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Privátní bazény a vířivky z nerezové oceli
firmy Berndorf Bäderbau s.r.o.
Bazén nebo vířivka se stává dnes již běžnou součástí rodinného života, místem, kde se setkáváme ve volném čase
nebo horkém létě s rodinou a přáteli, místem relaxace,
oddechu a sportovního vyžití. Mít vlastní bazén u rodinného domu, chaty nebo na zahradě, osvěžit se a užívat si
vodních radovánek s dětmi daleko od přeplněných pláží
a veřejných koupališť, je v době parných letních dnů snem
každého. Abyste nemuseli jen snít, nabízí Vám přední
výrobce nerezových bazénů a vířivek, firma Berndorf
Bäderbau s.r.o., ze svého výrobního programu spoustu
možností, jak si splnit sen o vlastním bazénu s vysokou
životností a za velmi příznivé ceny.
Firma Berndorf Bäderbau s.r.o. disponuje plně kvalifikovaným projekčním oddělením, využívajícím mnohaleté zkušenosti s navrhováním bazénů a může nabídnout
profesionální a individuální přístup od návrhu až po
samotnou realizaci. Klientům nabídne bazén na míru dle
jejich podmínek a potřeb včetně zakomponování vodních
atrakcí. Mezi oblíbené bazénové atrakce sloužící k relaxaci
a rehabilitaci patří zejména stěnové masážní trysky, chrliče,
lavice a lehátka se vzduchovou masáží a dnové perličky.
Pro kondiční plavání je vhodné zabudovat do stěny bazénu
i těleso protiproudu. Veškeré atrakce jsou pevně navařeny do samonosné nerezové bazénové vany a je možné je
dodatečně po několikaletém provozu bazénu doplnit. Dále
je zde i možnost zabudování podvodního osvětlení bazénu a vstupního schodiště, které díky nerezovému povrchu
a jeho vlastnostem lomu světla dodá bazénu nezaměnitelnou atmosféru a vytváří tak v kombinaci s interiérem
příjemné prostředí.

Klienty často zajímá, jaké jsou důvody a výhody použití
nerezové oceli pro bazénová tělesa. Jednou z prvořadých
předností tohoto materiálu je prakticky jeho neomezená
životnost a vysoká mechanická odolnost a pružnost za
předpokladu správné údržby. U venkovních bazénů není
zapotřebí v zimním období řešit problémy se zazimováním.
Další výhodou bazénové vany z nerezové oceli je její
samonosná konstrukce jednotlivých bazénových stěn svařovaných na místě stavby, a tím její absolutní trvalá těsnost
a hladký povrch bez dilatačních spár a nerovností, které
by byly potencionálními místy úniku bazénové vody nebo
zdroji netěsnosti. Díky samonosné konstrukci lze navrhnout
prakticky jakýkoliv tvar, velikost a technické řešení bazénového tělesa. Mezi přednosti nerezových bazénů patří i velice krátká doba montáže díky propracované dílenské přípravě jednotlivých komponentů a samonosné konstrukci,
která podstatně snižuje náklady spojené se stavební připraveností, což z větší části kompenzuje vstupní cenu nerezových materiálů. Stavební připravenost pro nerezové bazény spočívá pouze v přípravě betonové základové desky,
případně základového obvodového pásu, štěrkopískového
zásypu dna a bočních stěn u venkovních bazénů. Tepelné
vlastnosti nerezových materiálů v kombinaci s předepsanou
strukturou zásypového materiálu vytváří izolační schopnost
bazénového tělesa, která výrazně snižuje teplotní ztráty,
z čehož vyplývají nižší nároky na vytápění a ohřev vody.
Berndorf Bäderbau s.r.o. nabízí nejen dlouholeté zkušenosti a dokonalou technologii, odborné poradenství
a návrhy řešení včetně realizace, ale především zajišťuje
a garantuje bezproblémový chod celého zařízení, včetně
záručního a pozáručního servisu..

Pozastavme přirozený proces stárnutí pleti.

IVEN cosmetics ví, jak na to!

Ztráta vody je přirozený proces. Stejně tak přirozená
by měla být naše snaha každodenně ji doplňovat.
Hydratace je základem zdravé a krásné pleti. Náš organismus denně ztrácí určité množství vody. A právě
s každou ztracenou kapkou ubývá naší pleti hebkost,
jemnost a krása.
Dehydratace je přirozený proces, který se stupňuje s věkem, a svůj podíl na ní má i stále agresivnější
vnější prostředí. Pokud úbytek vody nedoplňujeme,
neošetřujeme dostatečně kolagenová a elastinová
vlákna, dochází k poškozování pleti, což se projeví
typickými příznaky:
•
•
•

povadlý a zestárlý vzhled díky špatné elasticitě
pleti
pocit napjaté pleti
nedostatek jasu pleti.

...česká exclusivní kosmetika

Proces ztráty vody se s věkem zrychluje. Dehydrataci
není možné se vyhnout. Pouze speciální, komplexní
a cílená péče ji dokáže účinně pozastavit. Proto jsme
právě pro Vás vyvinuli unikátní domácí ošetření s neuvěřitelným efektem, hydratací a hloubkovou regenerací pleti. Doporučujeme Vám přípravek Collagen
speciál s elastinem a krém s výtažkem hadího jedu
z řady Luxury Line.
Díky dokonalé chemické reakci, kdy molekuly kolagenu na sebe navazují velké množství vody, jsme
schopni pokožce dodat maximální hydrataci. Zároveň
právě aktivní látka kolagen účinně posiluje přirozené
kolagenové vlákna a obsažený elastin zase vlákna
elastinová. Tím se zpomaluje přirozený proces stárnutí pleti, protože kolagenová a elastinová vlákna
budou chráněny před přirozeným poškozováním –
praskáním.

Collagen speciál s elastinem
je nejúčinnější gel určený pro normální, stárnoucí a povadlou pleť, která potřebuje viditelně vzpružit,
regenerovat a dodat energii.
Jedná se o čistě vysoce regenerační a hydratační přípravek bez obsahu složek pro odmaštění nebo
naopak pro promaštění pleti. Jeho základ tvoří větší množství kyseliny hyaluronové, samostatné
účinné látky kolagenu, elastinu a antioxidanty. Právě díky kolagenu, který má schopnost na sebe
vázat vodu, pocítíte efekt komfortu a dokonalé hydratace pleti již po prvním použití.
Přípravek regeneruje poškozená kolagenová a elastinová vlákna. Po pravidelném používání se pleti
navrací pružnost a svěžest.
Collagen speciál s elastinem aplikujte na celý obličej, zejména pak v oblasti očního okolí, krku a dekoltu. Používejte ho každé ráno a večer na očištěnou pleť, na kterou pak ještě naneste vhodný krém.

Krém s výtažkem hadího jedu
Řekněte stop příznakům stárnutí! Intenzivní krém s obsahem hadího
jedu ze zmije chrámové (chřestýšovce Waglerova) představuje jeden z nejlepších pěsticích krémů firmy Iven cosmetics. Přináší viditelné výsledky již během
prvního měsíce používání.
Jak to funguje? Pohybem svalů – např. při smíchu, pokrčení čela apod. – přirozeně dochází ke tvorbě mimických vrásek, které se postupem času zvětšují.
Laboratorně vyvinutý hadí jed SYN-AKE® uvolňuje svalové napětí, díky čemuž
se mimické vrásky neprohlubují a pokožka se začíná regenerovat. Nabízí velice
bezpečnou formu efektu například botulotoxinu.
SYN-AKE® je vlastně malý peptid, který napodobuje činnost waglerinu (zmijího
jedu). Tato aktivní látka pochází z dlouholetého výzkumu švýcarské laboratoře.
K viditelnému vypnutí pokožky až o 52 % dochází již po 28 dnech pravidelného
používání. Krém nanášíme každé ráno a večer na přípravek collagen, dle vašeho
typu pleti.
Více o produktech IVEN cosmetics na www.iven-cosmetics.com a www.e-iven.cz
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Jaro je konečně tady a ráda bych napsala, že spolu s ním i teplo a sluníčko, ale ve chvíli, kdy toto zamyšlení píšu, to není tak úplně pravda. Navzdory tomu, že vloni touto dobou naměřily teploměry 22
stupňů, včera v noci na horách bylo o celých čtyřicet stupňů méně. Zatímco o loňských Velikonocích
už jsme odpočívali uprostřed květin, dnes truhlíky a sekačky zahálejí a my se v duchu proklínáme,
že jsme místo drtiče větví nekoupili raději sněžnou frézu… Nicméně, čím větší nepohoda je venku,
tím lépe se nám odpočívá doma s jarním vydáním magazínu Ice, který právě teď držíte v ruce. A to
je naladěno, jak jinak, než jarně. Takže, pokud ještě nemůžeme na zahradě pracovat, můžeme si alespoň přečíst o tom, jak se postarat o svou zahradu, jak vybudovat terasu či jak si vybrat zahradní
gril. Před tím si ale nezapomeňte přečíst povídání o Julii Roberts, která ve svém novém filmu září
naprosto stejně, jako ve všech předchozích. Ve výčtu osobností, o kterých se v jarním magazínu Ice
dočtete, samozřejmě nesmějí chybět takové celebrity, jakými je například zpěvačka Petra Janů. Ta
nezažívá zrovna nejlepší období. Po smrti manžela si ale dokázala dát svůj život do pořádku a začíná
znovu v novém bytě a s novým elánem. Plný chuti do života je i fotograf Robert Vano a profesor
Karel Pacák, lékař, který dokáže těžce nemocným pacientům vrátit naději.
A protože teplo snad letos skutečně přijde, připravili jsme pro vás zajímavý přehled letních novinek
velkých i malých pivovarů stejně tak jako Tip na výlet do města Hluboká, kde můžete nejen relaxovat, ale i sportovat.
Dále vám představíme ty nejžhavější novinky z laserových center, probereme poslední Trendy
v italském bydlení a s renomovanou trenérkou zajímavé nové sporty. A samozřejmě nejenom to.
Takže příjemné počteníčko a krásné jaro. I s magazínem Ice.
Alice Kelly
šéfredaktorka
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Z Popelky

královnou
Ať Julia Roberts natočí sebelepší film, svou životní roli má už stejně dávno za sebou.
Stala se jí prostitutka Vivian v romantické komedii Pretty Woman z roku 1990. Vlastně šlo o moderní variaci pohádky O Popelce. Momentálně se o Julii mluví v souvislosti s další pohádkou – ve svém zatím posledním filmu Sněhurka ztvárnila roli zlé
čarodějnice. Juliin osobní život by se dal také přirovnat k jedné pohádce – pohádce
O ošklivém káčátku.

Ošklivé káčátko byste ale dnes v usměvavé a stále krásné
herečce hledali marně. Z káčátka vyrostla nádherná labuť,
která se jako vzorná kvočna stará o svého muže, kameramana Dannyho Modera, a tři děti - osmiletá dvojčata
Phinneause Waltera a Hazel Patricii a pětiletého Henryho
Daniela. Na děti, které vždycky chtěla, si musela počkat
hodně dlouho. Možná i proto před časem prohlásila, že
skončí s herectvím a bude se věnovat jenom rodině, s níž se
přestěhuje na havajskou farmu, kde už poněkolikáté trávila
dovolenou. Svá slova ale vzala zpátky a přijala několik dalších rolí, včetně macechy ve filmu Sněhurka, který měl loni
premiéru i u nás.

Sarkastická Sněhurka

Poprvé měla možnost ztvárnit vyloženě zápornou postavu a roli macechy sladké Sněhurky, která trousí sarkastické bonmoty, si prý užívala. I když ne vždy bylo natáčení
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příjemné. Nosila nádherné, ale těžké kostýmy, z nichž ji
prý bolela záda. „Byla to pro mě docela výzva, jsem zvyklá
spíš na sportovní a pohodlné oblečení, a tady jsem na sobě
měla korzet a těžkou sukni až na zem,“ říká Julia. Ačkoliv
tu hrála ženu, která je chorobně závislá na tom, aby byla
v zemi nejkrásnější, Julia sama se pohledem do zrcadla
nijak zvlášť netrápí. „Na marnivost nemám se třemi dětmi čas. Když už stojím před zrcadlem, tak maximálně pár
minut denně. Pokud potřebuju kvůli nějaké roli zhubnout,
prostě začnu víc sportovat. Ráda plavu a snažím se chodit
běhat a když potřebuju zpevnit postavu, nastoupí má osobní trenérka, která mi radí i s jídelníčkem. Ale žádné diety
nedržím, na to mám příliš slabou vůli,“ prozrazuje herečka.

Ošklivé káčátko

Julia se teď pohledem do zrcadla netrápí, ale v pubertě
by se nejraději neviděla. Připadala si jako ošklivé káčátko.

Profil
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Narodila se 28. září 1967 jako Julia Fiona Roberts v městečku Smyrna ve státě Georgia. Když jí byly čtyři roky, rodiče
se rozvedli. Matka Betty Lou zůstala s Juliou a její o dva
roky starší sestrou Lisou a otec Walter odjel s šestnáctiletým
bratrem Ericem do Atlanty. Otec za šest let zemřel. Julia by
většinu vzpomínek na dětství nejraději vymazala, stala se
totiž terčem posměchu spolužáků. Na svůj věk byla hodně
vysoká, nosila brýle a nesnášela svou velkou pusu. Netušila,
že její široký úsměv jí za dvacet let bude vydělávat miliony dolarů. Její matka se potýkala s finančními problémy,
možná proto se trochu překotně znovu vdala. Julia vždycky
chtěla být veterinářkou, koketovala s novinařinou a hrála
na klarinet, ale její starší bratr Eric vystudoval hereckou
akademii a začínal dostávat první role ve filmech a seriálech, což ji zaujalo. Tak usoudila, že lepší než být veterinářkou v malém městečku v Georgii, bude stát se herečkou.
A vydělat si tolik peněz, aby už nikdy necítila jejich nedostatek. Jakmile dostudovala střední školu, odjela proto za
Erikem do Los Angeles, kde už byla i její sestra Lisa. V té
době už si Julia také uměla poradit se svými nedostatky.
Brýle vyměnila za kontaktní čočky, velkou pusu ještě víc
zdůraznila rtěnkou a místo, aby se hrbila, naopak se narovnala, ať všichni vidí, jak je vysoká.

Ocelové magnólie a nominace na
Oscara

Julia Roberts – víte, že....
•

•

•
•
•
•

•

Finančně pomáhá organizaci, která se zabývá výzkumem a hledáním léku na neurogenetické onemocnění
– tzv. Rettův syndrom, který postihuje holčičky.
Při líčení před natáčením leží na zádech. Je přesvědčená o tom, že obličej je uvolněnější a líčení pak vypadá
přirozeněji.
Má dům na Venice Beach v Kalifornii, apartmá v New
Yorku a ranč blízko města Taos v Novém Mexiku.
V prvním patře v ložnici má tkalcovský stav, na kterém
se učí tkát, je také vášnivá pletařka a umí paličkovat
Když je rozčilená, dostane tik do levého oka
Když v roce 2004 našli bulharští vědci kostru ženy
starou 9000 let, pojmenovali ji Julia Roberts. Žena prý
měla za živa krásný úsměv – podobný jako Julia.
Její oblíbenou knihou je Alchymista od Paula Coelha

V New Yorku vystřídala různá zaměstnání, až jí Eric dohodil roličku ve filmu Červené jako krev, kde také hrál. První
herecká zkušenost – příběh o italských vinařích v Kalifornii
v 19.století - nestál za moc, ale Julie si všimli lidé od filmu.
Vzápětí natočila hudební romanci Spokojenost o čtyřčlenné dívčí kapele Mystery, v níž hraje jednu z mladičkých
zpěvaček. Získala další filmovou zkušenost a potkala herce
Liama Neesona, s nímž začala chodit. O rok později dostala
roli hubaté číšnice z pizzerie ve filmu Mystic Pizza. Hrála
tam tak trochu sama sebe. Holku z malého města, která
chce být v životě něčím víc než jen číšnicí z pizzerie. Měla
velké štěstí, že na ni vzápětí čekala role ve filmu Ocelové
magnólie. Vedle vynikajících hereček začínající Julia skvěle
obstála a za roli diabetičky Shelby dostala svůj první Zlatý glóbus a byla poprvé nominovaná na Oscara. Taky se
dala dohromady se svým hereckým kolegou Dylanem Mc
Dermottem, s nímž se dokonce zasnoubila. A pak už přišla
Pretty Woman, krásná pohádka pro dospělé o tom, jak
Popelka svého vysněného prince našla. Julia získala druhý
Zlatý glóbus. Poté natočila sérii více či méně romantických,
filmů, ať už to byl Notting Hill, Nevěsta na útěku, dramatičtější Noci s nepřítelem nebo Zemřít mladý, Zbožňuju trable,
další romantické Svatba mého nejlepšího přítele, Zlatíčka
pro každého a další.

Prostitutka nebo pelikán?

„Všichni si myslí, že je pro mě nejzásadnějším filmem mé
kariéry Pretty Woman. Ano, tento film si lidé asi nejvíc
pamatují. Pro mě jsou to ale dva jiné filmy – Případ Pelikán,
kde jsem hrála první tak zvaně dospělou roli, a pak Erin
Brockovich,“ říká herečka. V Případu Pelikán hrála po boku
Denzela Washingtona studentku práv Darby, která se spojí
se známým novinářem a snaží se přijít na kloub vraždám
dvou soudců. V životopisném dramatu Erin Brockovich
z roku 2000 Julia ztvárnila rozvedenou matku tří dětí. Ta
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bojuje za práva obyvatel malého městečka, kteří jsou poškozování velkou elektrárenskou společností, jež znečišťuje
podzemní vodu v okolí. Za tuto roli Julia získala Zlatý glóbus a svého zatím jediného Oscara. A poprvé také dostala
dvacetimilionový honorář. Třetím zásadním filmem byla
pro Juliu i akční komedie Mexičan, která měla premiéru jen
o rok později a kde si zahrála přítelkyni Brada Pitta. Potkala tu totiž svého budoucího muže – kameramana Dannyho
Modera.

Lovkyně manželů

Pro Juliu začalo být typické nejen to, že jejím žánrem jsou –
až na výjimky - romantické komedie, ale i to, že si při jejich
natáčení skoro vždycky začne něco se svým hereckým partnerem. Takhle vystřídala Liama Neesona, Dylana McDermotta, Kiefera Sutherlanda, Benjamina Bratta a pár dalších
jmen. Výjimkou byl o deset let starší Lyle Lowett, zpěvák
country, kterého si trochu neuváženě vzala, aby se s ním
po necelých dvou letech rozešla. O Dannyho Modera Julia
sváděla boj s jeho tehdejší manželkou Verou, došlo i na
různé naschvály a zesměšňování. Naopak Danny s Juliiným
bývalým přítelem Benjaminem Brattem vychází skvěle a dokonce jsou i přátelé. Nakonec musela Julia za souhlas Very
s rozvodem zaplatit ne úplně malou částku. Julia a Danny
měli svatbu o půlnoci 4. července 2002 na ranči v Novém
Mexiku.

Děti nebo rozvod?

Nejznámější filmy Julie Roberts
1988– Mystic Pizza
1989– Ocelové magnólie
1990– Pretty woman
1997 – Svatba mého nejlepšího přítele
1999 – Notting Hill
2000 – Erin Brockovich
2001 – Dannyho parťáci
2003 – Úsměv Mony Lisy
2004 – Na dotek
2007 – Soukromá válka pana Wilsona
2010 – Jíst, meditovat, milovat
2011 – Moje krásná učitelka
2012 - Sněhurka

Vztah Julie a Dannyho vůbec nebyl jednoduchý a prošel si
dvěma velkými krizemi, dokonce se spekulovalo o tom, že
se dvojice rozvede. První krize nastala po dvou letech. Julia
totiž chtěla dítě, ale nemohla dlouho otěhotnět. Přitom
vztah s Benjaminem Brattem skončila ve chvíli, kdy Bratt
začal příliš často mluvit o dětech. Tak se soustředila na
práci. Natáčela film Úsměv Mony Lisy, kde si zahrála profesorku historie umění, která v padesátých letech bojuje
s konzervativním řádem na prestižní univerzitě. Na tomto
filmu pracoval jako kameraman i Danny a Julia na něj žárlila. Obviňovala ho, že flirtuje s mladičkou Kirsten Dunst,
která tu hrála jednu z jejích studentek. V tu chvíli si byli
manželé kvit. Před dvěma lety totiž zase Danny žárlil na
Juliu a George Clooneyho při natáčení a pak i při propagování filmu Dannyho parťáci, kde hráli milence. A hned poté
začal Clooney Julii režírovat ve filmu Milujte svého zabijáka, takže s ní opět trávil mnohem víc času než její manžel.
Ten se několikrát přijel podívat na natáčení a zuřil, když
viděl Juliu po boku George s tajuplným úsměvem. A Julia
manžela krotila a snažila se mu vysvětlit, že jsou s Georgem
jen velmi dobří přátelé a že časy, kdy balila své herecké
partnery, jsou už dávno pryč.

Dvacka za film

Pak Julia natočila příběh o milostném čtyřúhelníku podle
divadelní hry Na Dotek. A řešila, co bude s jejím manželstvím dál. Než manželé stačili udělat něco, co by je oba
mrzelo, Julia zjistila, že je těhotná. Jenže už měla podepsanou smlouvu na pokračování Dannyho parťáků. Nechtěla
roli odmítnout, i když k tomu měla vzhledem k rizikovému
těhotenství důvod. Navíc na režiséra Stevena Soderbergha
trpí od chvíle, kdy s ním natočila Erin Brockovich. Tenkrát
se nechala slyšet, že s ním bude příště pracovat klidně
i zadarmo. Když se o tom, že v prvních Dannyho parťácích
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bude hrát také Julia, dozvěděli vtipálci Brad Pitt a George
Clooney, pěkně si z ní vystřelili. Poslali jí dopis s textem:
„Slyšeli jsme, že za každý film inkasuješ dvacku. Tak tady ji
máš“. A k dopisu přiložili šek na 20 dolarů. Naráželi na Juliin dvacetimilionový honorář za už zmíněnou Erin Brockovich. Soderbergh kvůli Juliině těhotenství scénář pokračování Parťáků přepracoval tak, aby svůj part mohla odehrát
i při svém rizikovém těhotenství.

A co Pretty Woman 2?

Juliini muži

Liam Neeson – Potkala jej v roce 1988 při natáčení filmu
Satisfaction
Dylan Mc Dermott - Zamilovala se do něj v roce 1989 při
natáčení filmu Ocelové magnólie a zasnoubila se s ním.
Kiefer Sutherland – Potkala ho při natáčení filmu hráči
se smrtí v roce 1990. On kvůli ní opustil manželku a děti.
O rok později se měli brát. Jenže Julia Kieferovi přišla na
aférku se striptérkou. Kiefer tvrdil, že to udělal proto,
protože spát s Juliou je jako spát s mrtvolou. Pár dnů před
datem svatby se Julia zhroutila.
Jason Patrick – Kieferův kamarád. Julia s ním utekla do Irska a říkalo se, že se vezmou. Nakonec ho nechala, protože
Patrick nechtěl přestat pít.
Daniel Day-Lewis – Julia s ním žila v letech 1992-1993
Lyle Lovett – Julia si o deset let staršího countryového
zpěváka vzala po několikatýdenní známosti, po 21 měsících
se v roce1995 rozvedli, prý zůstali přátelé.
Matthew Perry, Ethan Hawke – krátkodobé známosti.
Benjamin Bratt – chodila s ním v letech 1998 - 2001
Danny Moder – Juliin druhý manžel. Vzali se o půlnoci 4.
července 2002 na ranči v Novém Mexiku. Mají spolu tři děti.
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Julia se tedy dětí dočkala až ve svých sedmatřiceti letech,
v listopadu 2004. Podstoupila umělé oplodnění a dvojčata
Phinneause Waltera a Hazel Patricii rodila císařským řezem.
Po porodu prohlašovala: „Narodila jsem se pro to, abych se
starala o Dannyho a o děti. Herecká kariéra mě teď vůbec
nezajímá. Je možné, že už se před kameru nevrátím, chci
dát svým dětem všechen čas, který mám.“ Když je někdo
hollywoodskou hvězdou a režiséři si ji předcházejí, aby
přijala roli v jejich filmech, dost těžko se končí s kariérou.
Když byl dvojčatům rok, Julia přijala roli v divadelní hře
na Broadwayi Three Days of Rain, která ale nebyla moc
úspěšná. Namluvila několik reklam a postav v animovaných
filmech. Pomalu se zase vracela do hereckého kolotoče.
A mezi manželi to zase začalo trochu skřípat. Pak dostala
Julia roli ve filmu Soukromá válka pana Wilsona, kde se
objevila po boku Toma Hankse. Když jej dotočila, byla opět
těhotná. Juliino třetí dítě – syn Henry Daniel, se narodil
v červnu 2007. Ještě než mu byl rok, jeho maminka už zase
stála před kamerou. Některým nabídkám se holt těžko
odolává. Jedné ale Julia odolala. Nikdy nekývla na to, že
natočí pokračování své slavné Pretty Woman. A že o něj
režisér Garry Marshall hodně stál. Místo toho přijala menší
roli v jeho romantické komedii Na svatého Valentýna. Tady
si zahrála i zatím nejmladší představitelka hereckého klanu
Robertsových – Ericova dcera Emma. A v epizodní roličce se
mihla i Juliina starší sestra Lisa.

