovkách o celkové délce
420 metrů. Každá trať je také vybavena vlastním vlekem
a uměle zasněžována po celé délce. Zákoutí nabízí i večerní lyžování. Večer si můžete vyzkoušet své smysly, na 400
metrů dlouhé sjezdovce Amálka, kde je také lyžařská škola.
Sněhová děla tu jsou vždy připravena pro případ, že by Pán
hor nebyl v dobrém rozmaru. Ještě jedna důležitá věc tu je:
solidní snowpark pod lanovkou. Takže downhill a případné
muldy na Čertově hoře se dají krásně kombinovat s jibbin-
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gem a airy na Amálce. Nic tu nechybí.
Harrachov a jeho okolí nabízí několik mnohakilometrových okruhů lyžařských běžeckých tras, celkem až 110 km.
Sportovně náročné standardní lyžařské běžecké tratě se
startem v centru Harrachova jsou náročností i úpravou
tratě závodního charakteru. Dělí se na tři části: Horní, Dolní
a Malý okruh. Horní i Dolní okruh mají oba po 7,5 kilometrech a Malý měří 3,5 km. Lyžařská běžecká magistrála po
hřebenech v okolí Harrachova je náročností turistická trať
s úpravou crosscountry. Začátek lyžařské běžecké magistrály je u vrcholových stanic lanových drah. Celkem je to 22
km dlouhá štreka. Běžecké tratě v Jakuszicích, na náhorní
plošině v nadmořské výšce okolo 1000m, jsou náročností
turistické, ale upravovány jsou stejně jako závodní. Všem
tratím závodních areálů se dostává pravidelné péče. Jediná
Krkonošská a Harrachovská magistrála je na tom s frekvencí úprav o něco hůře (závisí na povolení KRNAP), a tak se
můžete těšit, že uvidíte nikým nedotčenou sněhovou pláň.
Za jasného počasí uvidíte dominantní špici Ještědu, Jizerské
hory nebo polskou část Krakonošova království.

Život v horách

Už od 14. století v údolí říčky Mumlavy prosperovali skláři. Nejprve v lokalitě Rýžoviště, později na Novém Světě
vznikla tradice prvotřídně ručně vyráběného foukaného,
broušeného, ale i rytého a malovaného či jinak zdobeného
skla. Dnešní Harrachov se dříve jmenoval Dörfl. Vznikl v 17.
století a tvoří základ současného letoviska. Jméno Harrachov (původně Harrachsdorf) dostala osada po majitelích
místního panství. Tento původem český šlechtický rod odvozoval své jméno od místa v Jižních Čechách – de Horach.
Harrachové vlastnili místní sklárnu Novosad až do roku
1946. Pak přešla druhá nejstarší sklárna v Čechách do rukou
státu a v roce 1993 ji koupil soukromník. Tento objekt byl
postaven v roce 1712 a dnes brousírna slouží, kromě tradič-

Rozhovor

ní výroby, také jako muzeum. Postavili tu i malý pivovar a,
jak jsem slyšel, je to pitelné!
Sklárna není jediným svědkem plynoucího času v tomto
malebném údolí. V samotném jejím areálu se nachází
novogotická kaple sv. Alžběty se skleněným zvonkem.
V městečku najdete také empírový kostel sv. Václava, který
byl vybudován v letech 1822 - 28. Interiéru božího stánku
dominuje, jak jinak, částečně skleněný oltář z roku 1864,
který je zdoben benátskými zrcadly a také rozměrný lustr
z roku 1828.
Harrachov se může pochlubit také národní technickou
památkou. Je jí ozubnicová železniční trať Harrachov –
Tanvald, nabízející překrásné výhledy na horskou krajinu.
Za starých časů, byla tato trať i důležitou spojnicí s Polskem
a během 2. světové války se po ní často jezdilo také do
Berlína. Dnes se podařilo obnovit zašlou slávu železnice. Od
roku 2010 jezdí z Tanvaldu bezozubnicové dieselové stroje
přímo do polské Jelení Hory.
Ubytování v Harrachově zajišťují různé hotely, penziony
a další zařízení o kapacitě cca 6000 lůžek. O gastronomické
služby se stará více než 60 hotelů a restaurací. Harrachov
má tyto hlavní části: Centrum, Hřebenky, Klondajk, Anenské údolí, Nový svět a Mýtiny. Najdete tu dva špičkové wellness hotely a pokud nechcete bydlet draze, tak v blízkém
okolí je ubytování levnější, než v samotném Harrachově.
Horské boudy v sobě podle mého názoru mají kus romantiky – odlehlost, obvykle vyšší poloha, takže dobrý výhled na
okolní kopce a leckdy nasadíte lyže a jste přímo na sjezdovce nebo u běžecké stopy!
V březnu 2014 proběhlo v Harrachově dosud poslední
Mistrovství světa v letech na lyžích. Každé dva roky se
tento závod pořádá v některém ze šesti středisek, které
jsou vybaveny funkčními skokanskými můstky: Vikersund
v Norsku, Planica ve Slovinsku Tauplitz/Bad Mitterndorf