Pracovat, milovat, žít

Juliin široký úsměv tvář si oblíbili nejen filmaři, ale i kosmetické firmy. Herečka je již nějakou dobu tváří kosmetické
značky Lancôme, dělala reklamu nejnovějšímu parfému La
Vie Est Belle. Před rokem a půl ale musela firma stáhnout
Juliiny snímky, na nichž propagovala make-up této značky. Ve Velké Británii byla tato reklama zakázaná proto,
že herečka na ní byla údajně příliš vyretušovaná a snímky
neodpovídaly účinku, který má make-up mít. Julia má teď
děti tři, ale přesto zvládá natočit alespoň jeden film ročně.
Do Indie a na Bali ji zavedl natáčení filmu Jíst, meditovat,
milovat. S Tomem Hanksem si zahrála v romantické komedii Moje krásná učitelka. Má vyděláno dost na to, aby se
už nikdy nemusela postavit před kameru. Ale taky ví, že
práce by jí určitě alespoň trochu chyběla. Tak svůj čas dělí
mezi rodinu a natáčení. „Za ta léta, co hraju ve filmech, už
dokážu poznat hned na první straně, jestli je scénář dobrý,
nebo ne. A když mě zaujme, na natáčení se strašně těším,
baví mě objevovat novou postavu a vymýšlet, jaká bude,
úplně mě to pohltí, když film vzniká, pořád mi to trochu
připadá jako zázrak. Když mě ale v pět ráno probudí můj
mladší syn a celý nadšený na mě zavolá: ´Ahoj maminko, to
je ale dneska krásný den, viď?´, v tu chvíli si na nějaké natáčení ani nevzpomenu,“ říká pětačtyřiceiletá filmová hvězda
a šťastná trojnásobná máma Julia.

Zdraví a krása
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: samphoto.cz

Zázrak jménem laser
Lékařství a nejen to, si už bez mocné síly laserových paprsků snad ani nedokážeme
představit. Lékaři jejich prostřednictvím dokáží odstraňovat estetické nedostatky,
ale i operovat oči. Díky laserům je všechno jakoby jednodušší.

Počátek laseru přitom nebyl nijak výrazný. Nejprve existovala Einsteinova teorie, že by za vhodných podmínek
mohlo vzniknout světlo neobvyklého záření. Dalších 40 let
trvalo, než se takovéto záření sestrojilo. První funkční laser
předvedl Theodore Harold Maiman již 16. května 1960.
Jako aktivního prostředí používal krystal rubínu, do kterého promítal záblesky obyčejného světla. Od té doby se začal laser rychle rozšiřovat a rozbíhat do různých oborů jako
například do vědy, chemie, biologie, energetiky, výpočetní
techniky, ale také do medicíny. Hned roku 1961 bylo záření
takového laseru použito k léčení očních a kožních onemocnění. Dnes se s lasery setkáváme velmi často, aniž bychom
si to sami uvědomovali. Za vytvoření laseru získali tvůrci
patent a Nobelovu cenu. A co lasery v estetické dermatologii? I zde je v současné době velmi bohatá.

Lasery v estetické dermatologii
- Lasery invazivní a neinvazívní
Druhů laserů používaných v současné době v medicíně
je velké množství. A každý se zaměřuje na něco jiného.
Obecně můžeme lasery rozdělit na invazivní a neinvazivní.
„Neinvazivní laser tu byl jako první, známe ho pod pojmem
biostimulační a setkala se s ním spousta lidí, ať již při rehabilitacích nebo v kožních ordinacích,“ vysvětluje primářka
laserového centra, MUDr. Jitka Chaloupecká . „Z laického
pohledu se jedná o „blikavé světýlko“, které nebolí, z toho
vznikla představa, že lasery nebolí, což nemusí být pravda.
Lasery invazivní (invazivní znamená, že po zákroku pokožka nevypadá jako před zákrokem), které aplikujeme už
na specifické problémy, totiž už bolí, poštipují či pálí. Dá
se to vydržet, ale o bezbolestnou proceduru se nejedná,“
upozorňuje MUDr. Chaloupecká. „Zasahujeme totiž hlubší
pokožku. Většinou nejdřív kůži zchladíme a až potom vyjde
vlastní energetický výboj laseru. A to vše za minimálního
poškození kůže a co největšího efektu ošetřované struktury. Kůže se trošku poškodí (popálí), ale stále to není skalpel.“
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Cévní lasery
Invazivní lasery si pak laicky můžeme rozdělit podle toho,
co nás trápí. „Pokud mě trápí rozšířené cévky, červenání
v obličeji, nebo žilky na nohách, tak si můžu říci, že budu
ošetřena cévním laserem. Pokud mě budou trápit hnědé
fleky na kůži, nadměrná pigmentace, hyperpigmentovaná
jizvička, tetování, špatně provedený permanentní make
up, tak mě ošetří laser depigmentační,“ pokračuje MUDr.
Chaloupecká. „Se zvýšeným ochlupením například nad
horním rtem (hypertrychóza) zase zatočí laser depilační.
Je ovšem třeba upozornit, že za předpokladu, že chloupky
budou tmavé. Tento laser totiž pracuje na principu, že jeho
energie se přednostně vychytává v pigmentu. Každý laser
má specifickou vlnovou délku, která se přednostně vyváže
v nějakých strukturách (buňkách). Zatímco cévní laser se
přednostně vyvazuje v červeném krevním barvivu, laser
depilační v pigmentu u chloupku. Každý z těchto laserů má
jinou vlnovou délku, každý pracuje trošku jinak, laserové
záření se v cílových buňkách promění v tepelnou energii
a způsobí její destrukci. Jako je u kytiček fotosyntéza, tak
u člověka je fototermolýza. Pro ošetření laserem je ideální
světlá pleť. Cévku v obličeji laser na opálené pleti dobře neodstraní. Proto se tyto zákroky provádějí v zimních
a jarních měsících, kdy výsledky díky neopálené kůži bývají
nejlepší.“

Odpařovací a frakční lasery
Odpařovací lasery používáme k odstranění různých výrůstků na krku, v podpaží, či nezhoubných kožních nádorů.
„Takovéto zákroky samozřejmě musí provádět dermatolog, který musí uznat, že daný výrůstek je možné laserem
odstranit. V některých případech je zapotřebí jej vyříznout
a poslat na histologické vyšetření,“ upozorňuje lékařka.
„Odpařovací laser každopádně výrůstek po vrstvičkách odpaří. Existují samozřejmě různé druhy odpařovacích laserů
a je možné s nimi udělat i výbrus obličeje, který například
zlikviduje jizvičky po akné. Ještě nedávno se tyto výbrusy
musely dělat v analgosedaci a dotyčný se po zákroku hojil
tři týdny, protože měl zcela obnaženou krvavou pokož-
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ku. Pak se ale vymyslel frakční laser, což je vlastně laser
odpařovací s tím rozdílem, že v klasickém odpařovacím
laseru v daném místě na tkáň působí kontinuálně laserové záření, které odpaří povrchní epidermis. Frakční laser
pracuje v modu sítě laserových paprsků, ve kterém se střídá
zóna ošetřená s neošetřenou a díky tomu se pokožka tolik
nepoškodí, ale i přesto se celá sloupne. Vlastně se jedná
o šetrnější verzi tzv. Resurfacingu, byť vyžadující minimálně
týdenní neschopnost.“
Smoothbeam
Dalším populárním laserem je smoothbeam, který se aplikuje hlavně na akné, maximum energie se vychytá v mazové žláze, tím dojde k jejímu prohřátí a následně i jejímu
zúžení.
IPL
Intenzívní pulzní světlo je světelný zdroj a ne laser. Je určený k rejuvenaci, odstraňování pigmentací a rozšířených
drobných cévek.

Mikrojehličková radiofrekvance
Doba jde kupředu. „Radiofrekvence už má tři druhy - dříve
existovala jen radiofrekvence, která prohřívala a tím se
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stimulovala produkce kolagenu,“ pokračuje MUDr. Chaloupecká. „Pak přišla novinka v podobě frakční radiofrekvence, kterou provádíme sublativní ošetření pokožky. Přikládáme matici pinů elektrod na kůži. Dojde k bodovému
poškození kůže a frakčnímu ohřevu v hloubce kůže. Slouží
k vypínání a produkci kolagenu.
Teď ovšem máme ještě větší hit a to je tzv. Mikrojehličková
radiofrekvence, kdy tepelná energie proniká hluboko do
pokožky za pomoci zavedených 25 mikrojehliček a cíleně
ji prohřívá. Výsledkem je neokolageneze a tedy vypínání
ošetřené pokožky. Jehličkou se obvykle ošetřují oblasti
s povadlou pokožkou, nejčastěji metodu využívají ženy
blížící se čtyřicítce. Jehličky trošku popichují, ošetření trvá
docela dlouho, ale výsledek stojí za to,“ konstatuje lékařka
a dodává, že trendem současné doby je to, aby se ženy,
ale i muži pokud možno co nejdéle vyhnuli chirurgickému
zákroku. Facelifting vám nikdo neudělá, dokud nebudete
mít dostatečně povislou pokožku. Od 35 už lehký pokles
počíná, velkou roli v tom hraje genetika, životní styl, vše
souvisí se vším.

Vedlejší účinky laserů
Jak už jsme zmínili, i laserové zákroky jsou invazivního
charakteru a jako k takovým je třeba i k nim přistupovat,
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což se samozřejmě týká i následné péče. „Po jakémkoliv
zákroku vám lékař vyjmenuje pravidla následné péče, tedy
ošetřování, neslunění se, atd,“ upozorňuje lékařka. „Pacient si také musí uvědomit, co vlastně od zákroku očekává
a jestli jeho očekávání může daný zákrok a dermatolog
naplnit. Kontraindikací totiž bývají i nereálná očekávání.
U některých zákroků je kontraindikací těhotenství, kojení,
či užívání některých léků. Nemůžete celý obličej ošetřit
frakčním laserem, když budete užívat léky, po kterých se
kůže hojí hůře. Pak by se obličej mohl zajizvit. Další kontraindikací může být v anamnéze jizvení či depigmentace
- kůže po zákroku může navždy zůstat o něco světlejší
nebo o něco tmavší. Pak jsou samozřejmě možnosti jiných
laserů, ale světlé místo těžko ztmavíte, i když je možná
jistá kamufláž v podobě permanentního make upu, není to
ale zcela ideální. U některých vrozených onemocnění jako
je oheň, místo, které bylo červené, může být bělavé atd.
Něco je možné odstranit velmi krásně, něco už tak snadno
nejde.

Laserem ošetřujeme pleť na jaře
A na jaké zákroky je nejvvšší čas teď na jaře? „ Určitě
bychom měli dopřát trochu péče pleti vysušené po zimě.
Doporučuji rejuvenaci, což je metoda, která podpoří

neokolagenezi. Laserový paprsek prohřeje druhou vrstvu
kůže a tím lehounkým zánětem, který v kůži proběhne,
se nastartuje neokolageneze a díky tomu se pleť krásně
vypíná a působí mladistvějším dojmem. V tomto období
děláme hlavně zákroky, které nelze v létě dělat kvůli UV
záření. Pokud jsou vrásky hodně hluboké, hluboká nosoretní rýha, hluboké vrásky v oblasti kořene nosu, tak pak
už se musí volit kombinace různých metod. Pokud provádíme rejuvenaci, tak je ideální zopakovat ji třikrát za sebou
zhruba po měsíci. Laserů, kterými rejuvenaci provádíme,
je velké množství a je na místě nechat na lékaři, aby rozhodl, pro jaký tip rejuvenace jste vhodná. Pokud máte na
pleti pigmentace, můžete využít toho, aby laser odstranil
i pigmentaci. Jsou-li tam žilečky, tak aby laser odstranil i je.
Jestli trpíte na ojedinělé akné nebo máte rozšířené póry,
tak je možnost laseru Smoothbeam, takže těch možností je
hodně. Na pigmentace by bylo vhodné pulsní světlo, jehož
energie se vychytá i v pigmentu. Já tomu říkám, že se zabíjejí dvě mouchy jednou ranou, nejenomže vyřešíte nějaký
problém na pleti, ale ještě ji omladíte. Omlazení je opravdu
jen estetický problém. To není problém dermatologický ani
zdravotní. To je něco co nás tíží, pleť nám stárne, ochabuje a my chceme, aby vypadala lépe,“ uzavírá MUDr. Jitka
Chaloupecká.
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Nejsem autoservis,
náhradní díly neměním…
Nejsem zrovna zastáncem estetických operací. Jsem se svým tělem spokojená, byť nevypadá ideálně. Ale přiznám se, že kdybych někdy o nějaké uvažovala, moje volba by
byla jednoznačná - MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová, MBA. A nejen proto, že si myslím, že patří k nejlepším. Hlavně z důvodu, že u ní bych se nebála…

Plastická chirurgie je velký byznys . Něco uříznout, přišít,
odebrat, přidat, je mnoho těch, kteří tvrdí, že to umí a nabídnou vám skoro vše. Bez ohledu na to, co se opravdu pro
vás hodí, co vám může pomoci. Je mnoho těch, kteří chtějí
především zaplatit a pak vás nejlépe už nevidět. Ona je
jiná. A to je výjimečné.
„Víte, vždycky si musíme uvědomit, že plastická chirurgie
se skládá z estetické chirurgie, plastické chirurgie, popálenin, operací vývojových vad… To vše je plastická chirurgie.
Estetická chirurgie je super specializace, která směřuje
jedním směrem, ale chirurg, který ji chce provozovat, musí
mít vždy na paměti, že plastika znamená zohlednit i třeba
zážitky z popálenin. Ano, nemám sice tepelné trauma, ale
na druhou stranu mám stejně poškozenou kůži. A pokud to
nebudu mít na paměti, budu mít problém. K tomu já jsem
byla svými učiteli vedena. Z toho jsem si vybrala to podstatné. V Brně jsme přišívali myškám nožičky, hrozně nás to
nebavilo, ale mělo to smysl. Věděli jsme, že všichni nebudeme mikrochirurgy, ale byla to skvělá zkušenost. Asi jsem
atyp, ale nechci operovat za každou cenu. Možná jsem
ovlivněná tím, že jsem začínala s plastikami hned po škole.
Jezdila jsem po několika pracovištích v republice a učila se
od nejlepších učitelů. Moje prateta byla žačkou profesora
Buriana a moji učitelé mi jeho dovednosti předávali. Prof.
Burian měl na paměti, že plastika vznikla proto, aby lidem
vrátila důstojnost a zbavila je zohyzdění. Cílem byla resocializace pacienta tedy návrat lidí do společnosti. Pamatuji
si na příklad člověka, který si ustřelil obličej. Pan docent
Dlabal mu vymodeloval obličej z laloků přesně podle téhle
staré školy profesora Buriana. Později mu udělali ze stomatology čelist, nos… Toto byl cíl plastiky. A to by měl být i cíl
estetické chirurgie - máme problém a potřebujeme ho vyřešit,“ vysvětluje známá lékařka.

Přenos obličeje? Proč ne…

V souvislosti s tím jistě nejednoho čtenáře napadne, zda
zázraky, které se prezentují ve světě, jako přenos obličeje
z mrtvého dárce, či přišití končetin po amputaci dokáží
i naši chirurgové…
„To je, co udělal pan kolega v Americe, navazuje přesně
na tuto starou školu,“ usmívá se MUDr. Šulcová. „On zde
nedostal možnost takovou operaci udělat, proto odešel
do Ameriky,kde se k takové možnosti dostal. Vypadá to
zázračně, ale faktem je, že systém přesazování je fyzikálně
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hrozně jednoduchý. Jen aplikovat to v praxi je těžké. Např.
v Brně pan profesor Veselý dělal přenosy nervů u lidí s paralýzou poloviny tváře.,aby člověka vrátil do společnosti.
Známé jsou přenosy ruky, končetin, prstů. Tohle ostatně dělali Číňani už 2000 let zpátky. I u nás se přenášejí běžně třeba prsty, to není takový problém. Problémem je, že někteří
lidé se s tím nesnesou, nemohou žít s takto přenesenou částí svého těla, byť se jedná o tělo vlastní. A co potom, když
jde o orgán z mrtvého dárce… A teď nemluvím o imunitní
reakci organismu, i když musíme mít na paměti, že přenos
znamená doživotní imunologickou léčbu. My teď ale hovoříme o psychice pacienta. Zažila jsem to ve své vlastní praxi.
Po úspěšném přenosu prstu s tím pacient nedokázal dál žít.
Ale jsem v tomto směru optimista. Uvidí se, co bude dál.
Tohle jsou první vlaštovky…“

Riziko se nesmí podcenit

Aby měla k zázrakům blíž, otevřela si počátkem letošního
roku MUDr. Šulcová svou privátní kliniku, kde pacientům
nabízí komplexní péči.
„Toto zařízení je vedené jako jednodenní péče.“ vysvětluje
paní doktorka. „Máme klasický a ambulantní sál. I pokud
je pacient operován na ambulantním sále, ještě dvě hodiny
po výkonu si u nás odpočine, abych měla jistotu, že je po
výkonu v pořádku. I když jde jen o výplň vrásek, chci pacienta znovu vidět. V naší praxi není možné nic podcenit.
Víte, já neuznávám estetickou chirurgii jako firmu na zážitky. To, že si lidé koupí poukaz na to být krásnější, přece
není tak úplně normální. Nepovažuji za správné to, že si
obézní lidé zaplatí odsátí patnácti litrů tuku, aby byli štíhlí
a krásní. Ti lidé si neuvědomují, že tím svým zcela mylným
názorem se pouštějí do neuvěřitelného rizika. Ano, pokud
je člověk ochotný na sobě pracovat, něco pro sebe udělat,
pak je plastická operace logickým vyústěním nějakého
procesu. Teď tu mám třeba pacientky z obezitologického
ústavu ve Švýcarsku. Příprava takového pacienta trvá řadu
měsíců. Za pomoci lékaře ti lidé zhubli a teď to musíme
dodělat, aby dobře vypadali. Ti lidé si to hradí a váží si
toho. A pokud jim pojišťovna něco zaplatí, jsou šťastní. Je
to propastný rozdíl od našich lidí, kteří vyžadují ,aby jim
výkony pojišťovna zaplatila celé.
Je zapotřebí investovat do sebe energii, čas a prostředky,
aby člověk dosáhl dobrého výsledku. To není jen o břichu,
to není jen o zadku. To je i o operaci stehen, zad. Takoví

23.května pořádá klinika MUDr.
Ludmily Šulcové odpolední garden párty, kdy se budou moci lidé
seznámit s tím, co na klinice dělají
a nabízejí. Akce proběhne pod patronátem firmy Vivax, která v tento den poskytuje speciální ceny na
výplňové materiály. Seznámí se
s tím, jaké možnosti operací nabízí klinika v letním období. Což
v dnešní době znamená kromě
opravdu hodně rozsáhlých operačních výkonů prakticky vše.

klienti mají svůj cíl návratu do společnosti tak, aby mohli
o sobě říci – pracoval jsem na sobě a …stálo to zato.
Co se týká Čechů, mladší generace chce liposukci a já často
musím říct, že to nemohu udělat vzhledem k jejich nadváze
či dokonce již obezitě, protože klienta nevystavím riziku
časných a pozdních komplikací,včetně embolie. Ale doporučím jim, aby nejprve pod lékařským dozorem zhubli. I zde
mám spolupracující kolegy lékaře,kteří dovedou s klienty
dělat zázraky. Když se to povede a lidé se nastartují a provedou zhubnutí, včetně následného udržení váhy,potom
do toho jdu. Lidé si často neuvědomují, že, když se jedná
o liposukci, vpich je pár centimetrů, ale operovaná plocha
se může týkat dvou metrů plošných kůže a podkoží. Je to
prostě operace jako jakákoliv jiná, která vyžaduje odborníka.“

Klienti jsou dnes jiní

MUDr. Šulcová pracuje v oboru řadu let. Napadlo mě, jak se
liší spektrum jejich klientů, je rozdíl mezi tím, co chtěli lidé
před dvacet lety a co chtějí dnes?
„ Ano spektrum klientely se mění. Dříve, pokud vezmu
třeba sedmdesátá leta, se estetická chirurgie týkala lidí
vyššího středního věku. Devadesátá léta - to už přicházely
pacientky od 40 výše, začaly augmentace - manželky podnikatelů obdržely dárek. Dosáhnout na tu operaci znamenalo ušetřit si na to. Když to vezmu kolem roku 2000, jsem

na střední čáře
u klientů 25 - 30
let. Jsou to lidé,
kteří jsou v managerské pozici
a mají pocit,
že bez plastiky nemohou
existovat. V podstatě se objevilo hodně liposukcí, augmentací. V poměru k devadesátým letům je ta operace levnější a dostupnější. Praxe se přesunula od operací obličeje
a víček k operacím prsou a břicha. Občas je to ve stylu, má
to sousedka, tak já to chci dvakrát. Takže si dám vymodelovat prsa, břicho, přidám rozjasnění pleti a pokud možno to
chci vše najednou…
A když si ty ženy vymyslí sdružené výkony – operace víček,
břicha, prsou… Chci být krásná a pokud možno bez čekání,
bez práce a ihned… Opravdu v takovém případě musím
takové sdružené výkony odmítnout , já nejsem autoservis.
Já opravdu neměním náhradní díly. Ale nabídnu klientce
variantu ,jak danou situaci vyřešit společnými silami ke vzájemné spokojenosti a při zabezpečení správné zdravotní
kondice klienta i po operaci.“
Kontakt:
Na břevnovské pláni 33/1309, 16900 Praha 6
Telefon: 733361577
Ice Jaro 2013 |
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Trendy v bydlení
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv značek, zdroj: hyperbydleni.cz

Moderní bydlení

po italsku

Dalo by se říci, že Mekkou trendů v bydlení je Itálie. I když italský nábytek podléhá
módě jako každý jiný, jsou to právě italští designéři a výrobci, kteří každým rokem
diktují evropské i světové trendy v bydlení a proto rozhodně stojí za to se tímto stylem inspirovat.
Italský nábytek je celosvětovým pojem a je hlavně známý
svou elegancí a významem pro detail. Nezklame vás a pokud jím vybavíte svůj byt, budete se určitě těšit z jeho pěkného a šlechetného vzhledu. Díky jeho nadčasovosti se vám
dlouho neomrzí. Když si koupíte italský nábytek, nemusíte
dlouho uskutečňovat žádné základní rekonstrukce.
Harmonie a uvolnění – to jsou nejdůležitější a ústřední
slova tradičně spojená s dovedností a životním stylem italského nábytku. Itálie je nejen proslulou zemí dobrého jídla
a světové oblečení, ale také národem, kde se rodí nejmodernější designové trendy v oblasti nábytkářství a interiérového stylu. Nejde obyčejně o úspornou záležitost, kvalitní
italský nábytek je honosné zboží, které si nemůže koupit
každý. Ale ten, kdo si jednou italský nábytek koupí, je naplněn na celý život. Italský nábytek je totiž estetický a má
zároveň cit pro současný trend.
Itálie má neustále spoustu vynikajících projektantů. Dejte
proto na vyhlášenou návrhářskou školu, která má za sebou
letitou a velmi úspěšnou tradici. Itálie je prostě edenem
designu a vkusu…
V Itálii sídlí řada předních světových firem, jejich nabídka
je pestrá a udivující stejně jako třeba italská kuchyně. Při
výběru nábytku se však neřiďte pouhými trendy, spíše dávejte na svůj vkus a individualitu. I pod pojmem moderní
si totiž každý z nás představí něco zcela jiného. Na prvním
místě stojí náš vkus, který se v zařízení našeho bytu či domu
projeví nejvíce.

Styly moderního bydlení

Pod samotným pojmem moderní bydlení se například
nabízí hned několik stylů. Tzv. „čistý styl“ ale v nabídce
světových nábytkářských firem většinou nenajdeme. Nejčastěji se setkáváme s kombinací více stylů. A zde záleží na
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zmíněném vkusu, neb některé styly lze kombinovat poměrně snadno, jiné kombinovat zase vůbec nelze. A jsou to
právě italští designéři a výrobci italského nábytku, kteří vás
nasměrují správným směrem.

Italský nábytek

Snad největší výhodou italského nábytku je jeho nadčasovost. Já sama mám doma kousky, které si moji rodiče
pořídili asi před dvaceti lety (například skleněnou polici
z kouřového skla) a já se s nimi pyšním i dnes. Ještě dnes
mám v živé paměti poslední patro v někdejším domu
bytové kultury na Praze 4, které celé patřilo modernímu
italskému nábytku. Modernímu a nadčasovému zároveň,
který se klidně může honosit přívlastkem moderní i v současné době. Italský nábytek obecně bych charakterizovala
jako inspirující, s čistými liniemi a odvážnými tvary, které
ovšem tvoří harmonii a rovnováhu celku. Italský nábytek je
elegantní a má smysl pro detail, jeho vzhled je „šlechetný“
- na kýč zde zkrátka nenarazíte. A další jeho nespornou
výhodou je skutečnost, že se se stejně jako moje police ze
skleněného kouřového skla neokouká.

Harmonie a uvědomění
Stejně jako design a vkus vystihují italský design slova
harmonie a uvědomění. Zřejmě právě proto se právě v Itálii
rodí nejmodernější trendy nábytkového designu. Ne nadarmo je Itálie zemí skvostného umění a krásných pamětihodností s velmi dlouhou tradicí, na kterou navázala italská
návrhářská škola. Italský nábytek přitom do našich domovů
vpluje nenásilně, a to se přitom netýká jen již zmíněného
moderního stylu. Své obydlí si bez rozpaků můžete zařídit
ve stylu rustikálním či typickým stylem italského středomoří.

Art

Minimalistické interiéry
Takovéto interiéry působí neutrálně, nenápadně, přitom
ovšem vkusně. Jejich hlavním znakem jsou jednoduché
linie, které ovšem umožňují kombinace s výraznějšími styly.
Takový nábytek potom bez problémů můžeme doplnit nějakým dominantním či barevně výrazným solitérem.

Moderní jsou malé byty a single
U italského designu je patrný i respekt k potřebám malých
bytů, single domácností a nízkých cen. Na své si přijde jak
milovník retro stylů, tak maximalista či naopak minimalista.
Řešení pro malé byty a single domácnosti si vynutil trh.
Tento styl života se čím dál více rozmáhá po celém západním světě a stranou nezůstávají ani Italové. V zásadě
lze použít výraz „chytrý nábytek.“ Police či celé knihovny
můžeme stavět na sebe a vedle sebe v libovolných kombinacích. Jednotlivé moduly jsou poměrně malé a velmi
lehké a snadné je proto i stěhování, třeba za prací. Přesto
je tento modulový nábytek elegantní a drobné detaily
designu jej vyzdvihují nad jakákoli průměrná řešení. Velmi
praktické jsou v malých bytech třeba i rozkládací pohovky,
případně sklopná lůžka, která jsou umístěna ve skříňkách
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a skříních. Jejich ovládání je přitom jednoduché a vzhled
velmi příjemný. Úžasně působí například barevné kontejnery, které oživí nejen „mladé byty.“

Světlo zvětšuje prostor
V módě je využití LED zdrojů světla v nábytkovém designu. S LED se setkáte ve vybavení jakéhokoli prostoru bytu,
jelikož nepřináší jen světlo, ale i nízkou spotřebu energie
a extrémní životnost. Novinkou je pak umístění zdrojů
světla pod spodní hrany nábytku, kdy světlo jednotlivé
designové nábytkové kousky doslova nadnáší v prostoru.
Nábytek vytváří dojem levitace, jako z dílny nějakého současného iluzionisty. Nábytek tak opticky ztrácí svou hmotnost a působí lehce a vzdušně. Přitom se díky světlu snáze
orientujete v prostoru svého bytu, o nábytek nezakopnete,
zároveň však také dosáhnete příjemné světelné atmosféry
a intimního prostředí. Samozřejmostí je již světlo v zásuvkách, skříních a skříňkách kuchyňských linek, využití světla
však bylo v těchto případech maximalizováno. Můžeme říci,
že na co sáhneme, co otevřeme, to začne svítit.

Jen tak si poležet
Produkce pohovek se zaměřila na měkké područky a opěr-
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kožených taburetů. U těchto výrobků se můžeme setkat
s různým zbarvením koženého materiálu, avšak nejčastěji
využívané jsou světlé i tmavé odstíny hnědé barvy. Pokud
máte danou místnost laděnou spíše do studených barev,
například šedá obývací stěna s černým kobercem, potom je
lépe si takové taburety pořídit spíše modré nebo šedé. Tyto
doplňky můžeme nejčastěji vídat v kulaté podobě, ale také
se můžeme setkat s taburety v rohovém provedení, které
mohou díky svému tvaru posloužit jako výplň prázdného
koutu v místnosti.
Mezi další praktické vybavení obývacího pokoje v moderním italském stylu patří rozkládací kožené sedačky. Pro
praktické využití jsou výhodné zejména, pokud čekáte nějakou návštěvu na více dní. Pro krátkodobé nebo občasné
přespání poslouží velice pohodlně.

Znovuzrození slaví plast
Ano, plast, ale nikoli jen tak ledajaký. Italští návrháři přišli
s plastovými výrobky úžasných tvarů a barev. Například
plastová křesla a židle přesahují hranice futurismu a dosáhla na hravost, ale i humor, což dřevo jaksi příliš neumožňuje. Plastovými výrobky je vlastně nový nástup masivního
dřeva vyvažován. Plastový nábytek je přitom cenově dostupný a zákazníkům je paradoxně příjemné, že má sloužit
jen několik let, kdy může být vyřazen a nahrazen novým,
neotřelým.

Kuchyně rozhodně ano
Kuchyně, především pak kuchyňské linky, přinášejí v italském designu světlé odstíny - kouřové tóny, barvu například bílou a béžovou. Letí tradiční kombinace se sklem,
které doplňují vysoké lesky povrchů. Jako doplňkový
materiál byl nerez a hliník nahrazen chromem. Z přírodních
povrchů a jejich imitací dominuje dub, ořech, wenge a luxusní makas. Chcete-li tedy trochu luxusu, určitě vyzkoušejte italský kuchyňský design.

Jako u moře…
ky, ale také polštáře a další textilní doplňky. Pohovky se
snížily, čímž méně opticky narušují prostor při svém libovolném umístění. Hmotnost a objem pohovek již nemusíme
vnímat, jako solitérní kousky se staly decentními. Doménou
se naopak stala variabilita. Samozřejmostí je proto polohovatelnost zádových opěrek jak u pohovek, tak u křesel.
Dlužno také dodat, že nadále vede nábytek čalouněný, či
kožený, který evokuje pohodlí už na první pohled.

Italské sedačky? Určitě
Kožené i látkové sedací soupravy v italském provedení patří
mezi vybavení řady moderních domácnosti. Mají švih, zajímavý design, zároveň ale i dobré provedení, které zaručuje
kvalitní pevný materiál i pohodlné posezení.
Tvary jednotlivého nábytku bývají zpravidla běžné a jednoduché, ale často je doplňují detaily v podobě drobných zakřivení nebo malých ozdob na koncových částech. Na první
pohled viditelná jsou tedy drobná zdobení, která mohou
tvořit dominantu celého kusu nábytku.
K pořádnému posezení se vždy nejvíce hodí křeslo nebo
pohovka s pohodlným opěradlem. Pokud si ale chcete
pořídit čistě ozdobné prvky jako estetický doplněk místnosti, potom vám můžeme doporučit zakoupit si pár menších

Obecně platí, že Italové se při výběru barev, ale i tvarů
a kompozic často nechávají inspirovat v přírodě. A i atmosféru italské středomořské přírody vaší domácnosti vnesou
právě přírodní barvy bytových dekorací, které značkový
italský nábytek doplňuje. Mezi nejoblíbenější Italové řadí
sytě modrou nebo cihlově červenou, ale i jemnější odstíny
žluté a jiných barev. Tento styl se často doplňuje kamennými obklady stěn, starodávnou podlahovou dlažbou a velmi
populární jsou pro tento styl i velká zrcadla. Samozřejmostí
je velký výběr pestrých orientálních koberců a různých dekorací – jsme v Itálii, nebojte se třeba antické sochy, velkoplošného obrazu, nebo fotografie vnášející do prostoru
atmosféru středomoří. Dalším znakem typickým pro tento
styl jsou exteriérové terásky s kvalitním nejlépe kovovým
nábytkem s měkkými polštářky a opěrkami. Takovéto zařízení vás, věřte, donutí se zastavit, nespěchat a vychutnat si
třeba dobré víno.

Významné italské světové značky
Kenzo

Byť italská značka, nechává se silně inspirovat Japonskem,
na které já osobně nedám také dopustit. Kombinace Itálie
a Japonska je pro mě tou nejideálnější, proto
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Sedací souprava Divani Air od značky LAGO, www.lago.cz

tato značka patří mezi mé nejoblíbenější. Kolekce Kenzo
designového nábytku na rok 2013 vyplývá z Kenzo módní
značky a najdete v ní poetické kusy nábytku se zakomponovanými etnickými prvky, obohacené o vzácné materiály,
vše samozřejmě kvalitně zpracované. Kenzo každý rok na
trh uvádí tři nové kolekce nábytku a látek. Výsledkem pak
jsou nádherně zpracované pozoruhodné kusy, které dodají
jednotlivým prostorům neopakovatelnou atmosféru.

Smania

Tato značka je symbolem luxusu a tradice v designu, lídrem
v oblasti vybavení pro interiér i exteriér, specializující se na
nábytek nejvyšší kvality díky excelentnímu zpracování a použitím sofistikovaných materiálů. Posláním značky je vyjádřit kreativitu, která přesahuje běžné limity, ať již samotným
designem nábytku, ale i použitím netradičních materiálů.
Tato značka udělala v posledních letech velký obrat a to
především zásluhou výměny hlavního designéra. Vyráběla
především klasický nábytek, který v poslední době velmi
odlehčila, což se setkalo s velkým úspěchem. Tato firma se
snaží o kompletní realizace jednotlivých místností, luxusní
kanceláře a zahradní nábytek z umělého ratanu. Na rozdíl
od jiných společností má Smania silnou domácí produkci,
což jí umožňuje vykonávat přísné kontroly kvality výrobků
od nákupu až po konečnou montáž výrobku.

Minotti

Značka byla založená v roce 1950 Albertem Minottim. Netrvalo dlouho a značka se stala národně a následně mezinárodně uznávanou značkou kladoucí velký důraz na tradici
a technologie. Za značkou Minotti hledejte přesvědčivý
styl, stejně jako pohodlí, spolehlivost a životnost.

Fendi Casa
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Nábytek z kolekce Fendi Casa jednoznačně definuje každý
prostor, ve kterém se nachází. Fendi Casa home collection,
typická neomezenou kreativitou, se rozvinula přirozeným
vývojem ze svých italských kořenů v roce 1989 a je novou
kapitolou velkolepého italského podnikatelského eposu.
Tento nábytek je vhodný nejenom do exkluzivních interiérů
a exteriérů, ale i do jachet a letadel. Rovněž nabízí luxusní
kůže, látky, lakované povrchy, širokou škálu koberců a bytových doplňků, které v kombinaci vytváří ucelený a nadčasový design.

Poliform

Poliform je v současné době vedoucí hráč na mezinárodní
scéně nábytku. Firma zakládá svou vizi v hledání kvality,
a to tak, že pravidelně aktualizuje své hranice s tím nejlepším ze současných trendů životního stylu. Značka nabízí
sofistikovaná řešení na mnoho různých životních stylů, pro
náročné estetické touhy a různé koncepční potřeby. Pestrost řešení od knihoven, šaten, postelí, jídelen, kuchyní
a jiných doplňků, vede k mnohostranné kolekci a řešením
šitým na míru jednotlivým klientům.

Bonaldo

Značka Bonaldo, která disponuje dobře fungující obchodní
sítí po celém světě, se zabývá nábytkem pro střední třídu
ve vysoké kvalitě. Jejím zaměřením jsou židle, stoly, sedací
soupravy, postele a interiérové solitéry.

Tonelli

Značka Tonelli to jsou zase mistři na výrobu nábytku
ze skla. Jejich nábytek navrhují věhlasní designeři. Vyrábějí
jídelní stoly, konferenční stoly, komody, skleníky a další
sortiment.

LUXUSNÍ BYT
V BEROUNĚ
Celková plocha objektu je 185 m2. Byt je dispozičně řešen
jako 4+kk s obytnou plochou 120 m2 a se 3-mi terasami zabírajícími plochu 65 m2. V bytě jsou dvě koupelny a tři WC.
Také nechybí kuchyňská linka s myčkou, varnou deskou,
lednicí a troubou.
Kolaudace bytu byla v roce 2010, oproti standardu nabízeném prodejcem bylo použito luxusní dovybavení v ceně
800 000 Kč. Samozřejmostí jsou sádrové omítky, luxusní
obklady koupelen a podlah, designové dveře, včetně vstupních, bezpečnostních a každý pokoj má rozvod na TV a PC.
V ceně bytu jsou i 3 garážová stání a uzamykatelná sklepní
místnost.
V domě je výtah, který vás vyveze od vozu až před dveře
bytu ve vlastním třetím patře. Tento byt tvoří celý půdorys
patra domu, kdy z hlavní terasy je překrásný výhled na
Berounku a okolní zeleň. Nabízí život v přírodě a zároveň
se nachází 200 metrů od centra města. Dostupné jsou zde
školy, školky, Medicentra a zastávky s kyvadlovou
dopravu do Prahy (Zličín). Jedná se o výjimečné sladění bydlení v přírodě, se snadnou dostupností veškeré občanské
vybavenosti.

Cena včetně 3 garážových stání je 6 990 000 Kč
Tel. 608334753

mail: martinberoun1@seznam.cz

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto archív Petry Janů

Měla jsem
štěstí
na dobré
sudičky
Zpěvačka Petra Janů byla při každém rozhovoru, který jsme spolu v minulosti dělaly, strašně vtipná. Bylo mi jasné, že rok
a půl po smrti manžela Michala Zelenky
jí asi ještě do smíchu moc nebude. Přesto
se její smysl pro sarkastický humor z našeho povídání často prodral ven. A to
bylo moc dobře.

Zmátla mě vaše adresa, věděla jsem, že jste
se přestěhovala, ale netušila jsem, že bydlíte pořád ve stejném domě.
Dokonce na stejném patře. Přesněji řečeno hned vedle.
Původní byt je tam za tou zdí.

To je ale strašná náhoda.

Je a já jsem moc ráda. Nechtěla jsem zůstávat v bytě, kde
umřel můj muž. Navíc je pro mě zbytečně velkej. Tak jsem
navrhla Městské části Praha 6, že jí byt dám k dispozici,
pokud mi najdou nějaký menší. Než jsme náležitosti vyřídli, uvolnil se tenhle byt. Což je náhoda na druhou, právě
v něm jsme kdysi se Zelenkou začínali spolu bydlet, tenhle byt zažil čas našich malin nezralých. Tady jsem zpívala
rockovou muziku, scházeli se tu naši kamarádi na panáčka, když se vraceli ze zájezdu. Mám na něj samé příjemné
vzpomínky.

Jaké například?

Náš byt byl tak trochu hráčské doupě, Zelenka hodně kamarádil s Otou Petřinou a Zdeňkem Rytířem a hráli u nás
často až do rána mariáš. Já jim vařila kafíčka a připravovala
něco na zub a když se mi klížily oči, šla jsem spát. Ráno
jsem se probudila a oni pořád hráli. Pro oba, ale i mnohé
další, jsme se Zelenkou byli něco jako útočiště v nouzi.
Zdenda u nás jednu dobu bydlel. Jak byl bohém, občas
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stěhování prožívat. Jak mi bude, až budu předávat byt,
v němž jsem strávila třicet let. Ale tím, že byl úplně prázdný, opustit ho nebylo tak bolestné, jak jsem čekala. Byla
jsem zvědavá, co se mi bude zdát první noc v novém bytě.
Ale stěhování mě tak utahalo, že jsem upadla do bezesného spánku. Možná je to dobře.

Udělala jste už někdy jindy v minulosti podobnou radikální změnu v životě?

Nebyla jsem nucená dělat žádná podobná zásadní rozhodnutí. A když už ano, byli jsme na ně dva. Michal byl vůdčí
osobnost naší dvojice, tohle bylo poprvé, co jsem si o všem
rozhodovala sama. Není špatný pocit zjistit, že to dokážu.
Ale byla bych mnohem raději, kdybych to zjistit nemusela.

Dívala jsem se na vaše webové stránky,
máte před sebou hodně koncertů a různých vystoupení.

Práce mám až nad hlavu, zaplaťpánbůh. Většinou tak dvanáct až patnáct vystoupení do měsíce. Za pár týdnů taky
začnu zase jezdit na chalupu. Mám jaro ráda, zimu nesnáším. V zimě jsem jako ztuhlá moucha, stojí mě velké úsilí
cokoliv dělat, přitom v zimě mám většinou nejvíc koncertů.

Na koncerty jezdíte po celé republice. Nevadí vám to?

Nevadí, za těch čtyřicet let jsem zvyklá. Ale teď už se z nich
vracím v noci domů, hotelů mám dost. Naštěstí mám řidiče,
který mě vozí, po koncertě bývám docela unavená, ale
kratší trasy do 100 kilometrů, nebo když zpívám na nějakém vystoupení jen pár písniček, odřídím sama. Ráda se
vracím domů. Mám totiž novou a vysokou postel, ve které
se mi krásně spí, tak se na ni pokaždé těším. Vlastně jsem
si ve svých šedesáti letech pořídila svůj první byt. Vždycky
jsem se k někomu stěhovala, ale tenhle byt je první, který
je jenom můj a který jsem si zařídila podle sebe. Je to pro
mě zásadní mezník.

Není vám tu někdy smutno?

zapomněl zaplatit nájem a pak se nestačil divit, když ho
majitel vyhodil z bytu. Ota jednou tak bujaře slavil Silvestra, že u nás strávil celý Nový rok. Ve vaně, kde na sebe
průběžně pouštěl sprchu. Tvrdil, že je to jediné místo, kde
je mu jakž takž dobře. (směje se Petra). Tak jsem si řekla, že
možnost nastěhovat se sem zpátky, do bytu, kde nám bylo
tak dobře, je dobré znamení. Že mi osud snad po roce a půl
konečně ukázal vlídnější tvář. Vrátit se sem byl můj tajný
sen.

Co jste si do nového bytu vzala?

Téměř nic. Je zbytečné s sebou vláčet smutné vzpomínky,
navíc jsem nikdy nelpěla na věcech, nejsem fetišista. Ani to
nešlo, nový byt je menší a celý jsem ho rekonstruovala, nezůstal tu kámen na kameni. Dohodla jsem se s dobrovolnickým sdružením Protěž, které se stará o seniory, a všechno
jsem jim dala. Sklo, nábytek, doplňky, oblečení. Oni si udělají aukci, věci prodají a za výtěžek si třeba zaplatí nějakou
rekreaci. Většina charit se zaměřuje na děti, ale o staroušky
se lidi moc nezajímají. A já k nim mám věkově přeci jen blíž
(směje se Petra). Chci je zase jet navštívit a uvažuju o tom,
že s nimi navážu spolupráci.

Pomohla vám ta tlustá čára, kterou jste udělala za dosavadním životem?

Pomohla. Ale bála jsem se jí. Nevěděla jsem, jak budu

32 | Ice Jaro 2013

Není, zatím jsem na to ani neměla čas. Loni jsem měla
narozeninové turné ke čtyřiceti letům koncertování, které
se přehouplo v sérii vánočních koncertů. Pak jsem odjela
na chalupu, kde jsem zůstala až do 7.ledna. Do toho jsem
pořád průběžně rekonstruovala byt a stěhovala se. Zastavila jsem se až teď, začátkem března, kdy mě sklátila nějaká
viróza. Musela jsem dokonce odříct dvě vystoupení. Mluvila
jsem, jako když šoupe rakvema, nedalo se nic dělat.

Čeká vás nějaká nová muzikálová role?

Ne a vůbec mi to nevadí, vždyť jsem od roku 1992 odehrála
13 muzikálových rolí. Myslím, že to stačilo.

Nechybí vám ani ta herecká parta?

Nechybí, protože s tím, s kým se chci vidět, se stejně potkám. A pracovat jenom sama na sebe taky není špatné.
Já už jsem si všechny profesní sny splnila. Kdyby mi někdo
v mých začátcích řekl, že v šedesáti letech budu mít koncert
v narvané Lucerně, budu zpívat s Martou Kubišovou a Evou
Pilarovou a přijde mi poblahopřát Karel Gott, budu si ťukat na čelo. Má přání se splnila vrchovatě a nepotřebuju
nikoho přesvědčovat o tom, že umím zpívat. Své publikum,
které mě chce poslouchat a baví ho to, mám. Předáváme
si navzájem energii a je nám spolu dobře. Když to ještě
pár pátků vydrží, budu spokojená. Nemám žádné ambice,
abych někomu něco dokazovala a někam se sápala. Jsem
osudu vděčná za to, že dělám to, co mě baví a nikdy mě
bavit nepřestalo. Doufám jenom, že mi bude zdraví sloužit.
Až ne, najdu si jiný koníček.
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Jaké byly vaše ambice nebo sny, když vám
bylo dvacet?
Ambice jsem nikdy moc neměla. Vždycky jsem říkala, že se
proto do dnešní doby tak nějak nehodím, Zelenka tomu
říkával, že neumím být „produkt“. Snila jsem o tom, že
natočím písničky s Tanečním orchestrem Československého
rozhlasu, který by dirigoval pan Vobruba a zpíval se mnou
sbor Lubomíra Pánka. Přála jsem si, abych byla v televizi
a lidi mě poznávali na ulici. To byl vrchol mých přání. Když
jsem se ve dvaceti podívala na čtyřicátníky na jevišti, myslela jsem si: Co tu pořád strašej? A teď tu já straším i v šedesáti. Ale ta mezigenerační bariéra vždycky byla a vždycky
bude.

Pociťujete ji nějak na sobě?

V divadle jsem ji nevnímala. Možná i proto že tam bylo
sice hodně mladých lidí, ale taky pár padesátníků. Občas
ji pociťuju na svých vystoupeních a koncertech. Přesněji
řečeno počítám s ní, proto se jí snažím předcházet. Abych
se vyhnula nepříjemným poznámkám a trapným chvílím.
Z čehož vznikají občas docela humorné situace. Proto když
přijedu k nějakému kulturnímu zařízení a vidím, že je tam
pořadatel, kterému je sotva třicet, hned se hlásím: Dobrý
den, já jsem Petra Janů a mám tu dneska zpívat. Abych mu
ušetřila otázku: A vy jste kdo?

lo?