v Rakousku, Oberstdorf v Německu a náš Harrachov, kde
lítal i Jiří Raška. Moc vhodných skokanských středisek tedy
na světě není, a proto můžeme být právem hrdi na dlouholetou skokanskou tradici v naší kotlině.

Špindlerův Mlýn

Krajina pod Luční horou odjakživa lákala člověka nejen
svou krásou, ale také mu již po staletí vydává poklady živé,
ale i rudy ze svého nitra a vůbec k činnosti ho tedy pokouší.
Není divu, že tu ruka člověka kultivovala od počátku její
tvář. V těchto horách, charakteristických svým severským rázem jsou temena zdejších věky ohlazených mohyl vystaveny
arktickým větrům. Proto se tak podobají Alpám. Horské
louky vykácené horníky pro dřevo a obydlí, drsná a chladná tundra na vrcholcích. Pásli na nich pak svůj dobytek
v chladných podmínkách obřích dolů vytvořených hrnoucími se masami ledu před desítkami tisíc let. Jak ubývalo rud,
rostl význam boudařů, kteří poskytovali přístřeší všem, kteří
si chtěli odpočinout a ulevit v nerušeném království kolem
pramenů Labe a Svatopetrského potoka.
Dnes je tu rušno. Ať už kvetou louky nebo se tu třpytí
prašan. Moderní středisko pro zimní a letní sporty povstalo
z místa, původně pojmenované Svatý Petr. Ve mlýně pana
Spindlera se však sepsal dokument úřední. Šlo o věc stavby
kostela, a jelikož na listě stálo „podepsáno ve Spindlerově
mlýně, stačil drobný přehmat a úředně dorazilo potvrzení,
že se, stavba kostela v obci Spindleruv Mlýn, povoluje. Než
by absolvovali jednání o tom přehmatu, pustili se raději
místní do stavby a tak nové jméno obci už zůstalo.
Díky hraběti Harrachovi, místním průmyslníkům a dalším
nadšencům se zde hojně budovaly vycházkové trasy. Hrabě
dovezl lyže a zásobil jimi lesnický sbor. Tím byla vydlážděna
cesta sportu, odpočinku, relaxu a zábavě i během zimy. Jak
šel čas, tak se sem mnozí začali pravidelně vracet, protože
Ice Zima 2014 |
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si nádheru zdejších hor chtěli užívat znovu a středisko si
díky skvělému terénu i servisu získalo dobrou reputaci.
Kontroverzní! Jedni ho nenávidí, druzí ho milují. Je pravda,
že třeba oproti areálu v Harrachově či Rokytnici si za tamější služby připlatíte. Když si připlatíte ve speciálních turniketech, tak se i dostanete na vrchol rychleji, což činí toto
středisko unikátním mezi konkurenty. Ale kvalita sjezdovek
a možnosti, které Špindl nabízí, stojí za zvážení. Aprés ski
sortiment služeb je podobný jako v Alpských střediscích
v Rakousku. Od Aquaparku a různých sportovišť, přes chutnou, vkusně a zdravě připravenou krmi v restauracích nebo
hotelech s výhledem do údolí, až po závody a festivaly.
Je to na vás. Do Alp je delší a tudíž nákladnější cesta,
vyšší hory a ceny jsou velmi podobné v menších či středně
velkých střediscích. Jak v ubytování, tak ve stravování tu
najdete ve Špindlerově Mlýně velmi hospodárné varianty,
přičemž nemusíte mít strach, že budete nocovat v kumbálu
na košťata. Takže se pojďme podívat, co nás čeká v okolních kopcích.
Ski areály Svatý Petr a Medvědín – Horní Mísečky a Labská.
Už na počátku 19. století se jejich svahy využívaly k zimním radovánkám. Sáňkovalo se tady na „roháčích“. To
jsou přepravní saně s velkými předními madly, jež s sebou