Takže se vám něco takového už někdy sta-

Samozřejmě. V takových chvílích přemýšlíte nad osudem
a říkáte si: A je to tady. No bože, musí to tu bejt, vždyť za
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dobu, co zpívám, vyrostly dvě generace lidí a já po nich nemůžu chtít, aby mě znaly.... Nebo se mi stává, že je jim můj
obličej povědomý, ale za živýho boha si nemůžou vzpomenout, jak se jmenuju. Proto se hned hlásím, aby se netrápili.
(směje se Petra).

Přitom jste tak výrazný typ, vás není možné
si s někým splést.

No jo, ale oni mají problém se jménem. Ale já taky dost často neznám zpěváky, které poslouchají třeba dvacátníci.

Vzpomínáte si, kdy jste měla poprvé pocit,
že jste opravdu slavná?

Bylo to v době Slavíků. (V letech 1987 až 1989 byla Petra
Janů třikrát Zlatou Slavicí – pozn.red.). Tehdy jsem měla
pocit, že na mě nikdo nemá. Naštěstí mě Zelenka postavil
zpátky na zem. Měla jsem pak ještě jedno období, za které
bych si nejraději nafackovala, ale naštěstí dlouho netrvalo,
protože jsem měla vedle sebe Michala. Dneska se tomu musím jenom smát. Sláva je tak pomíjivá a čím dřív si to každý
uvědomí, tím líp. Když se člověk k nějaké popularitě dopracuje postupně, mnohem víc si jí váží, stejně jako lidí, kteří si
kupují jeho desky a chodí na jeho koncerty. Je mi pokaždé
líto těch dětí, které vyhrávají všechny ty Hlasy a Superstar.
Pár měsíců se všichni kolem nich točí, jako by byly pupek
světa. Pak zhasnou světla, všichni je pustí z rukou jako
horký brambor a nechají je osudu. Ony ještě nějaký čas z té
„slávy“ žijí, ale během pár let až na výjimky zapadnou.

Kdo vám v životě nejvíc pomohl?

V prazákladu asi babička, pak Zelenka a pár dalších dob-

Rozhovor

rých duší, například režisér František Polák, který točil
televizní pořady jako Možná přijde i kouzelník. Pomohli mi
Karel Svoboda, Pavel Vrba, Ota Petřina, Zdeněk Rytíř, kteří
pro mě psali písničky- Měla jsem štěstí na dobrý sudičky.

Co byste poradila někomu, kdo by se chtěl
dostat tak daleko jako vy?

Doporučila bych mu, aby se obrátil na Lídu Nopovou, Eduarda Klezlu nebo Naďu Wepperovou, na hlasové poradce
a učitele zpěvu, kteří posoudí jejich hlasové možnosti. Aby
si třeba nedělali zbytečné naděje. Zní to možná drsně, ale
asi je to nejlepší.

Umíte přijímat kritiku?

Samozřejmě že ji přijmu, ale neslyším ji ráda. Občas se naštvu, ale když vychladnu, přemýšlím, jestli na ní něco není.

Jste kritická i sama k sobě? Říkáte si někdy:
Bože, co to ve svém věku dělám? Nejsem trapná?

Kritická jsem, ale o tom, jestli se hlídám, abych nebyla
trapná, jsem nepřemýšlela. Snažím se zrát důstojně. Adrenalinové sporty mě nelákají a minisukně jsem nikdy nenosila, takže je nemám v šatníku ani teď. Odjakživa miluju
jednoduchou módu, nesnáším flirty, výšivky, žabičkování,
takže v tričku s motýlkama mě asi nepotkáte. Nikdy jsem
nebyla za diblíka, nehonila jsem zoufale mládí, tak mi snad
něco takového nehrozí. Doufám, že si to nemyslím sama.
(smích).

Proč nenosíte sukně?

Nemám na ně nohy. A to vím. Na rozdíl od některých žen,
které sukně nosí.

To vám taky řekl váš muž?
Ne, to mi v patnácti řekl jeden kluk. „Jé, to jsem netušil,
že máš tak křivý nohy,“vylítlo z něj. Tak jsem na minisukně
zapomněla. Na jeviště občas nosím dlouhé sukně, ale pod
kolena nikdy. Ale na léto možná vyměknu a nějakou si
pořídím.

du?

Chystáte se zase s kamarádkami na Lefka-

Samozřejmě a už se nemůžu dočkat. Když se Zelenka kdysi
stresoval z rekonstrukce chalupy, která se hodně vlekla,
koupil si třeba nějaký obrázek, pověsil si ho na zeď, díval se
na něj a těšil se, až bude všechno hotový. Stejně tak my tři,
když je tu největší zima, koupíme si ten zájezd a těšíme se
na něj. Je to naše vstupenka do teplíčka. Jezdíme pořád na
stejné místo do penzionu k panu Leonidasovi. Dokonce už
u něj na půdě necháváme tašku s těžkými věcmi a osuškami, takže je s sebou nemusíme pořád tahat. Vždycky když
nás vidí, vítá nás, ale zároveň se zhrozí: Ježiši, to už zase
utekl další rok? Jezdíme k němu jako na chalupu.

Máte odhad na lidi?

Tak z osmdesáti procent ano. Proto si tak rozumím s těmi
dvěma kamarádkami. Jedna je moje manažerka, byla
spolupracovnice Zelenky, a teď zdědila mě. A druhá občas
hraje v komparzu, takže jsou tak trochu z branže a přitom
nejsou. To mi vyhovuje. Mám kolem sebe ráda usměvavé
lidi, kteří mi dodávají energii a na oplátku si nějakou berou
zase ode mě. Nesnáším negativisty, kteří jsou naštvaní, ti mi
energii kradou. Samozřejmě že nikdo není pořád šťastný,
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já taky byla nešťastná, ale nechtěla jsem ten smutek na
nikoho věšet, člověk se z něj stejně musí vyhrabat sám.
Stačí mít kamaráda, který ani nemusí nic říkat, může tu
s vámi jen sedět, vy si s ním dáte kafe, a to úplně stačí. Taky
nesnáším lidi, kteří začínají větu slovem „Voni“. „Voni za
to můžou“... „Ať jdou (voni ) do háje“ ... a tak dál. Od nich
utíkám pryč.

A co muži? Nebo je na takové úvahy ještě
moc brzy?

Vlastně si ani neumím představit, že by se mi tady v tom
mém vysněném bytečku najednou motal nějaký chlap.
Pokud se někdo v mém životě objeví, dobře. Pokud ne, svět
se nezboří. Nebudu ho zoufale hledat.

Kdybyste se za nějakým měla ohlédnout,
jaký by byl? Čeho si na muži všimnete jako první?

Každá ženská má nějaký typ, ale pak zafunguje chemie
a je všechno jinak. Mně se vždycky líbili modroocí blonďáci
a měla jsem doma tmavého Zelenku s hnědýma očima.
Na chlapovi si všimnu očí, rukou. Když je třeba nádhernej
chlap a má okousaný nehty, to je konec. Naskočí mi husí
kůže. Zaujme mě i to, jak někdo mluví. Nesnáším chlapy,
co si ´honí triko´. Už jsem velká holka, nesednu si na zadek
z toho, když se přede mnou někdo bude vytahovat.. A že
takových vejtahů je. Třeba na silnicích, čím větší a ´tlustší´
auto, tím větší idiot. Líbil by se mi někdo, kdo je přirozený
a nemá potřebu okolí něco dokazovat. A aby s ním byla
sranda. To je všechno.

Je strašně hezký, jak o svém muži mluvíte
a já nevím, jak tuhle otázku nejlépe formulovat.
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Petra Janů se narodila jako Jana Petrů
19.11.1952 v Praze. Už během studií na ekonomické škole zpívala s amatérskými skupinami na Turnovsku. Od roku 1972 působila
šest sezón v Semaforu, kde z ní Jiří Suchý
udělal Petru Janů. Začala spolupracovat
se Zdeňkem Rytířem a Otou Petřinou. Natočila první album Motorest. Následovalo
Exploduj, Ročník 50, s Golemem Už nejsem
volná, s Elektrovoxem S láskou. Další alba: Jedenáctka, Jedeme dál, Jedeme dál II, To je ta
chvíle, Album, Kouzlo zatím poslední je loni
vydané Má pouť. Třikrát byla Zlatou slavicí.
Mohli jsme ji vidět ve filmech Koncert a Můj
hříšný muž. Účinkovala v muzikálech Bídníci,
Sny svatojánských nocí, Někdo to rád horké,
Hamlet, Krysař, Galileo, Angelika aj. Vyhrála spolu s moderátorem Vojtou Bernatským
soutěž České televize Duety. Byla vdaná za
Michala Zelenku.
Schází vám víc jako manžel, se kterým jste se
radila, nebo jako parťák, se kterým jste se smála?

Už jsem poměrně samostatná jednotka, dospělá ženská,
nemusím se o všem radit. Máte ale pravdu, že se Zelenkou
byla sranda, schází mi parťák pro legraci. On mě naučil
spoustu věcí, vždycky jsem říkávala, že mě „udělal“ jako
Lízu Doolittlovou. Mnohé situace se v životě opakují. Já
vím, jak by je řešil, co by o nich řekl, co by si myslel. Měl
neuvěřitelné hlášky na různé lidi, situace, za ta léta je mám
vryté a taky je používám. Takže jsem s ním v duchu pořád.
.... (Petra se na chvíli odmlčí).... Stačilo by, kdyby chodil na
preventivní prohlídky.... Sakra....Mohli jsme se spolu chechtat ještě dlouho.

víno s přícchutí hisstorie
w w w.sancctu
us-viicttoriaa.ccz

Templářské sklepy Čejkovice představují exkluzivní řadu vín Sanctus Victoria.
Na první pohled zaujme netradiční obal
vín řady Sanctus Victoria. Přímo na etiketě ze speciálního ručně vytrhávaného
papíru si lze prostudovat zajímavá historická fakta o templářských rytířích.

ou
Zároveň je možno se po rozlomení dvou
originálních pečetí dozvědět i podrob-nější informace o přesné poloze vinice,,
složení půdy, cukernatosti hroznů při
ro-sklizni či technologickém postupu výroby vína.

SAUVIGNON 2010 pozdní sběr

*Grand Prix Vinex – stříbrná medaile
*Muvina Prešov – zlatá medaile

RULANDSKÉ BÍLÉ 2010 pozdní sběr
*Prague Wine Trophy – zlatá medaile
* Muvina Prešov – stříbrná medaile

RULANDSKÉ BÍLÉ 2011 výběr z hroznů
*Valtické vinné trhy – diplom
*Král vín

HIBERNAL 2011 pozdní sběr
*Valtické vinné trhy – diplom
* Král vín
* Nominační Slovácko – stříbrná

Vyzkoušejte mobilní aplikaci
a staňte se znalcem templářských vín!

Sport
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: samphoto.cz

Cvičme v rytmu,
nové aerobní sporty

To, že sport takzvaně pozvedává tělo i ducha, je všeobecně známá věc. Zlepšuje kondičku, náladu a zahání tukové zásoby. Ovšem jaký sport zvolit, toť otázka. Velmi
populární jsou v současné době tzv. aerobní sporty. A který z nich je vhodný právě
pro vás?

Spinning
Velice účinné a motivující kardivaskulární cvičení posledního desetiletí. Lekce probíhají na speciálních k tomu
určených kolech, kterým se říká spinnery. Na nich si každý
individuálně volí zátěž, která mu vyhovuje. Tempo pak
určuje rytmický hudební doprovod. Cvičení, které probíhá
pod vedením zkušených lektorů, je nenáročné na koordinaci pohybu, nezatěžuje kloubní systém a vede k celkovému
procvičení svalů nohou, hýždí, paží a trupu. Úbytek tukových zásob a zlepšení fyzické kondice je znát již po několika cvičebních hodinách.

Zumba
Zumba je dynamický fitness program, který v sobě spojuje
prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Využívá základní kroky salsy, raggaetonu, merengue a cumbie.
Základním principem je přerušovaný kardio trénink, kde se
střídá svižná část s pomalou, a ve které dochází ke spalování tuků a efektivnímu formování celého těla. Skvělé na tom
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při tom je, že k tomu, abyste zvládli zumbu, nemusíte umět
tancovat. Na hodinách se pod vedením zkušených lektorů
začíná nejprve s jednoduchými sestavami, které se postupně mohou doplňovat se složitými prvky. Cvičí se samozřejmě za doprovodu hudby, která vás pomáhá vést.

H.E.A.T
Že jste tento pojem ještě neslyšeli? Jedná se o začáteční písmeny čtyř anglických slov – High Energy Aerobic Training,
což se dá volně přeložit jako aerobní cvičení s vysokým
energetickým výdejem. Jedná se o nový způsob aerobního
cvičení s výrazným efektem na lidskou psychiku, životní
styl a celkově dobře působí na lidský organismus. Cvičení
se provádí za doprovodu hudby na speciálním stroji Maxirrunner pod vedením školených instruktorů.

Schwinn cyckling
Schwinn cycling je speciálně upravený cyklistický program,
který kombinuje několik cyklistických pohybů s motivační
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mi metodami, do fitness center pro všechny, kteří hledají
efektivní vybití energie, potřebují se uvolnit, zapomenout
na problémy všedního dne a k tomu spálit kalorie.

Pilates
Tento moderní cvičební systém rozvíjí koordinaci, sílu,
rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové,
hýžďové a břišní svalstvo. Výhodou tohoto cvičení je, že
nevyčerpává organismus, ale zato dodává energii. Využívá
podpůrný systém pomocí jednotlivých svalových skupin
s cílem dosažení harmonického celku. Cvičení není náročné
a velmi rychle dokáže zabavit
a nadchnout.
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Nordic walking
Nordic walking – doslovně přeloženo jako severská chůze
– je běžná chůze se speciálními hůlkami. Kolébkou tohoto sportu je Finsko, odkud se tento sport přes Skandinávii
rozšířil po celé Evropě. Jeho výhodou je, že je možno jej
provozovat po celý rok, kdekoliv a kdykoliv a především ve
všech věkových i výkonnostních skupinách, protože jeho
sportovní úroveň lze snadno přizpůsobit vlastní fyzické
úrovni. Z klasické chůze se tak bez zvláštní extra námahy
a nároků na vybavení stává vysoce účinný trénink celého
těla. Původní nordic walking ale může být v kombinaci se
silovým nasazením holí a dlouhými kroky velmi náročným
sportem, jehož technika se blíží technice běžeckého lyžování.

Sport
odlišných druhů bojových sportů. Cvičí se sice při rychlé
hudbě, ačkoliv k němu není zapotřebí žádná choreografie.
To znamená, že si nemusíte pomatovat žádné choreografické sestavy.

Tai či
Motto: Kdo cvičí Tai-chi pravidelně a pod správným vedením ví, jak úžasná je cesta sebepoznání a jak malicherné
jsou problémy všedních dní.
Tai či je několik set let staré bojové umění, které kombinuje
přesné pohyby těla s hlubokým a kontrolovaným dýcháním,
s využíváním energie jing a jang, čímž zlepšuje jak psychickou tak fyzickou kondici. Člověka učí ovládat nejen tělo,
ale i dech a mysl.

Power jóga
Power jóga se začala cvičit v USA v druhé polovině devadesátých let, kdy několik cvičitelů jógy hledalo způsob, jak ji
přiblížit širokému okruhu lidí a udělat ji více dynamickou.
Od té doby se jóga stala velice populární a stala se tak zajímavou alternativou nejen k józe samotné, ale i k aerobiku
a pilates. Na rozdíl od tradiční jógy, kde se v tradičních pozicích setrvává poměrně dlouho, v power józe se dynamicky
střídají. Důraz je kladen především na sílu a ohebnost.
Proto je power jóga fyzicky náročnější než tradiční jóga
a může tak pomoci při hubnutí nebo udržení váhy.

Indoor rowing
Toto cvičení představuje cvičení na veslařském trenažeru
v rozmezí od individuálního kondičního cvičení doma či ve
fitness centru přes skupinové lekce s instruktorem, cvičení
pro redukci hmotnosti a rehabilitaci až po trénink sportovců či závody. Výraz Indoor rowing je nezměněný převzatý
z angličtiny, protože k němu chybí český ekvivalent.

Power Plate
Power plate je vibrační zařízení, které přináší nový rozměr
do cvičení a wellness. Využívá princip akcelerujícího tréninku ke stimulaci přirozené odezvy organismu na vibrace.
Power plate je nová technologie, která se rozmohla do
celého světa, a kterou využívají i profesionální sportovci.
Není náročná, ale o to více zábavná a motivující k lepším
výsledkům. Lidé si ji oblíbili především pro její jednoduchost a prokazatelné výsledky. Ty ostatně potvrdily i mnohé
vědecké studie.

Body form
BOSU
Tento název vznikl jako zkratka pro „both sides up“, což
v překladu znamená obě strany nahoru. Jedná se o oblíbený systém cvičení určený pro komplexní zpevnění svalů
celého těla, zlepšení fyzické kondice a redukci tuku. Základem je speciálně vyvinutá nafukovací kopule BOSU Balance
Trainer, kterou při cvičení používáme jak stranou rovnou,
tak stranou vypouklou.

Tae bo
Tae-bo je velmi účinný sportovní systém, který nejenže
redukuje tělesnou hmotnost a zvyšuje svalovou sílu, je
zábavou a upevňuje vůli. Tento sport také mění postoj ke
stresu a problémům každodenního života. Používá pohyby

Body form je cvičení aerobního charakteru s jednoduchými
choreografiemi v první polovině cvičení a posilování zaměřené na tvarování všech svalových partií v části druhé.
Někdy bývá toto cvičení uváděné jako druh aerobiku. Ke
cvičení se mohou používat různé pomůcky.

TRX
Závěsný systém TRX je nový druh velmi účinného cvičení,
se kterým se můžete setkat v některých fitness centrech.
Jedná se o dva nastavitelné popruhy s několika karabinami,
které lze uchytit ke stropu, na dveře nebo třeba i venku na
pergolu. Cvičení je založené na zavěšení části těla do popruhů, přičemž druhá část těla zůstává na zemi. Intenzitu
cvičení si volí každý sám, a to pouhou změnou polohy těla
vůči závěsnému bodu. Čímž je člověk níže pod nástavným
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bodem, tím je cvičení náročnější a naopak.

Kranking
Už jste někdy slyšeli o spinningu pro horní polovinu těla?
Tento nový sport přímo z dílny zakladatele spinningu
Johnnyho G. Je ve světě fitness naprostou novinkou. Jedná
se o aerobní trénink pro horní polovinu těla. Zapojeny jsou
především paže, hrudník a břišní svaly. Kranking se provozuje ve formě skupinového cvičení podobně jako spinning,
intenzitu cvičení si každý opět volí sám, lekce probíhá za
doprovodu zkušeného lektora a motivující hudby.

Pump EX
Jedná se o nové velmi atraktivní cvičení s nakládací činkou
pro komplexní posílení celého těla. Toto cvičení probíhá
ve speciálních lekcích, při kterých zapojíte téměř všechny
svalové partie. Během lekce budete provádět i cviky jako
dřepy, lehy, výpady, tlaky či zdvihy. To vše za doprovodu
moderní hudby.

Real ryder
Tento přístroj dává nový rozměr indoorové cyklistice. Real
Ryder má unikátně nastavitelný rám, který umožňuje jízdu
ve stoje i vsedě, naklánět se do stran a tím se cítit jako na
skutečném kole. Kolo je samozřejmě pevně stavěné, takže
obavy nejsou na místě. Obrovskou výhodou je, že zapojujete nejenom nohy, ale i břicho, boky a tricepsy.

Flexi bar
Původně se jedná o rehabilitační náčiní. Při tréninku s tyčí
flexi-bar pracují hluboké svaly zádové, veškeré břišní sval-
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stvo a svalstvo pánevního dna. Cvičení je vynikající prevencí proti bolestem zad., v případě bolestí již vzniklých, je
správnou technikou cvičení schopno tyto bolesti zmenšit či
dokonce i odstranit. Toto cvičení je skvělým tréninkem pro
všechny stupně výkonosti a pro všechny věkové skupiny.
Jeho prostřednictvím lze trénovat a zvyšovat sílu, vytrvalost, pohyblivost a koordinaci, a to ať jste profesionální
sportovec, začátečník nebo zrovna rehabilitujete. Speciální
vibrační tyč vám pomáhá stabilizovat trup, především pak
páteř. Tato tyč je vyrobena ze speciálních sklolaminátových
vláken, čímž je možno dosáhnout takové frekvence kmitů,
která má pozitivní vliv na pracující svaly.

Flowin
Jedná se o švédský inovativní tréninkový koncept, který byl
vyvinut technikou švédských desetibojařů. Tento program
od začátku směřoval k oblastem fyzioterapie a rehabilitace,
ale od počátku bylo jasné, že tento koncept najde mnohem
širší uplatnění. Hlavním cílem je zaměřit se na problematiku hlubokých svalů, především pak svalstvo trupu. Flowin
podporuje celkovou hybnost, stabilitu, rychlost, sílu, flexibilitu atd. První flowin koncept byl představen v roce 2005.

Jumping
Jedná se o skvělé skupinové cvičení na patentovaných
trampolínkách za doprovodu motivující hudby. Tento program nenásilnou formou zvyšuje výdej energie, díky které
se i zvyšuje počet spálených kalorií. Při lekci posílíte celé
tělo, protáhnete jej a při tom se budete královsky bavit.
Tak příjemnou zábavu

NOVÁ KOLEKCE
oblečení a obuvi
nordblanc.cz

Softshellová bunda: 1996 Kč *
Mikina: 1036Kč *
Triko: 396 Kč *
*cena po uplatnění poukazu

DÁRKOVÝ POUKAZ NORDBLANC

sleva 20 % na novou kolekci!
DiveLight
Dámská treková kožená obuv se značkovou vibram podešví
a vodonepropustnou a prodyšnou membránou TERATEX. Podešev má
výrazné členění a ideální tvrdost pro použití i ve středně náročném terénu.
Výhodou je kvalitní odpružená mezipodešev. Vyztužení pryžovou obsázkou
ve špičce a na patě chrání botu proti okopu. Obuv je vhodná pro širší
spektrum outdoorových a sportovních aktivit i běžné nošení.

JAK NA
TO?

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

1 996 Kč *
*cena po uplatnění poukazu

Platnost kuponu do 30. 6. 2013 ve všech značkových prodejnách NORDBLANC.
Slevy nelze sčítat.

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv architektonických studií

Novinky

ze světa architektury
Francouzský dům připomínající ducha, australský dům v oblacích nebo až
fantastní dvojdům na českém Lipně. Vítejte ve světě moderní architektury.

Architektura

Francie - bílý dům připomínající ducha
V malém francouzském městě Delme ležícím na severovýchodě Francie kousek od hranice s Německem vyrostla
nepřehlédnutelná budova, která město určitě proslaví.
Francouzští umělci Christophe Berdaguer a Marie Péjus
ze studia Berdaguer & Péjus přetvořili obyčejně vypadající
cihlový dům v bílou obytnou sochu. Objekt nazvaný Gue(ho)st House nacházející se za místní synagogou a centrem
současného umění, někdejší opomíjený jednopatrový dům,
který dříve sloužil jako škola, vězení a později i jako pohřební komora, má bílou fasádu i interiér a má připomínat
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ducha, jehož se ale nemáme bát. Ukrytá cihlová stavba se
zahradou byla vybrána, aby se z ní stal dům duchů a místem pro přijímání hostů obou přilehlých institucí. Známí
architekti se rozhodli přistoupit k rekonstrukci hrou, a to
v duchu slavného umělce Marcela Duchampa. Projekt Gue(ho) st House tedy vznikl spojením anglických slov Guest
a Host, čímž byl stvořen projekt Gue(ho)st House. „Cílem
bylo proměnit fádní dům v naprostou fantasmagorii, jejímž
podnětem bylo výtvarné umění a umělecká komunita na
jedné straně a navštěvující hosté a umělci na straně druhé,“
nechali se slyšet slavní architekti. „Návrh zněl celou budovu

Architektura

ponechat stavebně identickou, jen ji celou pokrýt bílým
závojem,“ dodali. A výsledek je, myslím, velmi poutavý
a zajímavý. Dům v každém případě po úpravách změnil interiér i exteriér. Vše je oblé, tekuté, jakoby pokryté čerstvě
nanesenou sádrou. V interiéru vzniklo několik menších pokojů i pro ubytování. Původní parkovací místa u domu byla
proměněna na společenskou halu. Do zahrady pak vytéká
terasa s nevšedně konstruovanou lavičkou. Při pohledu
svrchu vypadá dům jako duch se závojem. Vytvořit fantasy
architekturu se tedy povedlo, jen není jisté, zda se stavby
zvenku či zevnitř nebude někdo bát. Projekt byl realizován
na popud zmíněných dvou sousedících institucí, především
pak k 20letému výročí provozu uměleckého centra.

Austrálie - Dům v oblacích
Podobný až nebeský styl je vyznáván i renomovanými
australskými architekty. V Australském Melberne žije jedna
rodina v „obláčku“. Přístavba jejich domu, pod kterou je
podepsána australská firma McBride Charles Ryan totiž
má tvar mraku. Zvenku přitom jde o typický dům daného
místa, který respektuje vše, čím se vyznačovala místní architektura počátku 20. století. Pak vstoupíte do budovy a opět
tu není žádná nápověda, že tu je něco zvláštního. Když ale
dojdete až na konec chodby, která náhle přejde do červené., víte, že uvidíte něco nevídaného. Lámání geometrického jazyka do nových forem, než jaké jsou ve staré části
domu, vše vyvedené v červené, to vše tvoří první přístavbu

domu. Vystupuje v ní do prostoru nově pojatá kuchyně.
Na červenou část je připojený mrak. Jde o stavbu průřezu mraku, ve kterém je zasazena jídelna a obývací pokoj.
Interiéru dominují prolamované plochy tvaru mraku, které
jsou obloženy dřevem. Netradiční tvary klenby tak navozují
neskutečný pocit volnosti a elegance. Zvenčí je pak stavba
pokrytá hliníkovým pláštěm. V jižní části se mrak otevírá
k velkému bazénu. Jedinou nevýhodou se jeví kompletní
zastavění plochy úzké zahrady, takže zde nezbyl ani prostor pro stromy.

Česká republika – fantastický dvojdům na
Lipně
Za netradiční architekturou nemusíme jezdit jen do zahraničí. Stačí se porozhlédnout po lipenských svazích (v okolí
jezera Lipno), kde kromě jiných architektonických počinů
najdeme i fantastický dvojdům od studia Sync Architecture
nacházející se ve svažitém areálu směrem na jih o výměře 145 000m2 . Původním záměrem bylo na tomto místě
vybudovat nový rekreační areál, jehož součástí bylo i 10
samostatně stojících vil určených k pronájmu. Pozemek se
nachází na západní vyvýšené hraně areálu, odkud je krásný
výhled na přehradu. Při jeho východní straně je příjezdová
komunikace propojující celé území. Pozemek určený pro
tuto vilu má svažitý charakter směrem na západ, což umožňuje ničím nerušený výhled na přehradu. Západním směrem k přehradě na pozemek navazuje volný prostor, který
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klesá až na úroveň přehrady a zde navazuje na původní
zástavbu Lipna. Severní a jižní hranice pozemku navazují
na další parcely určené k solitérní výstavbě, ale i zde je díky
dostatečné šířce zachováno soukromí a odstup. V poměru
ke zbytku areálu s krajinným charakterem okolí působí
malý počet samostatně stojících vil přirozeně, jelikož netvoří hustě zastavenou strukturu v jinak volné krajině.

Urbanistické řešení
„Umístění vily významně ovlivnil požadavek investora, že
vila má sloužit k pronájmu pro dvě různé rodiny zároveň
i samostatně,“ říká MgA. David Marek ze studia Sync Architecture. „Při východní hranici pozemku vila navazuje na
pravidelně členěnou uliční frontu nově vybudované příjezdové komunikace. Přirozeně svažitá topografie pozemku
a přechod mezi veřejným prostorem budoucího areálu
a soukromou zahradou určila východo-západní orientaci
vily. Přechod mezi veřejným prostorem ulice a vstupem do
vily tvoří parkovací stání pro 2+2 automobily což umožnilo
i při dodržení odstupových vzdáleností od okolních pozemků ponechat zbytek zahrady jako čistě soukromý prostor
pro relaxaci. Klesající charakter pozemku směrem od ulice
a maximální přípustná výška 2 pater zástavby v tomto
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místě určila podlažnost. Východním směrem do ulice, kde
je odstup od hmoty vily menší jsou viditelná pouze jednopatrová krytá stání a tím se zachovává volný průhled na
přehradu Lipno. Naopak směrem do otevřeného prostoru
zahrady, s dostatečným odstupem od hranice pozemku,
gradují samostatně využitelné části přirozeně s terénem
do výšky 2 pater. Spodní patro u obou částí vily je částečně
zapuštěno do terénu.“

Zadání
Zadání investora bylo specifické z hlediska budoucího
využití. Většinou architekt navrhuje dům přímo pro konkrétního uživatele. V tomto případě měl být dům určen
k pronájmu a to hned pro tři různé skupiny: jedna velká rodina, dvě menší rodiny dohromady nebo dvě menší rodiny
každá zvlášť. „Takové zadání klade velký důraz na vhodné
oddělení společných a soukromých prostor a to nás přivedlo k typologicky nestandartnímu řešení a tím je dvojvila,“
pokračuje David Marek. „Dvojvila je kombinací rodinného
a řadového domu a poskytuje jak soukromí, tak možnost
společného trávení volného času což je při rozhodování jak
strávit dovolenou jedním z nejdůležitějších faktorů.“

ˇ
ˇ
Profil úspešného
muze
Text: Šárka Volemanová, foto: Josef Voleman

Záleží na tom,

co po vás zůstane!

Setkání s ním bylo pro mě více než zvláštní. Poznala jsem ho ve svém nejtěžším životním období. V době, kdy jsem hledala naději na život pro mého muže, kterému objevili vzácnou onkologickou diagnózu. A najednou se objevil endokrinní onkolog na
druhém konci světa, který je ochoten si se mnou po nocích posílat maily a držet mě
psychicky nad vodou.

Je v něm zvláštní směs lidskosti, profesionality, touhy změnit svět a vymyslet další a další nový lék. A možná občas
i tak sympaticky člověčí zranitelnost a osamocení, které
je nejspíš daní za jeho investici do zdraví ostatních. Profesor MUDr. Karel Pacák, DrSc. z Národních institutů zdraví
a v Bethesdě v USA, čestný člen České lékařské společnosti
J.E. Purkyně, držitel Čestné plakety SAV Jána Jessenia za
zásluhy v lékařských vědách, autor dvou knih a spoluautor
mnoha dalších... Především ale exceletní lékař.
„Co člověk udělá pro sebe, zmizí, co udělá pro ostatní, to
přetrvá“, řekl mi jednou při povídání jen tak mezi řečí.
Viděla jsem v jeho očích tu odhodlanost a touhu změnit
svět. „Už jako malý kluk jsem říkal mamince, že vynaleznu
lék na rakovinu,“ usmívá se. A jeho máma je na něj určitě
pyšná. Odešel do USA paradoxně asi 6 měsíců po pádu režimu v naší zemi. Chtěl provádět vědecké výzkumy, vymýšlet
nové kombinace, léky a postupy pro onkologické pacienty,
věnovat se experimentálním onkologickým studiím. „Prošel
jsem celou internu a to hned po studiích, protože rakovina je celé tělo a já jsem tomu chtěl porozumět ve všech
ohledech,“ prozrazuje prof. Pacák. „Jsem ale v podstatě
onkolog, to je obor, který miluji už od studií, i když jsem
nakonec odbočil k endokrinologii,“ usmívá se. Vzhledem
k tomu, že se věnuje nejtěžším onkologickým pacientům
a zvláště těm se vzácnými endokrinními nádory (feochromocytomy), potkává se možná častěji se smrtí než kterýkoliv jiný onkolog. Ovšem zároveň jsou vidět jiskřičky v jeho
očích, když hovoří o těch, které se mu podařilo zachránit.
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Hodně věcí jsem získal, ale i ztratil
Je to nesmírně zavazující nemyslíte?

„To je otázka…jak se to vezme. Důležité je, jakou má člověk na světě úlohu. Možná to bude znít divně, ale ta moje,
myslím si je, abych pomáhal lidem. Já to tak prostě cítím
už od dětství. A toho se držím. Možná, že někdy v příštím
životě budu mít čas na to užívat si soboty, neděle, výlety,
ale teď je můj úkol jiný. Samozřejmě, že je to velmi vyčerpávající a musím přiznat, že díky tomuto způsobu života
jsem spoustu věcí získal, ale také ztratil.“

Řeknete mi které?

Získali jsme určitě to, že naše skupina je v současné době
asi světová jednička v typech nádorů, které děláme. Máme
dobré ohlasy na klinikách, univerzitách, v prestižních časopisech, ale co je nejdůležitější, že se k nám naši pacienti
rádi vracejí. Víte, nedělám obvyklá onkologická onemocnění a zhruba tak před 10ti lety jsem měl 3 pacienty s feochromocytomem. Vlastně je tak nějak sbírám po celém světě,
hledám shodné diagnózy a snažíme se odhalit jejich příčinu
a vymyslet cestu, jak jim pomoci. Dnes jich máme 600 ročně
a to je u tak vzácných typů onemocnění obrovské číslo.

Pane profesore, ptala jsem se vás, co jste
získal a ztratil a najednou si uvědomuji, že mluvíte v množném čísle a mluvíte ne za sebe, ale za
celý váš tým…

Když mluvím o tom, co jsem získal, musím říci, že já považuji naši práci za týmovou a na to si velmi potrpím, je to
můj tým. Jedině týmová práce, rovná se úspěch. Já si to
samozřejmě „dozoruji“, ale je třeba zmínit i moje vynikající
kolegy, je to velmi důležité! Ovšem, o co jsem přišel a co
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jsem ztratil, tak o tom už mohu mluvit sám za sebe… Když
jste na vrcholu, musíte hodně pracovat. Čím víc pracujete,
tím víc jste sám.

Je vám někdy smutno?

Já si myslím, že někdy je. Ten smutek má asi několik podob.
Někdy je mi smutno z toho, že můj obor je onkologie a já
si vybírám velmi těžké pacienty. Většina těch, kteří ke mně
přicházejí je na tom opravdu velmi špatně. To je můj úkol,
tam musím nejvíce pomáhat. Smutno je mi z toho, že jsem
ztratil některé z nich a byli mi velmi blízcí. Byli to silné
osobnosti. Skláněl jsem se před jejich statečností, tím, jak
se chovali a jak do poslední chvíle bojovali. Dali mi úplně
jiný rozměr náhledu na život a na to, jak se člověk dokáže
chovat v tak těžkých chvílích a být statečný. Byli to výjimeční lidé! A smutno je mi občas z toho, že když mám hodně
práce, tak nemám čas na knihy, které rád čtu, na hudbu,
kterou rád poslouchám. Je v ní tolik krásného a já to
možná všechno nestihnu poznat. A v neposlední řadě je mi
líto i toho, že osobní vztahy trpí tím, že nejsem příliš doma
a nemám tolik času na lidi, které mám rád.

Moje máma říkává – budu tam s tebou…
Vaše maminka žije v České republice, máte
to k ní daleko. Řekla vám někdy, že je na vás
pyšná?
Řekla mi to, když jsem dostával profesuru na Univerzitě
Karlově. To byl pro mě hrozně důležitý okamžik a myslím
si, že byla pyšná teď nedávno. Vyšla kniha o významných
českých osobnostech a já jsem tam uvedený. Moje máma
byla dojatá a já z ní vlastně taky. A naposledy asi, když se
nám podařilo objevit a pojmenovat nový syndrom, který
jsme teď publikovali. Není to stará záležitost. K tomuto
unikátnímu objevu došlo zhruba před 5ti měsíci. Měli jsme
ve Spojených státech velkou tiskovou konferenci na toto
téma a maminka mi vždycky kladla na srdce – až budeš mít
tu tiskovou konferenci, nezapomeň mi zavolat datum a čas
a já na tebe budu myslet a budu tam vlastně s tebou.

Co je to za nový syndrom?

Bádáme nad ním už 5 let. Tehdy jsem dostal první pacientku na doporučení od svého kolegy Dr. J. Prchala, a ona
měla nádor, o který se zajímám. Jednalo se tehdy o tzv.
neuroendokrinní nádor, paraganglion. Navíc měla zvýšený
počet červených krvinek, čemuž se říká polycytemie. Za
další 4 měsíce přišla nová pacientka se stejnými obtížemi. Já
jsem si tehdy říkal, že to snad není možné, aby měl jeden
člověk dvě tak odlišné choroby najednou. A pak přišla další
pacientka, mladá žena, která mi byla doporučena a opět
stejná diagnóza. Velmi dlouho jsem si nad tím lámal hlavu
a toužil jsem přijít na příčinu. Tato mladá žena byla u nás
na klinice operována. Zlom přišel v momentě, kdy jsem
dostal patologickou zprávu nádoru, která mě absolutně
zaskočila, a nechtěl jsem jí věřit. V ní stálo, že má tato žena
dva různé nádory. Tehdy se mě to nesmírně dotklo, říkal
jsem jim, že když já diagnostikuji, diagnostikuji přesně!
Ovšem nedalo mi to, a šel jsem se sám na tu patologii přesvědčit. Pečlivě jsem si prohlédl všechna sklíčka s nádorem
a musel jsem uznat, že měli pravdu. A že se dívám na velmi
neobvyklou diagnózu. Udělali jsme tzv. barvení nádoru,
chtěli jsme získat informaci o hormonech, které v něm
jsou, a pozitivně vyšla reakce na somatostatin. A já jsem
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v tu chvíli zůstal stát jako opařený a říkal jsem si, že to není
možný, aby holka v 25ti letech měla takovou onkologickou
zátěž, aby měla více nádorů najednou a každý jiný. Hlavou
mi blesklo slovo genetika. A nějaké zvláštní dědičné propojení, to mohl být podle mého názoru jediný klíč k rozluštění této záhady. Pomohla mi databáze pacientů, kterou si
tvořím roky. Vzpomněl jsem si, že mi před lety volali z Bostonu a říkali mi o pacientce se stejnými nádory. Zvedl jsem
telefon, nechal si poslat její vzorky nádorů a srovnali jsme
to. Pokračovala další a další neskutečná lékařská výzkumná
práce, bádání a nám se podařilo odhalit gen, který tuto
patogenezi způsobuje. Je to neuvěřitelný objev souhrnu
tolika věcí, které pojmenováváme jako syndrom. A když
se podíváte do odborné literatury, za poslední desetiletí
byly pojmenovány asi jenom tři nebo čtyři nově objevené
syndromy v oboru endokrinní onkologie. A teď máme další
my. A mě hrozně těší, že bude připsán vlastně České republice, protože já jsem český doktor a bude se moci zase říkat,
že Češi něco opět dokázali třeba až v Americe.

Teď se vám podařila unikátní věc, máte
pojmenovaný nový syndrom, našli jste gen, který
ho způsobuje. Jakou je toto všechno motivací
pro vás najít na novou nemoc lék?

Obrovská! My jsme si hned zažádali o patent na objevení
tohoto genu. Důvodů bylo několik. Za prvé si myslíme, že
tato mutace genu se dá v budoucnosti použít k léčbě anémií, možná to bude cesta i pro pacienty, kteří trpí chronickým selháním ledvin, což by bylo úžasné. Pomoci by mohl
lidem s diabetes. Největší motivací ovšem je, že připravíme
model zkoumání, kterým chceme dojít k cestě, jak ovlivnit
růst takového nádoru. A to je náš hlavní cíl. No a potom,
pokud se nám podaří pochopit mechanismus tohoto syndromu, dostáváme se na cestu objevení nového léku.

Kamarádi chodili na pivo a já jsem
seděl v knihovně
Řekl jste, že už jako malý kluk jste chtěl
změnit svět, vymyslet důležitý lék, zachraňovat
lidi. Potom určitě rozumím tomu, že se věnujete
onkologii, protože rakovina je nemoc, která trápí
spoustu lidí. Na druhou stranu ale moc nechápu
v souvislosti s tím vším, že jste se rozhodl pro
endokrinologické nádory a jejich vzácné typy.
Zkrátka, málo pacientů, vzácné onemocnění,
z mého pohledu málo těch vyléčených…
Správná úvaha a chytrá otázka. Jde to vlastně proti tomu,
co jsem řekl v dětství. Vezmu to trochu obšírněji. Už vlastně
ve škole jsem věděl, že můj obor bude onkologie. Kamarádi
chodili na pivo, já jsem chodil do Vojenské nemocnice a dělal tam pokusy, nebo jsem seděl v knihovně a domů jsem si
odnášel stohy lékařských knih. Už tehdy jsem někde uvnitř
věděl, že to bude moje cesta pro lidi, kteří se dostávají,
no, troufám si tvrdit asi do nejtěžší životní situace. Vím, že
někdo může odvětit, že těžkých situací je v životě hodně.
Třeba, když vám shoří dům, někdo vám ukradne auto,
rozpadne se manželství nebo přijdete o práci…to všechno
je určitě těžké taky, ale dostat metastatický nádor je asi
to nejhorší, co člověka může potkat, alespoň podle mého
názoru. K tomu samozřejmě náleží i ta druhá otázka a to
je partner, který je průvodcem tomu nemocnému anebo
o něj nakonec přijde. To je taky obrovský stres. A já jsem se

rozhodl, že chci řešit obě dvě věci, které jdou ruku v ruce.
Tedy lékařskou diagnózu, ale i lidskou duši.

Počkejte, počkejte, a kde je odpověď na
otázku, proč právě minoritní skupiny nádorů
a endokrinologie?

Právě se k ní dostávám. Už na fakultě jsem se zabýval
karcinomy prsu, a to bylo původně to, čemu jsem se chtěl
věnovat. A to právě proto, že jsem viděl, jaké množství žen
trpí touto diagnózou. Jen pro zajímavost dnes je to jedna
ze sedmi, což je velmi vysoké číslo. Po studiích jsem se tedy
hned hlásil na onkologii a byl jsem přesvědčený, že mě vezmou, protože jsem vystudoval s nejvyšším vyznamenáním.
Ale ono se to nestalo. Objel jsem snad celou Českou republiku a její onkologie a nikde pro mě nebylo místo. Pak
jsem měl kus štěstí a přiznávám i přímluvu známých a do-

stal jsem zaměstnání u prof. Andrýska. A tam jsem přišel
na další důležitou věc. Dobrý onkolog musí být především
dobrý internista. A to protože rakovina je vlastně laicky řečeno nemoc celého těla a dobrý onkolog musí celému tělu
rozumět. Dostal jsem se na 3. interní kliniku, poznal jsem
prof. Pacovského a můj život se začal měnit a jít směrem,
po kterém jsem toužil. A jsme vlastně u konce povídání. Každá klinika se vlastní nějak profiluje a tato se ubírala cestou
endokrinologie a to je odpověď na vaši otázku.

Čechy jsou můj domov

Pane profesore, další součástí vašeho života
je odchod do Spojených států a pro mě opět za
zvláštních okolností. U nás padla totalita, všichni
se radovali, ti co odešli, měli v mnoha případech
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Profil úspešného
muze
touhu vrátit se domů a vy jste
šest měsíců po Sametové revoluci odešel z České republiky.
Proč?
Atmosféra tohoto období byla
v naší zemi fascinující a věřte mi, že
se mi velmi těžce opouštěla Česká
republika. Ale já jsem si dal takové
předsevzetí, že do zahraničí odcházím vlastně „na zkušenou“ na jeden
jediný rok.

To se vám to, ale pane
profesore protáhlo….

No, to vám povím, vlastně o dvacet
let. Víte, ale ten rok tam byl pro mě
profesně tak úspěšný, že jsem si řekl,
ještě jeden, ještě další, další a jsem
na klinice v USA vlastně dodnes. Ale
domů, sem do České republiky jezdím
často, jsem zkrátka Čech, který se
snaží dělat dobré jméno naší země
venku a pokaždé, když vylezu z letadla a stoupnu nohou na zem, vím, že
tady je můj domov.

Umíte si představit, že
byste se někdy do České republiky vrátil?

Jasně, to si představit dokážu.

A co by se tedy muselo
stát, abyste to udělal?

To by se musel stát zázrak. A já bych
si ho moc přál. Je to takový můj sen.
Vrátil bych se, kdyby v České republice vznikl mezinárodní onkologický
institut (můj název pro tento institut
je: Central European Cancer Institute
of Hope), je to institut naděje, který musí zahrnovat vynikající kliniku
a vědu a nesmírně profesionální
přístup k pacientovi. Každý pacient
má duši, své velké trápení, ale i touhy
a velkou chuť žít a bojovat, a ať to
berete, jak to berete, potřebuje dát
lásku a naději. Lékařská etika musí
být na nejvyšší úrovni, lékař je často
pacientovou poslední nadějí. Chybné
rozhodnutí, nevšímavost, arogance,
povýšenost, ješitnost jsou ty nejhorší
vlastnosti, které pacienta odsoudí
k jeho skonu. I přestože máme některé vynikající lékaře a odborníky, domnívám se, že něco takového České
republice chybí. Pokud by se někdo
rozhodl pro takový projekt, já za sebe
mohu říci, že jsem připraven přenést
všechny svoje znalosti, zkušenosti
a poznatky zpátky domů, do Čech. Já
si to umím představit i jako institut
s mezinárodním týmem lékařů, tedy
spolupráci s největšími odborníky
z celého světa a i to bych uměl nějakým způsobem zprodukovat. Prostě
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sbalím kufry, třeba jen jeden a jsem
hned zpátky. To je můj sen.

Nemoc nezná sobotu
a neděli
Bude váš syn Tomáš také
doktor?
Nebude, určitě ne. Jeho odradilo určitě moje pracovní nasazení. Pamatuji
si, že už jako malý se mě ptal: „Tatínku, a proč chodíš pořád do práce?“
Já jsem mu tehdy vysvětloval, že
jsem zkrátka lékař a že nemoc nezná
hodiny a nevybírá si ani pracovní dny.
A já zkrátka musím za nemocnými,
když mě potřebují. Že jim zkrátka
nemohu říct, tak, teď je pátek, teď už
budete zdraví a nemocní můžete být
zase od pondělí. Tak medicína a lékaři
zkrátka nefungují. Takže Tomáš lékař
nebude, jeho oborem je finančnictví.
Ale v něčem po mně asi přece jenom
je. Pamatuji si na naše dlouhé debaty
o tom, že by nikdy neměl být lhostejný k lidem, kteří mají nějaké trápení
a pokud může, měl by se snažit jim
pomoct. A já z povzdálí s láskou
sleduji, že to opravdu dělá a jsem za
to rád, protože si myslím, že je to pro
život, vzájemnou úctu člověka k člověku hrozně důležitá vlastnost.

Pane profesore, a poslední otázka – co si myslíte, že je
důležité pro budoucí doktory,
studenty medicíny, vaše žáky –
co jim říkáte, co by na základě
vaší lékařské zkušenosti měli
vědět?

Já velmi rád učím a potkávám mladé
lidi, ať už na našich Národních institutech zdraví v USA anebo světě, ale
i tady v České republice. Říkám jim,
že lékař musí umět pacienta pohladit.
A to na duši, ale i na těle. Sednout si
k němu, chytit ho za ruku, všechno
mu vysvětlit, alespoň jednou za týden
se mu věnovat, aby věděl, že je tam
jeho lékař pro něj. Já svým studentům
vždycky říkám. Přistupujte ke svým
pacientům jako by to byla vaše maminka, tatínek, babička nebo děda.
Jak byste se chovali vy ke svým blízkým…? Je to zkrátka důležité. A navíc
argument, který na ně zafunguje je
jasný. Říkám jim, že každý z nás bude
jednou pacientem a je to otázka času,
jestli to bude za padesát, dvacet,
deset let nebo zítra…a každý si bude
v tu chvíli přát dobrého lékaře!