přinesli dřevaři z Alp. I dnes je tu sáňkařská dráha Špindlovka, ale samozřejmě, že ski areál Špindlerův Mlýn nabízí
v současnosti mnohem víc. Sjezdaře tu čeká 25 km svahů,
běžkaře kolem 85 km tras a jsou tu tři snowparky. Svatý
Petr leží v nadmořské výšce přibližně 730 až 1300 metrů. Je
bezesporu jedním z nejkvalitnějších a nejlépe vybavených
lyžařských středisek v České republice. Převýšení hlavních
tratí zde činí až 450 metrů a kvalita úpravy povrchu předčí
většinu českých ski areálů. Na vrcholy tu vedou 3 lanové
dráhy a 5 lyžařských vleků o přepravní kapacitě 10 000
osob za hodinu. Svatý Petr spolu s nedalekou Hromovkou
nabízí 11 sjezdovek o celkové délce 12 kilometrů. Všech-
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ny tratě jsou vybaveny sněhovými děly. Co se týče prkna,
jak už bylo řečeno, tak tu bývají dva až tři velmi kvalitní
snowparky, které jsou každou sezónu inovovány. Pořádají
se zde i světové freestyle závody. Několik sezón za sebou tu
byla největší U – rampa u nás. Minulou sezónu ji postavili
až v únoru, ale počasí si jeden nenadiktuje. Diktovat ale
můžete na nejrůznějších kickerech, railech, duhách atd.
O zábavu je královsky postaráno a většina překážek včetně
U- rampy je strojově upravována s železnou pravidelností,
takže pojezd solidní. Dostupný je také snowpark Hromovka, který leží nedaleko snowparku Svatý Petr. Večerní
lyžování na kvalitní osvětlené sjezdovce je samozřejmostí.
Pokud nepatříte mezi nejlepší lyžaře, postarají se o vás
v některé z lyžařských škol. K dispozici je také zařízení pro
hlídání vašich ratolestí.
Horní Mísečky se rozkládají ve výšce 1000 metrů nad mořem a nachází se severně od Vítkovic a na západ od Špindlerova Mlýna. Dostanete se tam pohodlně po ulici II. třídy
z obce Jilemnice, dorazíte přímo na centrální parkoviště
střediska. Horní Mísečky jsou součástí ski areálu Špindlerův Mlýn a jsou spojeny čtyřsedačkovou lanovou dráhou
s areálem Medvědín. Cestu na start sjezdovky zajišťuje 7
lyžařských vleků. Snowpark tu má vlastní vlek. O sníh na
všech tratích se starají sněhová děla. Horní Mísečky jsou
vyhledávaným místem i díky kvalitním běžeckým cestám.
Lyžařská škola půjčovna lyžařského vybavení vám poskytne
veškerý servis při sportovní kratochvíli. Ubytovat se můžete
přímo u sjezdovky. Medvědín a Mísečky mají nejvíce km
tratí, ale není to jen o délce, ale taky o výhledech. A těch je
na Svatém Petru nebo na trasách Herlíkovice Bubákov dost.
Doufám, že každý kdo tam bruslí po planině nebo odpočívá v dolině, najde v Krkonoších to, co tam přijel hledat.
Šťastnou cestu a ať je hodně sněhu nebo málo nezapomeňte, že to neubírá horám na kráse.

SKOL
MAX
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až po agresivní jízdu
v branách.

Lyžařská a snowboardová škola
půjčovna
servis
depot
Firemní akce
& měřené závody

www.skolmax.cz
SKOL MAX Ski School, a.s.

|

Svatopetrská 297

|

543 51 Špindlerův Mlýn

|

e-mail: info@skolmax.cz

|

Tel: +420 499 433 291
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2. Získáte exluzivní časopis, který na českém trhu nemá
obdobu.
3. Budete-li patřit mezi padesát vylosovaných předplatitelů,
můžete se navíc těšit na hodnotný dárek.
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