Profesor MUDr. Karel Pacák,
DrSc. se narodil v Českých Budějovicích v roce 1958. Lékařství se chtěl věnovat už od
klukovských let a Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze vystudoval
s nejvyšším vyznamenáním.
První praktické zkušenosti získával na III. interní klinice 1. LF
UK, kde se začal věnovat vnitřnímu lékařství.
Profesor Pacák se specializuje
především na biochemickou
diagnostiku, zobrazování, genetiku a léčbu neuroendokrinních nádorů, především feochromocytomů. Ve spolupráci
s dalšími odborníky uvedl do
praxe nové biochemické a zobrazovací metody u feochromocytomu, model metastatického feochromocytomu u zvířat
a úlohu některých genů v patogenezi metastatického feochromocytomu. Stal se světově uznávaným odborníkem
na toto onemocnění jak u dětí,
tak dospělých.
V současné době pracuje v Národních institutech zdraví v Bethesdě v USA.

Esteticusti
s.r.o.
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: samphoto.cz, Zahrada Praha

Léto se blíží,

aneb jak připravit zahradu

Léto se skutečně blíží. A v létě, jak je známo, trávíme více času venku než doma, přesouváme se z interiérů do exteriérů. Čas trávíme na zahradě, ve vířivkách a bazénech,
grilujeme. A co udělat pro to, abychom si to léto užili do maximální sytosti?

Není nad vlastní zahradu, řekne vám snad každý majitel
rodinného domu. Pocit, když vám to pěkně roste a kvete,
je k nezaplacení. Založit ale takovou zahradu vůbec není
jednoduchá záležitost. Rozhodně to není o tom navštívit
nejbližší zahradnictví, nakoupit každou rostlinku a keřík,
který nám do očí padne, dorazit domů, popadnout rýč
a „píchnout“ to, kam se nám zlíbí. A věřte, že vím, o čem
mluvím, neb i já jsem s pozemkem o rozloze 1500 m2 zahradu zakládala. A stále ji ještě zakládám, respektive v tom
zakládání pokračuji. Nebo vlastně nezakládám, zahradu
mám už založenou, ale každoročně ji rozšiřuji o nové
rostlinky a keříčky. Některým se daří, jiným ne. A pokud se
zadaří, věřte, že pocítíte velké zadostiučinění. Jakou jsem
měla radost, když mi poprvé vykvetly jiřinky, ujala se hortenzie i rododendron a tůje, které jsem vysázela coby živý
plot, každoročně povyrostou o pěkných deset centimetrů.
Zahradničení je krásná věc, posiluje tělo i ducha, ale té práce, kterou rostlinky vyžadují… Pokud ovšem svou zahradu
nepřenecháte profesionálům, kteří o ni budou pečovat od
a do z.
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7 kroků k vlastní zahradě

1. Začněte na konci zimy
Základní otázka je – kdy se do plánování zahrady pustit? „Konec zimy a začátek jara jsou tím správným obdobím, kdy začít podnikat první kroky k nové zahradě.
Zahradní architekti jsou v tomto období méně vytížení,
takže se vám budou moci věnovat. Navíc je s prvními
jarními paprsky možné začít sázet rostliny,“ vysvětluje zahradní architekt Martin Adamíra ze společnosti
Zahrada Praha.
2. Inspirujte se
S jakým zadáním byste měli za zahradním architektem
přijít? Čím více bude mít ujasněno, co se vám líbí a co
byste na své zahradě chtěli mít, tím lepší bude výsledek. Proto sedněte k počítači a hledejte inspiraci na
internetu, nakupte odborné časopisy nebo si skočte do
knihovny. Listujte, surfujte, ukládejte si řešení, které
vás zaujaly, okopírujte si zajímavé prvky… Díky tomu
bude moct architekt lépe pochopit, jaký je váš vysněný
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styl. Rozmyslete si, jestli budete chtít zahradu okrasnou
a užitkovou. Rozdíl mezi nimi je, myslím, jasný. Okrasná
slouží především k okrase, je plná kytiček a okrasných
keřů, zatímco užitková slouží k užitku, je tedy plná
ovocných stromků a zeleninových záhonů. Já osobně
zvolila kompromis a protože mám opravdu velkou zahradu, mohla jsem si to i dovolit. Takže část mé zahrady
je okrasná a část užitková. Budoucí zahradou je dobré
se často procházet a při tom přemýšlet nad její celkovou koncepcí.
3. Vytipujte si dodavatele
Pokud už víte, co byste chtěli, poohlédněte se po
vhodném dodavateli. Nejlepším zdrojem jsou opět
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internet a odborné časopisy, případně osobní doporučení známých. „Snažte se najít firmu, která to k vám
nemá daleko. Díky tomu je pravděpodobnější, že se
vám budou moct více věnovat,“ radí Martin Adamíra ze
Zahrady Praha.
4. Oslovte své favority
Z vytipovaného okruhu firem z okolí oslovte ty, které
nabízejí kvalitní záruky a mohou se pochlubit relevantními referencemi. „I když je to nepopulární rada, cena
by neměla být hlavním faktorem, podle kterého se
rozhodnete. Řiďte se spíš svými pocity z toho, jak s vámi
firma jedná, jak k vaší zakázce přistupuje. A nebojte se
vyptat na nabízené záruky – pokud jsou nadstandardní,
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buďte si jistí, že vám v budoucnu ušetří hodně starostí
i peněz,“ říká Martin Adamíra. „Klidně oslovte více
společností a rozhodněte se později, komu zakázku
svěříte.“ Důležitá je také specializace dané společnosti.
Některé nabízejí pouze vytvoření projektu, některé
jeho realizaci, jsou však i takové, které umí toto všechno. Máte vybráno? Sjednejte si osobní schůzku. Solidní
společnost vyšle svého odborníka na místo realizace
a nebude vám za tuto návštěvu nic účtovat. Pokud je
ještě zima a schůzka se odehrává mimo vaší zahradu,
připravte si její fotografie a půdorys pozemku. V každém případě si s sebou vezměte materiály se zahradami, které vás zaujaly.

5. Začínáme kreslit
Jakmile se dostanete do fáze přípravy studie, je obvyklou praxí účtovat klientovi 50% zálohu z dohodnuté
ceny za studii. „Jsou i firmy, které nabízejí zhotovení
studie či dokonce celého projektu zdarma. Problém
často bývá v tom, že projekt je pak srozumitelný pouze
pro svého autora, a vám tak nezbyde, než této firmě
zadat i jeho realizaci, což nemusí být vždy výhodné.
Pokud chce klient realizovat projekt s jinou společností,
často se nám stává, že je nutné ho částečně nebo úplně
přepracovat,“ upozorňuje odporník. Zde je ještě nutné
rozlišit studii a projekt. Studie řeší celkový záměr architekta, rozmístění jednotlivých prvků apod. Jsou zde nakresleny hranice pozemku, dům, komunikace, záhony
a všechny ostatní prvky. Některé firmy studii nabídnou
i ve 3D provedení. Nejedná se tedy o podrobný plán,
ve kterém by byly určeny např. konkrétní druhy rostlin,
dlažeb… „Před provedením studie by měl architekt od
zákazníka získat maximum informací – o jeho životním
stylu, o tom, jak chce zahradu používat, zda má nebo
plánuje mít děti, zvířata, kolik času může věnovat péči
o zahradu, kolik má připraveno peněz, které prvky by
v zahradě chtěl mít – bez těchto informací není možné
připravit studii, která by byla přizpůsobena potřebám
klienta,“ popisuje Martin Adamíra. Musíte si také ujasnit, co kde bude. A tím máme na mysli větší zahradní
prvky, jako jezírko, pergola, houpačka pro děti, posezení, bazén. Pak si rozmyslete, kde bude trávník, kde
okrasná výzdoba a kde zeleninový záhon. Můžete si
cvičně zanést hranice zahrady, dům a zahradní prvky na
čtverečkovaný papír, na kterém si podle potřeby vytvoříte měřítko. Na takovém plánku si pak můžete doplnit
každý strom, keř i budoucí bylinku. Musíte si ovšem
nastudovat, které rostliny se na jakou světovou stranu
hodí, jestli vyžadují stinné nebo slunné stanoviště, kyselejší nebo spíše zásaditější půdu. A pak také pozor na
párování rostlin, zatímco některým rostlinám párování
s určitými druhy vyhovuje a prospívá, jiné se nesnesou.
Je tomu jako u lidí, někoho u sebe snesete a jiného ne.
Tuto část už doporučujeme nechat na architektovi, který na základě těchto informací zhotoví studii budoucí
zahrady, někdy i ve dvou variantách. Po zpracování
studie následuje její prezentace klientovi, jehož připomínky se následně zapracují. Diskuze mezi architektem
a zákazníkem by měla trvat tak dlouho, než je klient
spokojený. „Je důležité stanovit cenu studie předem.
Pokud se ale zákazníkovi vize architekta vůbec nelíbí,
je lepší spolupráci ukončit hned na začátku,“ upozorňuje Martin Adamíra.
6. Projekt už je kousek od realizace
Máte odsouhlasenou studii? V tom případě je možné
přistoupit ke zhotovení podrobného projektu a následné realizaci. Ucelený projekt se skládá z průvodní
zprávy, osazovacího plánu, případných výkresů detailů,
seznamu rostlin a celkového výkazu výměr. Projekt by
měl být doplněn i fotografiemi rostlin pro lepší představu klienta, případně 3D pohledy na budoucí zahradu, které bývají většinou za příplatek. Pokud firma
kromě projekčních prací nabízí i realizaci, dodá obvykle
s projektem i podrobný rozpočet prací. Po jeho odsouhlasení může začít samotná realizace. „V této fázi je
nutné domluvit si přesný rozsah prací, jejich cenu a terIce Jaro 2013 |
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mín – předejdete tak zbytečným sporům v pozdějších
fázích,“ upozorňuje Martin Adamíra.
7. Budování zahrady začíná
Než se váš dodavatel pustí do budování vaší ideální zahrady, měl by s vámi podepsat smlouvu, ve které budou
stanoveny záruky a sankce, pokud se něco nepovede.
Bez těchto záruk je podpis smlouvy sázkou do loterie.
Podepsáno? V tom případě už zbývají „jenom“ práce
v terénu. Jedná se o nejnáročnější fázi, protože vyžaduje nejvíce práce a samozřejmě je nejvíce vidět. Realizace začíná úklidem pozemku a pokračuje rozmístěním
instalací (např. elektřiny). Následuje vyznačení záhonů
a vybudování závlahového systému, systému osvětlení
a samotná výsadba rostlin – nejprve stromů, potom
keřů a nakonec trvalek. Pak už zbývají jen trávníky
a prvky, jako je třeba altán, ohniště apod.

Realizace

Terén je tělem zahrady

Z terénu je lepší vycházet, ne ho moc měnit. Obecně
existují tři druhy terénů – mírně zvlněný, do svahu a rovný.
Nejlépe se zahrady budují v mírně zvlněném terénu, který
není fádní. V prudším svahu je budování zahrady náročnější, o to více je pak ale efektní výsledek. A rovnou zahradu,
která může působit fádně, je dobré oživit dobře zvolenou
výsadbou. A zde bych doporučila opět se poradit s odborníky. Každopádně mějte na pěměti, že výše položené části
zahrady budou vždy sušší. Proto je osazujte suchomilnějšími rostlinami, kterými se zde navíc dostane více slunce.

Znáte ph své půdy?
Pokud ne a chystáte si založit zahradu, měli byste si ho
zjistit. Na většině území naší republiky je půda neutrální či
mírně kyselá, což je pro pěstování většiny rostlin ideální.
Pro jistotu si však ph půdy zjistěte a přesně si ho změřte.
Pro pěstování půdy je ph možno následně i upravovat.
Důležité jsou ovšem i další půdní vlastnosti jako to, zda-li
je půda písčitá nebo-li lehká, či jílovitá, tedy těžká. Taková
půda pak většinou vyžaduje odvodnění.

Základem jsou dřeviny
Každý zahradník vám potvrdí, že tvář zahradě dávají dřeviny, které poskytují stín a soukromí. Na to ovšem budou
potřebovat několik let. Nejvhodnější dobou pro jejich
výsadbu každopádně bývá jaro a podzim, aby měly dostatek vláhy k zakořenění. Druhů a tvarů zahradních dřevin
jsou na trhu až tisíce, vybírat můžete podle podle velikosti
a tvaru stromu, barvy listů, květů či plochů a samozřejmě
podle místních podmínek. Mezi nejoblíbeněnjší okrasné listnaté dřviny patří různé druhy javorů. Na jaře vám
zahradu oživí sakury, magnólie, či okrasné jabloně. Samozřejmostí by měly být i stálezelené jehličnany a velkým
přínosem pro zahradu mohou být popínavé rostliny. Pokud
máte menší zahradu, nepřežeňte to s výsadbou stromů,
spíše se zaměřte na velké i malé keře. Dřeviny pak doplňte
dalšími okrasnými rostlinami. Na údrbu nejsou náročné trvalky, jejich výběr na trhu je opravdu bohatý, zde záleží už
na vašem vkusu a fantazii. Na paměti mějte, že zahrada by
měla být přitažlivá celý rok, na jaře by na ní neměly chybět
okrasné cibuloviny, podzim zase prozáří vřesy, bramboříky
a listopadky. A věřte, že zahradu dělají nejen kvetoucí rostliny, své divy udělají i bohyšky či zahradní kapradiny.
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Trávník nebo záhony?
Trávník bývá podlahou zahrady. Péče o něj ale bývá poměrně náročná, jak na čas tak i fyzickou práci. Proto jej
neplánujte na zbytečně velkou plochu. Správně založené
a namulčované trvalkové záhony také vypadají efektivně
a nejsou na práci tak náročné. Efektní jsou i tzv. štěrkové
záhony osázené suchomilnými rostlinami, které jsou takřka
bezúdržbové, ale velmi efektní. Skvělou alternativou trávníku jsou i tzv. půdopokryvné rostliny, které nevyžadují sečení. Po některých z nich je dokonce možné i chodit. Populární v současné době jsou i květinové louky, které můžete
vysadit v místech, kde nebudete moc chodit. A velmi krásně
působí, a opět ze mě mluví osobní zkušenost, okrasné trávy
a exotické bambusy. Dobře a rychle rostou a vypadají přímo
úžasně po celou sezonu.

Vzrostlé stromy a keře na zahradě
Sníte o zahradě plné zeleně a vzrostlých stromů? Pak se
vám asi zdá logické, že si na ni budete muset počkat. Trpělivost je ale pouze jednou z cest ke krásné zahradě. Existuje
ještě jeden způsob – vysadit na zahradu již vzrostlé stromy
a keře. Tato metoda je sice dražší, díky svému okamžitému
efektu si však u zákazníků získává čím dál větší oblibu. Jaro
je vhodným obdobím pro sázení většiny vzrostlých rostlin.
Jestliže zakládáte novou zahradu nebo upravujete zahradu
stávající, zvažte, zda by ve vašem případě výhody vzrostlých stromů a keřů nepřevážily jejich nevýhody. V současné
době je totiž možné pořídit téměř jakékoliv vzrostlé rostliny, záleží jen na představách zákazníka. „Stromy je možné
sehnat veliké 2 až 7 metrů, ale třeba i 15 metrů. Výška 2-7
metrů je běžnou mírou vzrostlých stromů,“ popisuje Martin
Adamíra. „U keřů jsou běžnou výškou cca 2 metry, ale záleží samozřejmě na konkrétním druhu rostliny.“ Co se týče
výhod sázení vzrostlých stromů, tou největší je přirozeně
okamžitý efekt sadby, díky kterému není potřeba čekat na
posezení ve stínu košaté koruny stromu celou jednu generaci. U ovocných stromů vedle možnosti dřívější sklizně
plodů hovoří pro i fakt, že mladé stromky jsou náchylnější
k nemocem a ohrožení škodlivým hmyzem. „U vzrostlých
rostlin je výhodné i to, že se s nimi dá projekt zahrady nakreslit přesněji. Je u nich totiž možné snadněji odhadnout,
do jaké výšky jako dospělé dorostou,“ vysvětluje zahradní
architekt Martin Adamíra. Vzrostlé rostliny také slouží jako
okamžitá větrná bariéra, což je podstatné především u pozemků na otevřené ploše. K tomuto účelu jsou nejvhodnější vzrostlé keře, které již mají zelenou hmotu, nebo živé
ploty vysázené ze vzrostlých tůjí, habrů, tisů apod. Ty by
měly mít alespoň 150 cm na výšku, spíše však 2 metry. Výše
uvedené výhody se odrážejí ve vyšší ceně. „Řešení zahrady
pomocí vzrostlých rostlin může být cca 10krát dražší než
klasická cesta,“ nastiňuje Martin Adamíra. „Je také potřeba
počítat s tím, že určité procento vzrostlých stromů či keřů
se neujme. Proto je potřeba si pečlivě pohlídat poskytované záruky, ideálně by se měly vztahovat na rostlinu i na
práci se sázením,“ upozorňuje zahradní architekt. I proces
vysazování je poměrně náročný, vyžaduje obvykle speciální
techniku, a je proto vhodné si na něj najmout specialisty.
Stromy a keře v zemních balech nebo rostliny prostokořenné mají současně omezený čas výsadby, na druhou stranu
vzrostlé rostliny ve speciálních kontejnerech je možné sázet
po celý rok.
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Príloha
ˇ
Vypěstujte si vlastní plot
Proč si nechat stavět drahý plot, když si jej můžete vyěstovat? Živý plot je skvělým vynálezem zahradní architektury.
Chrání zahradu před větrem, prachem a hlukem, chrání
vaše soukromí i filtruje vzduch. Zkrátka má jen samé přednosti. Na výběr opět máte nespočet dřevin. Podle místa
a potřeb můžete zvolit plot stálozelený nebo opadavý. Stálezelené druhy vytvářejí bariéru srovnatelnou se zdí. Opadavé dřeviny chrání v létě, v zimě naopak působí vzdušněji.

Není nad ovoce z vlastní zahrádky
To tedy není. Ale cesta je k němu je poměrně dlouhá. Ale
stojí za to se na ní vydat. Domácí ovoce a zelenina mají
vskutku své výhody: máte kontrolu nad jejím pěstováním,
vaše ovoce je na rozdíl od toho, které dlouhé týdny sedí
ve skladech a trvá mu i několik týdnů, než se k nám dostane, plné vitamínů a minerálních látek. Užitkovou zahradu
je ale dobré od té okrasné striktně oddělit, nejlépe živým
plotem. Oblíbené jsou ale i zahrady propojené. I taková
dobře založená zeleninová zahrádky může působit velmi
atraktivně. A kdy je nejlepší doba pro výsadbu ovocných
dřevin? Opět podzim a jaro. Aby ovšem dobře plodily, je
třeba dbát na vhodné druhy a odrůdy v souvislosti s nadmořskou výškou. Z běžně známých ovocných dřevin tedy
můžete zasázet jabloně, hrušně, slivoně, meruňky, třešně,
moruše. Vybrat si můžete ale i třeba rakytník rašetlákový,
ovocné růže, kamčatskou borůvku nebo-li zimolez, klanoprašku čínská, kanadské brusinky, nebo třeba hloh obecný.
Nabídka trhu je v tomo směru velmi pestrá. Klasikou, která
nikdy nezklame, je pak rybíz, maliník či ostružiník. A zapomenout byste neměli ani na bylinkovou zahrádku, která
nejenže krásně voní, ale i přináší užitek.

Ach, ti škůdci
Vaši snahu o dokonalou zahradu mohou zkazit škůdci.
Boj s nimi je nekonečný a vyhrát můžete jen s přispěním
kvalitních prostředků. Zapomenout nesmíte ani na hnojení.
Základ zřejmě budou tvořit kupované, vyvážené preparáty,
určitě ale nezapomeňte i na produkty z vlastní zahrádky.
Hnojit můžete rostlinnými výluhy a nezapomeňte na kompost, který je takovou ekologickou a recyklační popelnicí.
Téměř vše nepotřebné ze zahrady spolu s organickými zbytky z kuchyně vám poslouží jako základ pro velmi kvalitní
a levné hnojivo. Pro kompost vyberte polostinné a závětrnné místo. Kolem kompostu vysázejte keře, které jej zakryjí,
zastíní a na místě budou udržovat vlhkost.

Voda v zahradě

Voda v zahradě má dlouhou tradici, neobešly se bez ní už
zahrady ve středověku a nemusí mít jen podobu bazénu.
Může zurčet, proudit nebo jen tak lehce bublat, vždy se
však v zahradě stane výrazným prvkem. V horkých dnech
poskytuje vítané osvěžení, po celý rok pak pozitivně dokresluje atmosféru celé zahrady. Klasikou mnoha českých
zahrad jsou jezírka. I ta však mohou mít mnoho podob.
„Majitelé moderních domů zahradu často ozvláštňují tzv.
formálním jezírkem, které charakterizují pravidelné tvary
– takové jezírko nevypadá jako přírodní, je spíše designovým doplňkem,“ popisuje Martin Adamíra. Neformální,
přirozená jezírka pak mohou sloužit jako dekorace – a také
relaxační prvek, pokud v nich necháme plavat barevné
rybky. Mohou ale také částečně suplovat bazén, pokud
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se při jejich projektování počítá s prostorem na plavání.
Jezírko je možné doplnit fontánkou, kdy voda bublá v jeho
prostředku, fontánu je ale možné umístit i nezávisle na
jezírku, třeba mezi kameny. Tento typ provedení počítáme
mezi méně typické, klasikou jsou fontány s přesně vymezeným prostorem a tvary. Voda může v zahradě sloužit jako
dynamický, neustále se měnící prvek. Fontánka je prvním
stupněm, ale čím dál oblíbenější jsou i zahradní vodopády
nebo potůčky. Ne každý má takové štěstí, aby mu zahradou
protékal přírodní potok, šikovný architekt však dokáže zařídit, že se voda v zahradě hýbe i bez příspění přírody. „Voda
se obvykle stane dominantním prvkem zahrady, který silně
ovlivňuje její celkovou atmosféru a u kterého majitelé rádi
tráví volný čas. Zvuk tekoucí vody působí téměř terapeuticky, i pohled na vodu uklidňuje. Je tak nutné pečlivě vážit,
kam vodní prvek v zahradě umístit,“ vysvětluje Martin
Adamíra. Proto si zvolené místo označte a vyzkoušejte
důkladně, jak bude voda vypadat ze všech možných úhlů –

z různých koutů zahrady, ale i od vchodu do domu či přímo
z místností s výhledem na zahradu.
Pokud máme rozmyšlené místo, následuje rozhodování
o tom, jaký vodní prvek budeme chtít. „Promyslete si, zda
dáváte přednost klidné vodě, nebo raději pohybu. Uvědomte si také, že v případě klidné vody hraje její okolí
klíčovou roli – právě ono se totiž v hladině bude zrcadlit,
a ne vždy je výsledek tak estetický, jak si zákazníci ve svých
představách kreslí,“ upozorňuje Martin Adamíra. Zjistěte
také, zda na vodu nebudou dopadat stíny od domu nebo
okolních velkých stromů. Každý vodní prvek má svá úskalí,
o kterých je dobré vědět – nebo se poradit se zkušeným
zahradním architektem. Kolem jezírka by tak neměly být
stromy, aby se voda nezanášela napadaným listím a aby
kořeny neprorazily fólií nebo nenarušily betonové stěny.
U fontánek je pro změnu třeba myslet na to, aby byly umístěny v závětří – jinak bude vítr vodu rozfoukávat po okolí.
Všechny vodní prvky potřebují rozličné filtry, kvalitní odtok

vody a blízkost rozvodových sítí a rovněž snadný přístup,
aby bylo možné je bez problémů udržovat. „Voda je krásným prvkem, ale dokáže být zrádná – ihned ukáže i sebemenší chyby v projektu. Mnoho lidí si např. neuvědomí, že
tekoucí voda dokáže být celkem hlučná a prvek umístí tak,
že je její zvuk následně ruší,“ říká Martin Adamíra. „Pokud
ale přípravné práce a samotnou realizaci nepodceníte,
výsledek předčí i vysoká očekávání.“

Nebo raději klasický bazén?
Počtem bazénů na jednu domácnost prý držíme světové
prvenství. Když se podíváte na letecké pohledy současních
satelitních městeček, bazén na zahradě dnes má téměř
každý. Já nejsem výjimkou. Plavání jsem si totiž zařadila do
svého fitness režimu. Projedu se na kole, zacvičím si a hurá
do bazénu, na venkovní teplotu přitom nehledím. Jste
takoví šílenci jako já? Pokud ano, tak honem si objednat
bagr, vykopat jámu a do ní posadit nějaké to skořepinové
Ice Jaro 2013 |
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jádro. Ne, tak jednoduché to není.
Prvním bodem, který je třeba důkladně zvážit a vyřešit
ještě dříve, než si nějaký typ bazénu objednáte, je jeho
budoucí umístění. Neměl by být někde ve stínu pod stromy,
kam do něj budou padat nečistoty, protože voda se jimi
velmi rychle znehodnotí. Nejlepším místem je slunečná
poloha v otevřeném prostoru.
Bazény se dělí podle konstrukce na:
• s nafukovacím prstencem (nejmenší bazény z gumotextilu pořídíte od tří tisíc korun, hodí se pro méně lidí
a do malých zahrad)
• nadzemní (jsou vhodné do každé zahrady, cenově se
pohybují zhruba od deseti tisíc korun)
• zapuštěné (musíte počítat s náročným postupem výstavby, cena zhruba od pětadvaceti tisíc korun výše)

Na větší výkopy už s rypadlem
Srovnání plochy, kam bude bazén umístěn, je nezbytnou
prací, jež předchází jeho instalaci. U nadzemních variant se
většinou jedná pouze o „kosmetické“ (ručně provedené)
úpravy terénu. Srovnanou plochu pak zpevníte pískem či
dlažbou, nebo ji překryjete alespoň plachtou. Nezapomeňte odstranit veškeré ostré předměty, které by mohly bazén
poškodit. Zapuštěné bazény vyžadují vyhloubení jámy: pro
menší bazén vám bude stačit lopata a vlastní síly (pomocník
pro tuto práci se velmi hodí), na velkou jámu si objednejte
firmu, která ji vyhloubí pomocí rypadla. Drnovku a svrchní
vrstvu půdy použijte do kompostu a spodní, neúrodnou
vrstvu zužitkujte třeba do zavážky.

Nafukovací bazén: levný, ale méně vhodný
Asi před deseti lety se začaly ve velké míře používat bazény s nafukovacím prstencem. Avšak takové bazény jsou
naprosto nevhodné pro časté využívání více osobami,
protože kvůli malému objemu se voda může velmi rychle
zkazit. Nejčastější bývají varianty bazénů s objemem okolo
šesti tisíc litrů vody. Jejich montáž je velmi snadná: poté,
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co si bazén přivezete od prodejce, stačí obvodový prstenec
nafouknout třeba pomocí kompresoru, bazén umístit na
rovnou plochu, připojit k němu filtrační zařízení a napustit
jej vodou.

Nadzemní bazén si nechte postavit

Vlastní stavbu bazénu požadujte u svého prodejce zdarma
jako nedílnou součást prodejních služeb. Kromě toho je
prodejce povinen zajistit vám základní proškolení – návod,
jak tělo bazénu i vodu v něm udržovat v dobrém stavu. Jakmile bude celková montáž bazénu dokončena, můžete napouštět vodu. Pak spusťte filtrační zařízení a ponechejte je
v chodu. Ihned proveďte kontrolu chemického složení vody,
která musí mít neutrální reakci a nízkou uhličitanovou tvrdost. V případě nutnosti parametry vody upravte na vámi
požadované hodnoty. Dobrým pomocníkem je propojovací
zařízení mezi čerpadlem a bazénem (skimmer), doplněné
o přípojku na vysávací hubici. Díky této šikovné pomůcce se
rychle zbavíte nežádoucích nečistot na hladině. Do bazénu
vložte plastový plovací košík s chlorovými tabletami, jež
zajistí nezávadnost a čistotu vody.

Co taková střešní zahrada?

Ano, ani to v dnešní době není nemožné. Pokud si myslíte,
že střešní zahrady jsou jen módním výstřelkem, budeme se
snažit vás z tohoto omylu vyvést. Střešní zahrady za sebou
mají dlouhou historii. Oblíbené byly již v 6. století př. n.
l. na Blízkém Východě, a to především pro svoje estetické
vlastnosti. Naopak v severní Evropě se osvědčily jejich tepelně izolační schopnosti. V současné době se střešními zahradami architekti pracují z obou těchto důvodů – nejčastěji
v případě kanceláří nebo luxusních bytů. To však neznamená, že by nebylo možné použít i střechu na starším domě.
Právě naopak – střešní zahrada umožňuje efektivně využít
prostor střechy a současně dům zateplit, a to nanejvýš
estetickým způsobem. „Zazeleněná střecha zlepšuje mikroklima celé budovy, důsledkem je například zvýšení vlhkosti,
a tedy lépe dýchatelný vzduch,“ pokračuje Martin Adamíra.

Zastřešení CORSO NEOTM vám přináší potěšení a relaxaci, nyní navíc s programem ...JEŠTĚ VÍCE PÉČESM

DOTEK PŘÍRODY...
Také byste chtěli jen nerušeně odpočívat na terase, dívat se na západ slunce a vychutnávat krásu okolní přírody?
Jen kdyby zrovna nepršelo. Kdyby nefoukal vítr. Kdyby se po setmění tak rychle neochladilo.
Řešení je přitom na dosah ruky. Nové zastřešení CORSO NEOTM vám poskytne veškerý komfort.
Pohodlně se usaďte, nastal čas potěšení a relaxace... Našim zákazníkům nyní poskytujeme jako
jediní ...JEŠTĚ VÍCE PÉČESM – bezprecedentní poprodejní servis, který zahrnuje nejen prodloužení záruční doby,
ale i pojištění výrobku proti negativnímu působení živlů, bezplatnou servisní prohlídku
a METEO balíček se systémem varování před nepříznivým počasím.
Naše možnosti hledejte daleko za hranicemi vaší fantazie.
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Príloha
ˇ
Střešní zahrady extenzivní a intenzivní
Střešní zahrady dělíme na dva hlavní typy – extenzivní a intenzivní. První typ není určen k aktivnímu užívání (k chození po zahradě a např. odpočinku v ní), takové zahrady jsou
tedy převážně „na ozdobu“. Na druhou stranu je možné je
umístit i na střechu se sklonem kolem 30 stupňů. Intenzivní
střešní zahrady jsou naopak pochozí, s minimálním spádem. Využívají se obdobně jako terasy. Jakými rostlinami se
střešní zahrady osazují? „Logicky je nutné volit druhy, které
snesou přímé a celodenní ozáření sluníčkem,“ říká odborník. Pro intenzivní zahrady jsou vhodné méně šlechtěné,
přírodě blízké rostliny, které dokáží existovat bez náročnější péče, např. rozchodníky, netřesky, lomikámen nebo různé
trávy. Na extenzivních zahradách se uplatní trvalky, skalničky, trávy, popínavé rostliny na konstrukcích, keře a dokonce
i stromy. Rostliny (např. levandule, mateřídoušku, kosmatce, vlnatce nebo třeba okrasné česneky) lze kombinovat
s dlažbou, oblázkovým nebo dřevěným zásypem, použít
lze jak rostliny zasazené přímo do substrátu, tak i osázené
nádoby. „U architektonicky náročnějších střešních zahrad je
nutné počítat s instalací závlahového systému,“ říká Martin
Adamíra.

Jak zpestřit střešní zahradu?
Střešní zahradu je možné zpestřit řadou prvků, aby odpovídala vkusu svého majitele a uživatelů. Originálním
a v poslední době velmi oblíbeným „doplňkem“ je bylinková zahrádka. Hezky vypadá a zahradu dokáže krásně
provonět, přičemž mnoho bylinek umí svojí vůní navodit
klid a pohodu. Atmosféru zahrady podstatně ovlivňuje
také osvětlení, se kterým šikovný architekt dokáže doslova
kouzlit. Nezapomeňte ani na vhodný zahradní nábytek.
„Obecná zásada je jednoduchá. Doplňky volte dle účelu,
pro který budete zahradu používat. Některé jsou ideální,
pokud na ní budete chtít odpočívat, jiné pak třeba pro
zahradní party s přáteli,“ dodává Martin Adamíra.

Jak vybrat správný gril

Jídlo připravené na grilu má zvláštní vůni a specifickou
chuť. Proto se grilování stalo velmi populárním ve světě
i u nás. Chcete to také vyzkoušet? Pak si musíte pořídit gril!
Druhů je nepřeberně, a proto se vám pokusíme pomoci
rozhodnout, po kterém sáhnout.
Většina z nás zřejmě touží grilovat v přírodě. Víme tedy, že
hledáme gril venkovní. Dříve než půjdeme vybírat konkrétní typ, je na místě se zamyslet, jak často budeme grilovat,
kde budeme většinou grilovat, kdo bude gril obsluhovat,
pro kolik lidí se bude grilovat, jaké máme prostory na
uskladnění grilu mimo sezonu a v neposlední řadě kolik
chceme do nákupu grilu investovat. A pokud nechcete, aby
se vám barbecue neplánovaně prodražilo, vyplatí se myslet
i na bezpečnost. V neposlední řadě se pak musíme rozhodnout, jaké palivo chceme používat. Mezi nejobvyklejší grily
patří grily na dřevěné uhlí, elektrické grily, plynové grily
(grily s lávovými kameny) a vodní grily.

Gril na dřevěné uhlí
Nejběžnějším typem grilu na českých zahradách je gril na
dřevěné uhlí. Patří k cenově dostupnějším a je oblíbený
i pro pocit „skutečného ohně“. Pokrm grilovaný nad uhlíky
má kouřovou chuť a vůni. Odborníci na výživu přímý kontakt s ohněm bohužel nedoporučují. Tuk odkapávající do
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plamenů se pálí a do pokrmu pronikají škodlivé látky. Čím
tučnější maso a bližší plameny, tím hůř. Jak minimalizovat
riziko? Nepřímým grilováním (žhavé uhlíky nejsou „pod“,
ale „vedle“, opéká se horkým vzduchem a ne plamenem,
nebo použijete kovové podložky pod maso - běžně v prodeji).

Elektrický gril
Chcete si dopřát grilované pochoutky, i když venku zrovna
prší? Nevíte si rady s rozděláváním ohně, případně nemáte
kde skladovat dřevěné uhlí? Řešením je elektrický gril.

Gril na plyn
Má v podstatě podobné výhody či nevýhody jako plyn elektrický. Kromě klasického plynového grilu si můžeme vybrat
i RBS gril.
„RBS“ je označení ojedinělé technologie, kdy jsou dva keramické hořáky umístěny po bocích grilovací vany. Patentovaný systém umožňuje dosáhnout vydatné a rovnoměrné
teploty po celé ploše grilovacího roštu a vylučuje vzplanutí
odkapávajících tuků a šťáv. RBS grily jsou vhodné i pro
objemnější kusy masa a můžete s jeho pomocí pohostit i víc
než deset lidí.

Lávový gril.
Kdo dává přednost pohodlí, bude asi volit pojízdný plynový
gril s lávovými kameny. Tento typ se lehce udržuje, protože
úplně odpadá složité rozpalování a rozdmýchávání dřevěného uhlí, starosti s hlídáním žhavých uhlíků a čištění od
popele. Nad speciálním hořákem napojeným na propan-butanovou bombu je rošt s vrstvou lávových kamenů. Ty se
rozpálí a jejich teplo griluje maso. Šťáva z masa odkapává
na lávové kameny a po odpaření vytváří kouř, který dodává
masu nezaměnitelné aroma. Lávové kameny mají samočisticí schopnost a lze je použít opakovaně. Stačí nechat gril po
skončení grilování běžet přibližně 15 minut naprázdno se
zavřeným víkem.

Vodní gril
Hitem číslo jedna našich zahrad je vodní gril. Úprava pokrmů na vodním grilu připomíná dušení, ovšem jen do té
míry, že pára taktéž cirkuluje pod přiklopenou poklicí a tím
prohřívá jak maso, tak zeleninu. Zároveň do sebe potraviny
ale vstřebávají kouř a dým z hořícího dřeva, které zahřívá
nádobu s vodou umístěnou mezi ohništěm a roštem – tzv.
vodní lázeň. Díky tomu si pochutiny zachovávají svou charakteristickou grilovanou příchuť, jsou ale zdravější. Vodní
lázeň, která je lehce odnímatelnou součástí grilu, totiž
zachycuje odkapávající olej. Ten nekape na uhlí či dřevo,
a proto nevznikají tak nebezpečné karcinogenní látky.

A co dál?
Zahrada je hotová, a pokud jste vybrali dobře, blíží se vašemu ideálu. Můžete si oddechnout, ale ne úplně. Zvláště
první dva roky po založení zahrady je mimořádně důležitá
odborná péče. Tu si můžete obstarat sami, nebo ji zadat
firmě. Společnosti nabízejí i pravidelnou údržbu zahrady
– záleží jen na vás, zda jim ji svěříte, nebo se raději o vše
postaráte sami. Údržba nezahrnuje jen sekání trávy a pletí,
ale také pravidelnou péči zahradníka o rostliny, hnojení či
servis zahradních prvků.

Rozhovor
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Robert Vano

Robert Vano:
„Není štěstí, jsou šťastné momenty.“
Jeho žáci o něm prohlašují, že to je mistr mistrů. A mně osobně se moc líbí jeho řečnická otázka: „Kdo řekl, že fotografie musí být ostrá?“ To světoznámého fotografa
ROBERTA VANA velmi vystihuje. Fotí tak, jak se mu to líbí. A takový také je.

Robert Vano je neskutečně milý, skromný a dochvilný člověk. I na schůzku se mnou přišel s pětiminutovým předstihem. Proto, aby nechodil pozdě, což prý dělá velmi nerad,
například nejezdí autem. Po Praze se pohybuje MHD a po
Čechách vlakem. Nepřipadá si šťastný, ale občas zažívá
šťastné momenty. A nikdy nechtěl a nechce nic vlastnit. Je
to taková free spirit nebo-li volná duše, která navíc přivádí
na svět překrásné fotografie.

V autě se prý bojíte. Je to pravda?

To je pravda. Do té doby, než jsem ale přišel do Prahy, jsem
strach neměl. Tady lidi jezdí šíleně jako v Istambulu nebo
v Rio de Janeiru. Autem taky nerad jezdím, protože nikdy
nevím, jestli na dané místo dojedu včas. A já nerad chodím
pozdě.

Jak se tedy přepravujete?

Vlakem. To je na rozdíl třeba od Ameriky, kde vlaky moc
nejezdí, nejsnadnější. V Čechách vlakem dojedu kamkoliv.

Jezdíte alespoň první třídou?

Kdepak, tam nejsou lidi. V první třídě jsem měl špatné zkušenosti, jednou tam naskákali nějací Rumuni a všem vyházeli věci. Když jste sami ve vagonu, tak to je průser. Proto
jsem raději, když jedu s vícero lidmy.

Auto s řidičem jste tedy nikdy neměl?

Ne. Nemusím parkovat, neutratím za benzín a nemám problémy. Když se bavím s lidmy, tak většinou mají dva problémy – s manželstvím a autem. Mně se netýká ani jedno, ani
druhý.

„Žiju focením.“
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Prý v Moskvě vyučujete fotografii. Dá se to
vlastně naučit? Co studentům říkáte?
Něco se dá naučit. Je to jako vaření. Jsou ale věci, které se
naučí jen praxí.

Může tedy být fotografem každý?

Asi ano, ale jeden bude lepší než druhý. Někdo mi říkal,
že se dá naučit zpívat i kreslit za jeden den, alespoň do té
míry, že se můžete poslouchat.

Já zkoušela obojí a to více než den, a nemyslím, že jsem se to naučila...

Moji rodiče byli Maďaři a říká se, že maďarština je nejtěžší
jazyk. Když se do něho ale narodíte, těžké vám to nepřijde.
A to platí i na jiné obory včetně fotografie. Nevím ale, jak
to vnímají jiní, vím jen, jak to vidím já.

„Fotím jenom hezký věci.“

Asi nemusím konstatovat, že vytváříte jedinečné fotografie. Co fotografie, to umělecký artefakt, přitom se nedržíte jenom jednoho žánru.
Který žánr je vám nejbližší?

To je různý. Rád fotím kluky, ale když je fotím v jednom
kuse dvacet dní, tak toho mám dost. Začínal jsem jako
módní fotograf, móda mi je tedy asi nejbližší a možná celé
mé vidění je módou ovlivněné. Fotím kluky, holky, krajinky,
zátiší, holky a všechno to fotím stejně. Fotím jenom hezký
věci, který jsou i na tý fotce hezký. Když jsem se jako mladý
ptal fotografů, co mám dělat, když chci mít hezké fotky,
tak oni na to, že když mám hezkou holku v hezkým oblečení, na hezkým pozadí, hezky nasvícenou, s hezkými vlasy

Rozhovor
Robert Vano (* 5. května 1948, Nové Zámky) je slovenský fotograf žijící v Praze.
Narodil se ve slovenských Nových Zámcích.
Po maturitě v roce 1967 místo nástupu na
vojnu emigroval přes Jugoslávii a Itálii do
Spojených států, kde se uchytil jako kadeřník a vizážista. Byl asistentem módních
fotografů, od roku 1984 je samostatným
fotografem. Působil v New Yorku, Paříži a Miláně, kde fotografoval pro módní
časopisy (např. Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Vogue). Od roku 1990 žije v Praze,
kde v období 1996–2003 pracoval jako
umělecký ředitel v českém vydání časopisu
Elle a poté do roku 2009 v agentuře Czechoslovak models. Od té doby pracuje jako
fotograf na volné noze.
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a hezkým make-upem, tak mi nikdo nemůže říci, že to není
hezký. Je to vlastně jednoduchý.

Nejsou ale ty hezké fotky u nás vnímány
spíše jako kýč?

To je právě ten problém. Lidi tu nejsou zvyklí na hezký věci.
Když je něco hezký, tak právě řeknou, že to je kýč. Nemůžete nafotit labutě, protože to je kýč. V Čechách je v kursu
spíš reportáž, hodně muziky za málo peněz. Bezdomovci,
lidi namačkaní v autobuse, v metru, holka v poli... To všechno je možná trend, ale do obýváku si to nikdo nepověsí.
Tam lidem visí tulipány nebo pivoňky, ne lidi na nádraží.

Právě vaše zátiší s tulipány jsem chtěla zmínit. Uchylujete se k těmto romantickým fotkám
často?

Když mám po krk lidí, tak si vezmu foťák a jdu třeba fotit
do parku. Rád fotím zátiší a krajinky, protože se nehýbou,
nepovídají, není třeba je tupírovat, je s nimi klid. A když
mám hodně klidu, potřebuju zase fotit lidi. Kdybych fotil
lidi i doma ve volným čase, tak bych myslel, že pracuju.
Proto musím dělat něco jinýho, abych měl pocit, že dělám
něco pro sebe.

Mění se tím, jak stárnete, váš náhled na
fotografii?

Fotím pořád stejně. Dobou se neunáším. Mám rád periodu secese a i takový jsou i moje fotky – jak jste řekla spíš
romantický.

Není. Když se natáčí film, tak s dotyčným strávíte dlouhou
dobu. Když ale přijdou na hodinu, tak to je jiné. A hlavně
ke mně chodí dobrovolně a chtějí mít pěkné fotky, tak se
snaží.

Je nějaké setkání, které se vám vepsalo do
paměti?

Když jsem začínal fotit, tak mým snem bylo nafotit Gretu Garbo, Beatles, The Doors, Jimiho Hendrixe, což se mi
samozřejmě nesplnilo. V té době jsem fotil tehdy neznámé
modelky jako Cindy Crawford – tenkrát jí bylo 14 a nikdo jí
neznal. A takových bylo víc. Někteří se stali úspěšnými, ale
to jsem je už nefotil.

Je ještě někdo, koho byste chtěl vyfotit?

Už ne. Ty, které jsem chtěl, už nežijí a z těch, kteří žijí, jsou
všichni mladší a mezi nimi už žádný idol nemám. Teď chci
být zdravý, mít práci a hlavně si jí užívat, což už dneska
můžu. Už nemám takový strachy, který jsem měl jako mladý, když jsem se bál toho, jestli dostanu další práci. Když je
vám 25 let, nevíte, jestli se vám ten sen, který máte, povede. Nevíte, kde budete bydlet, kde budete fotit, jestli si vyděláte peníze, jestli se uživíte. V té době jsem dělal všechno, ať jsem to chtěl nebo nechtěl. A teď můžu říct i ne.

Říkáte často ne?

Víte dopředu, jak fotografie má vypadat,
nebo nakonec skončíte s něčím jiným, než jste
původně zamýšlel?

Když jste mladý a nemáte zaběhnuté portfolium, tak vám
nabízejí různé práce a vy pak musíte říct, že něco neumíte
nebo neděláte. Lidi vědí, co fotíte až poté, co si uděláte
jméno. A o mně se ví, že dělám nahý fotky, módu, krajinku,
zátiší. Pavouka po mně tedy vyfotit nikdo nechce. Dostávám zakázky stejně jako herci dostávají roli.

Kdepak, to musí být dopředu promyšlený, jinak by to byla
ztráta času. Musím vědět, v kolik kam pojedu, odkud bude
svítit sluníčko, nakreslím si skici. Bez přípravy to je riskantní, protože se můžete domů vrátit s prázdnou.

Kdybych to nechtěl, tak bych to nedělal. Hlavně ale nic jinýho neumím.

„Nic jinýho než fotit neumím.“

Někde jsem četla, že jste odmítnul nafotit Václava Havla, protože jste na to měl jen 15
minut...

To bylo hned po revoluci, byl jsem o 22 let mladší, byl
jsem nervózní, Václava Havla jsem znal z Ameriky, kde na
Broadwayi hráli jeho hry. A těch patnácti minut jsem se bál.
Dneska bych se už nebál, tenkrát to ale bylo jiné. Pak jsem
ho fotil před dvěma lety do kalendáře, on byl na titulce
a bylo to super. On se nerad fotil a tenkrát snad ani nevěděli, jak to funguje. To měli být oficiální prezidentský fotky
ve školách, který dle mého názoru potřebují určitý styling.
Ono to ale nebylo odmítnutí, já lidi neodmítám, spíš odmítám práce, které neumím.

Jaké práce neumíte?

Třeba architekturu nebo auta. Protože auto nemám, tak
k němu nemám žádný vztah a ani bych nevěděl, kde začít.

Architekturu byste taky nezvládnul?

Na to nemám vybavení. Na focení architektury je třeba jiný
foťák a jiný objektiv.

Ve svém portfoliu máte spoustu známých
osobností. Fotíte „celebrity“ rád?

Je to focení jako každé jiné. Každý, kdo se přijde vyfotit,
chce vypadat co nejlépe, za tu půl hodinu, kterou s nimi
strávíte, je zkrátka nepoznáte. Nevíte, jestli je bolí hlava,
jestli jim neumřel někdo blízký. Delší čas s nim tráví spíš
stylisti a vizážisti. Ke mně jen přijdou, já cvaknu a je konec.

To zas tak náročný není...
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Pořád vás to baví jako před dvaceti lety?
Pořád tam je ten drive a nadšení?

Jste rád, když je zakázka přímo daná nebo
když máte tvůrčí svobodu?

Zakázka je vždy daná, volná ruka není, protože to je o prodeji. Zadavatel zakázky to má vymyšlený a já musím naplnit
jeho zadání, držet se layoutu, předlohy a podle ní to nafotit. Pro tyhle lidi ani nic nevymýšlím, protože není proč. Já
něco vymyslím a oni to stejně nepoužiju.

Cesta zadání vám tedy vyhovuje?

Ano, protože si potřebuju vydělat peníze. Občas se stane,
že se mi zadání líbí, někdy ale ne. Nikdy bych třeba nefotil holku v supermarketu ve čtyři hodiny ráno, což jsem
nedávno dělal. Dostal jsem za to ale 100 tisíc, což se neodmítá. Musím na sebe vydělat. Na to, abych mohl dělat
i nekomerční fotky. Jsem za to ale rád. Lidi, kteří mají hodně peněz a nemusejí pro ně pracovat, končí na drogách.
Všichni v rodině Kennedyů se zabili v letadle. Všichni říkají,
že kdyby neměli peníze a svá vlastní letadla, tak by s nimi
nespadli.

„Fotku mám rád jako fotku.“

Jak u vás vypadal přechod z filmu na digitál? Nebyla to velká změna?

Ani ne, ono to je vlastně stejný, jenom tam nedávám film.
Je ale pravda, že fotky na výstavy si vždycky dělám sám.
Vy musíte vědět, co chcete – pro časopis a internet musíte
fotit na digitál, pro výstavu je musíte dělat ručně. To je jako
chleba, který koupíte v Tescu nebo ho upečete doma. Vypadají stejně, ale chutnají jinak. Ruční fotky, to je stoprocentní bavlna, papír, čistá gramáž, všechny ruční fotky musí být

Rozhovor
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na papíru, ne plastu. Takhle to vzniklo a tak se to dělalo.

Máte doma temnou komoru a vyvoláváte?

Ano.

Kolik jich za den vyvoláte?

Za jeden den tak jednu fotku. Nejvíc času zabere praní,
i čtyři hodiny. Pak ale není problém, že fotka vybledne.

Kolikpak taková fotka stojí?

Já dělám jen deset fotek z jednoho negativu. Malá 20 x 25
fotky stojí tak 20 tisíc. Jsou ale fotky, které nikdo nekoupí.

Myslíte si, že kvalita digitálních technologií
se jednou vyrovná těmto mistrnným kouskům?

Nevím, možná někdy. Kdo ví, co bude.

Máte raději fotku vytištěnou, na které pracujete celý den, nebo tu na monitoru?

Za fotku považuju tu, kterou můžu vzít do ruky. Za internet
jsem ale rád. Nemusím běhat po knihkupectvích a všechny
informace si najdu na internetu. Fotku mám ale rád jako
fotku, ale nevadí mi ani fotka digitální. Důležité, co na ní
je.

Časopisy, knížky, všechno je dneska on-line.
Nebojíte se, že papírová fotografie jednou zanikne?

Je dobré, že se svět vyvíjí a že nežijeme pořád v jeskyních.
Když vznikla fotka, říkalo se, že zaniknou malíři. Ti, co neuměli malovat, začali fotit, ale malíři jsou pořád. I malíři se
dobře uživí, ale nesmějí malovat v Trutnově, ale musí vrazit
do Paříže. Potápěči se musí potápět v moři, ne v Podolí.
Všechno má svoje místo. Kdybych chtěl být baletka v Nových Zámcích, taky bych se taky neuživil.
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Co děláte, když nefotíte?
Já pořád fotím nebo fotografie upravuju, zvětšuju, čtu
o nich. Jiné zájmy nemám. Tato práce totiž nikdy nekončí.
A mně taky nic jinýho nezajímá. Pořád tam je co objevovat
a já jsem hodně zvídavý.

„Byl jsem buď in nebo out.“

Nikdy jste se netajil se svou homosexuální
orientaci. Neměl jste s tím přece jen někdy problémy? S reakcí okolí?

Nikdy. Vyrůstal jsem sice na malém městě na Slovensku,
ale když mi bylo 18, tak jsem odtud odjel. A před tím jsem
já ani většina mých vrstevníků o nějakém sexuálním životě
neměl ani ponětí. My jsme ani nevěděli, co to je. Tenkrát
jsem tedy netušil, jak to se mnou je. Nikdo o tom nemluvil
a neměl jsem žádné sexuální zážitky. Líbily se mi holky, ale
i kluci, hezký židle, ale s nikým jsem se nemusel vyspat,
protože jsem nevěděl, že se to dělá. A když jsem odjel do
Ameriky, bylo tam už po revoluci. Lidi se mě ptají, kdy jsem
měl coming out. Ten já nikdy neměl, já byl buď out nebo
in. Nikdy jsem nezažil žádné drama z toho, že mám rád
kluky. Nikdy jsem to nemusel tajit. Kdybych žil třeba v Arcansasu nebo v Idaho, tak by to zřejmě bylo jiné. Já ale žil
v New Yorku, kde to všechno bylo naprosto normální. Šedesátá léta zde byla hodně free. Černoši měli rovnoprávnost,
holky měly rády holky, kluci kluky. A když jsem se po třiceti
letech vrátil do Prahy, tak tady byl taky klid. Neřekl bych,
že to tady bylo tolerantní, ale ignorantní určitě. Všechno je
ok, prokud to není v něčí kuchyni. Stejné to je s homosexu-

Rozhovor

alitou.

I tak malé město na Slovensku a New York
musela být velká změna. Napsal jste knihu Někdy ráj, takže jaké to bylo?

Právě že někdy to byl ráj. Zvolil jsem název knihy takhle
právě proto, že to říká to, co znamená. Někdy byl ráj a někdy to bylo na hovno, přesně tak jak to je v každém životě.
Můj se moc nelišil. Kdo chce vědět víc, ať přečte moji knížku, proto jsem ji napsal.

Bylo těžké prosadit se v USA jako fotograf?

Ano, bylo to těžké, tak jak všechno v USA. Trvalo mi to 15
let, ale někteří to měli těžší. Ti, kteří se nikdy neprosadili,
takže já jsem spokojený.

Co si myslíte o institutu registrovaného
partnerství?

Vůbec nic. Mě se to netýká, já myslím na jiné věci.

Nikdy jste o této možnosti neuvažoval?

Kdepak, já nikoho vedle sebe nesnesu dýl než hodinu.

Elton John adoptovatl dítě, neuvažoval
jste o tom ho následovat? - Kdyby to u nás bylo
možné.

To už vůbec ne, mně zahyne i bazalka. Proto nic nemám.
Už Dalajlama říkal, pokud chcete mít problém, něco si kupte. Koupíte si deku, sežerou vám ji moli. Když nic nemáte,
nic se vám nestane. Já nikdy nechtěl mít nic. Nic vlastnit.
Pak nemám žádný problém. Jdu do postele a v hlavě nemám nic.

Není vám někdy smutno?

Ne. Bylo by mi smutno, kdybych pořád byl sám doma. Když
jsem ale doma, tak spím a když spím, tak nevím, kde jsem.
Až jednou budu jenom sedět, tak asi udělám něco proto, aby mi bylo příjemně. Od rána do večera jsem s lidma
a když jsem doma, tak chci klid. Vypnu telefon, televizi
a můžu dělat svoje fotky. Ti, kteří jsou u počítače, chtějí na
večeři, ale já chci být sám se sebou.

Jste šťastný?

Na to se mě často ptala i moje máma. Já na to, že nevím.
Ona na to, že tedy nejsem, protože kdybych byl, tak bych
to věděl. Já to ale nevím. Paní ze slovenských novin se mě
ptala, jestli se cítím Slovákem. Já cítím, že mám hlad nebo
mě bolí koleno. Že bych byl šťastný, že bych skákal do výšky, to ne, ale zažívám šťastné momenty. Byl bych nešťastný,
kdybych měl nádor, to že dostanu nějakou zakázku, to
přeci není štěstí. Jsou šťastné chvíle, není permanentní pocit štěstí. Říká se, že pocit štěstí závisí na čtyřech faktorech
– vztazích, víře, zdraví a penězích. Od narození do smrti
řešíte vztahy. S matkou, otcem, ve škole, se světem až po
pohřební službu, což je poslední vztah. Když máte vztah,
nemáte peníze. Chtěl byste mít víc peněz, abyste své holce
přinesli dvě kytky. Když holka zůstane, mají peníze, ale nemůžou mít děti. Když je všechno super, tak někdo onemocní rakovinou. Není štěstí, jsou štastné momenty. Někdy jste
nahoře, jindy dole.

Teď jste nahoře nebo dole?

Uprostřed. Když bylo zle, tak mi paní v Americe řekla, že to
je nejlepší moment, protože teď mohu jen nahoru.
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Office móda

Ženy, které mají svůj styl, vyjadřují oblečením
mnohé ze svého nitra, a proto věnují náležitou pozornost i oblečení pro každý den.
Kvalitní oblek a košile zhotovené na míru patřily kdysi k samozřejmostem, nároky dnešních
mužů se k tomuto dobrému zvyku opět
obracejí.

Toužíte po originalitě?
Oceňujete především kvalitu?
Máte atypickou velikost?
Košile a obleky šité na míru jsou určeny právě Vám.

Vaše image a kvalita oblečení
jsou poloviční cestou k úspěchu.

Malé večerní šaty

Malé večerní šaty jsou malé jen označením, nikoliv významem.
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Velké večerní šaty

Každý model večerních šatů vzniká s vidinou jedinečnosti
a neopakovatelnosti.
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Dámské krejčovství
•
•
•
•

Office oblečení (korzety, košile, halenky, topy,
sukně, kostýmky, šatovky a další)
Koktejlové a malé společenské šaty
Velké večerní a svatební šaty
Kabáty, podzimní, kožená a pletená móda

Pánské krejčovství
•
•
•

Luxusní pánské košile (office, casual, společenské)
Pánské obleky, smokingy a fraky
Pánské kabáty, svrchní saka, kožená saka, svetry
a bundy

Materiály nejvyšší světové kvality
Kompletní styling pro jednotlivce i korporátní
styling
Pořádání módních přehlídek
Možnost schůzek i ve Vašem prostředí
Dárkové poukazy

Samozřejmostí je komplexnost a zákaznický servis
s maximální snahou vyjít Vám vstříc.
S odevzdáním zakázky naše práce nekončí.
MOTTO: Každá nová kolekce je vyjádřením mého já,
vycházím z mých pocitů, představ o módě a vztahu
k ní.

KONTAKT :

Boutique & Salon
Sokolovská 27, 180 00 Praha 8, boutique@tauchmanova.cz

Jiřina Tauchmanová: +420 603 465 555, jirina@tauchmanova.cz
Jiřina Diaa ElDin Tauchmanová (english): +420 731 415 498,
office@tauchmanova.cz

www.tauchmanova.cz
www.fashionbeauty.cz
www.luxusnipanskekosile.cz

Cestování
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: samphoto.cz, zdroj: zdroj: siamtravel.cz, orbion.cz, wikipedia.org

Svatba jako v ráji
Toužíte po svatbě, na kterou skutečně do konce svého života nezapomenete? Po svatbě neobyčejné, romantické, která se v oceánu vašich vzpomínek bude vyjímat jako
skutečná perla? Co takhle říct si ano ve skutečném ráji? V nějaké malebné zátoce ve
stínu kokosové palmy a za doprovodu šumu tyrkysově zbarveného moře?

Takovýto zážitek už nemusí patřit jen do říše fantazie.
Svatby „v ráji“ dnes už nejsou něčím výjímečným, natož
nedosažitelným. Zájemců o takovou neobyčejnou svatbu
a novomanželů, kteří
si své ano řekli za hranicemi České republiky, v poslední
době naopak přibývá. Fotky ze svatby na Mauriciu jedné
z mých kamarádek zdobí její Facebookovou stránku už celý
rok. Po návratu oplývala samými superlativy, rozplývala se
nad profesionálním servisem, plážemi, kuchyní, přírodou,
personálem... Čerstvě zamilovaná, s mužem svého života po
svém boku na jednom z nejkrásnějších míst planety, co víc
si žena zkrátka může přát? Nezní to romanticky? Asi ano,
ale i přesto mějte na paměti, že celý proces nemusí být tak
snadný, jak se na první pohled může zdát. Zapomeňte na
to, že byste si koupili zájezd od jakékoliv cestovky, dorazili
na místo, sehnali si „nějakého oddávajícího“, zamířili s ním
pod nejbližší palmu, odříkali pár frází a byli byste svoji. To
sice možná také zní romanticky, ale po návratu do Čech by
vás mohla čekat studená sprcha v podobě nemilého prozření, že jste stále svobodní. Svatba v zahraničí má svá pravi-
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dla, bez jejichž dodržení si možná užijete báječnou dovolenou, ale vdaná paní nebo pán se z vás během ní nestane.

Svatba v zahraničí

V první řadě je třeba si uvědomit, že ne všechny země
svatby občanů jiných zemí umožňují. Manželský svazek,
rozpoznatelný českým legálním systémem, je jinými slovy
možný uzavřít jen v některých zemích. A pokud se samotného procesu a následné legalizace dokumentů týká, tak
i ty se v těchto zemích velmi liší. Zatímco na Seychelách, jak
se dozvídám ze stránek agentury Svatba v ráji, která se na
svatby v zahraničí specializuje, jste například svoji po dvaceti minutách, na Mauriciu musíte obejít tři státní
úřady, což zabere asi půl den
času. Svatba dále musí probíhat za účasi licensovaného
oddávajícího a musí být
rozpoznatelná českým
právním systémem. Z tohoto důvodu

Art
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tedy rozhodně nedoporučujeme sňatek v zahraničí uzavírat
na vlastní pěst. Nejlepším řešením je obrátit se na specialisty, kteří vše od A do Z vyřídí za vás. Doporučí vhodnou
destinaci, připraví všechny dokomenty, zkrátka vše zařídí
za vás. A vy si jen místo běhání po úřadech budete moci
užívat. Pak se taková svatba v ráji skutečně bude ve vašich
vzpomínkách vyjímat jako perla v moři oceánu.
A které země jsou pro romantické sňatky v zahraničí nejvyhledávanější?

Mauricius
V první řadě je třeba si uvědomit, že ne všechny země
svatby občanů jiných zemí umožňují. Manželský svazek,
rozpoznatelný českým legálním systémem, je jinými slovy
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možný uzavřít jen v některých zemích. A pokud se samotného procesu a následné legalizace dokumentů týká, tak
i ty se v těchto zemích velmi liší. Zatímco na Seychelách, jak
se dozvídám ze stránek agentury Svatba v ráji, která se na
svatby v zahraničí specializuje, jste například svoji po dvaceti minutách, na Mauriciu musíte obejít tři státní úřady,
což zabere asi půl den času. Svatba dále musí probíhat za
účasi licensovaného oddávajícího a musí být rozpoznatelná
českým právním systémem. Z tohoto důvodu tedy rozhodně nedoporučujeme sňatek v zahraničí uzavírat na vlastní
pěst. Nejlepším řešením je obrátit se na specialisty, kteří
vše od A do Z vyřídí za vás. Doporučí vhodnou destinaci,
připraví všechny dokomenty, zkrátka vše zařídí za vás. A vy
si jen místo běhání po úřadech budete moci užívat. Pak se

Cestování
2. Průzračná voda Indického oceánu slibuje nádherné
koupání po většinu roku.
3. Rostliny a zvířata zde žijí v souladu s panenskou přírodou.
4. Nezapomenutelný je podmořský svět, kde žije nepřeberné množství ryb a mořských živočichů.
5. Zdejší ostrovy se navíc mohou pochlubit nejrozsáhlejší
soustavou korálových atolů.
6. Najdete zde i nejkrásnější pláž světa, za kterou je považována 800 metrů dlouhá Intendance Bay.
7. Navštívit určitě musíte národní park Vallé de Mai na
ostrově Praslin, kde roste unikátní kokosový ořech Coco
de Mer, který svým tvarem připomíná ženské lůno.
8. Na své si přijdou i gurmáni - kreolská kuchyně nabízí
širokou nabídku mořských ryb a darů moře.
9. Takže, proč si neříct ano právě na Saychellech

Fiji
Dalším místem, kteří mnozí nazývají jedním z posledních
rájů na zemi a ke svatbě tudíž jako stvořené, je souostroví
Fiji. A něco na tom bude. Už to bude asi znít jako evergreen, ale opět vás čekají nekonečné pláže s bílým pískem,
prozářené sluncem a obklopené barevnými mořskými
korály. Na svatební cestu na Fiji bezpochyby budete dlouho vzpomínat. Mezi nejoblíbenější vodní sporty zde patří
potápění a šnorchlování a jistě vás bude lákat zaplavat si
s vodními želvami, delfíny, malými žraloky, rejnoky, hvězdicemi a dalšími vodními živočichy. Užívat si zde můžete
po celý rok díky zdejšímu mírnému tropickému podnebí.
Vybrat si můžete jeden z 322 ostrovů vulkanického původu,
z nichž většina láká zamilované páry, které si chtějí vychutnat nezapomenutelné okamžiky na osamocených plážích.
Takže, proč si neříct ano na pláži při západu slunce, nebo
třeba v potápěčské výstroji?

Bali

taková svatba v ráji skutečně bude ve vašich vzpomínkách
vyjímat jako perla v moři oceánu.
A které země jsou pro romantické sňatky v zahraničí nejvyhledávanější?

Seychely
Nebo je libo svatbu na Seychellech? To také není špatná
volba. Celá země se rozkládá na více než 155 ostrůvcích.
Mezi hlavní ostrovy patří ostrov Mahé, Praslin a ostrov La
Digue. Každý je jedinečný a každý nabízí úplně jiný zážitek.
Všechny dohromady pak nabízejí dokonalé počasí téměř
celý rok. A proč zvolit právě tuto lokalitu?
1. Tak opět zde máme pláže s pohádkově bílým pískem.

Pokud tíhnete k východním filosofiím, možná byste měli
zvolit svatbu na Bali. Prahnete-li po výletech do přírody,
pozorování východu slunce na vrcholu aktivní sopky a rýžových terasách jako vystřižených z přírodopisních dokumentů, musíte se vzít právě zde.
Pokud na tento ostrov zavítáte, brzy zjistíte, proč se mu
říká „Ostrov bohů.“
Jedná se o indonéský ostrov. Je nejzápadnější z Malých
Sund a leží mezi Jávou na západě a Lombokem na východě. Bali tvoří spolu s několika malými ostrovy jednu ze
33 indonéských provincií, hlavním a největším městem je
půlmilionový Denpasar na jihu ostrova. Na Bali žije většina
příslušníků indonéské hinduistické menšiny.
Bali uchvátí snad každého, kdo tento ostrovní stát navštíví.
Prahnete-li během vašich novomanželských líbánkách po
výletech do přírody, pozorování východu slunce na vrcholu
aktivní sopky a rýžových terasách jako vystřižených z přírodopisných dokumentů, zvažte říct si své ano právě na Bali.

Srí Lanka
Svůj svatební den můžete prožít i na Srí Lance. Jedná se
o malý ostrov, který toho má ale hodně co nabídnout.
•

Už ani snad nebudu hovořit o čarokrásných plážích,
které jsou poseté palmami. Vybírat si můžete z těch,
kde je klid a pohoda, ale i z pláží, které nabízejí světoIce Jaro 2013 |
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•
•

•

•

vé surfařské vlny.
Nebo co takhle zelené pahorky poseté čajovými plantážemi?
Samozřejmě nesmí zapomenout ani na národní parky,
kde se to hemží slony, levharty, opicemi, krokodýly
a vzácnými ptáky.
Chcete-li poznat zdejší kulturu, nesmíte si nechat ujít
sváteční procesí se slony, nebo třeba ukázky kandyjských tanců.
V neposlední řadě vás zde očekávají skvělí a milí lidé,
samozřejmostí jsou výborné služby, a skvělá a mimořádná strava.

Srí Lanka je ostrov o rozměrech 433×244 km, ale přesto
budete mít pocit, jako byste pobývali v několika různých
zemích. Najdete zde místa plná kulturních zajímavostí, stej-
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ně jako liduprázdné malé pláže. Zajímavostí zdejší kultury
je, že všichni obyvatelé ostrova aspoň jednou do roka navštíví vrchol hory Srí Pada (Svatá stopa), kde je otištěno ve
skále velké chodidlo: křesťané věří, že Adamovo, buddhisté
Buddhovo, hinduisté Kršnovo a muslimové Alláhovo…
Další kuriozitou je, že do roku 2005 měl každý větší náboženský směr své vlastní ministerstvo. Prezident Rádžapakse
je však sjednotil do ministerstva pro náboženské záležitosti.
Zdejší ostrov byste neměli opustit, aniž byste okusili chuť
a vůni pravého srí lanského čaje. Ostatně všudypřítomná
zelená barva čajových keříků vás jistě nabije energií.
Doufejme, že po celou dobu vašeho manželství. Ať už si
své ano řeknete v místním kostelíku na Vysočině nebo v pětihvězdičkovém hotelu na Mauriciu, přejeme vám, ať vám
to klape.

Emerald Travel promění Váš sen ve skutečnost
a překvapí i ty nejzkušenější cestovatele.
• Spolupráce s více než 80 českými CK
• Německé a rakouské CK
• Letenky
• Rezervace hotelů po celém světě
Pro nejnáročnější zákazníky nabízíme:
• Exkluzivní zájezdy na míru
• Špičkové hotely DeLuxe
• VIP transfery
• Pronájem VIP charterů, privatních letadel
• Jachty, golf
• Fast Track (rychlá pasová kontrola a check-in)
• Svatby na ostrovech
• Individuální exkurze, služby osobního
překladatele a průvodce

KONTAKTY:
Tel. 608 104 104
Tel. 777 899 244 (VIP zájezdy)
e-mail: rezervace@emeraldtravel.cz
www.emeraldtravel.cz
www.emeraldvip.cz

Luxusní
24 hodin denně:
moderní vyjádření vkusu ženy
Nové prvotřídní hodinky Casio značky
SHEEN působí žensky a elegantně.
Perfektní hodinky splňující vysoké
požadavky moderní a sebejisté ženy:
nová kolekce klasických dámských
hodinek SHEEN zaujme díky kombinaci
vybraných materiálů, přesnému analogovému měření času, vysoce kvalitnímu
zpracování a stylovému modernímu
designu. Ve svých produktových řadách
nabízí řada SHEEN osobitý vzhled díky
použití odlišných materiálů: od extrémně odolného titanovo-keramického
a safírového skla až po prvky značky
Swarovski® a nádhernou kůži.
Zejména modely SHE-3502BD-8AER
a SHE-4507BD-1AER jsou pozoruhodné.
Titanovo-keramické kroužky a ciferníky
se safírovým sklem zajišťují maximální
robustnost a optimální odolnost vůči
poškrábání. Díky pevnému pouzdru
z nerezavějící oceli a sladěnému řemínku jsou tyto hodinky ukázkou prvotřídní kvality. Tyto dámské hodinky se třpytí
díky viditelným, přesto však diskrétním
ozdobám značky Swarovski® pod hodinovým sklíčkem. Název značky říká vše
jasně a srozumitelně: SHEEN — Dodává
třpyt každému okamžiku ...
Více informací a seznam prodejců naleznete na webu www.casio-watch.cz
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dárky

Master-Touch GBS - NOVINKA
Opravdu robustní gril s perfektní výbavou
pro grilování s přáteli. Pro bezpečné a komfortní
grilování je vybaven v poklopu integrovaným
teploměrem a izolovaným větracím průduchem
z nerezavějícího hliníku. One-Touch systém
z ušlechtilé oceli usnadní plynulé nastavení
teploty bez nutnosti manipulace s výškou roštu.
Na madle grilu jsou umístěny 2 háčky a držák
poklopu Tuck-Away.
Dělený grilovací rošt, o průměru
57cm s vkládacím roštem pro systém
Gourmet BBQ. Je dokonalým pomocníkem při přípravě všech
jídel.
Master-Touch GBS je
vhodný i pro nepřímé
grilování – je opatřen dvěma bočními zarážkami na
dřevěné uhlí. I údržba
toho elegantního grilu
je velmi snadná
– díky velké nádobě na
popel jej lze velice snadno
čistit po každém grilování.
I tento gril je dodáván ve
třech barevných variantách –
Black, Ivory a Warm Grey.
Cena: 7 290 Kč
www.weber.com

Zastřešení Island
Smoke s ventilací
– diskrétní útočiště pro vášnivé kuřáky
a milovníky doutníků, v moderním designu.

ALUKOV HZ, spol. s r.o.
Orel 18, 538 21 Slatiňany
Česká republika
email: info@alukov.cz

INFOLINKA: 800 258 658
www.alukov.cz

Víte, co je Pop-Up Jeans?
Také si oblékáte strečové džíny s touhou vypadat v nich
náležitě sexy, ale při pohledu do zrcadla je vám do pláče?
Strečový materiál vám sice vytvaruje figuru, stále však k dokonalosti něco chybí.
GAS Pop-Up Jeans umí trik, který přidá objem přesně tam,
kde je potřeba. Jakým způsobem toho dosáhnete? Jednoduše. Použijete dvě anatomicky tvarované vycpávky z nealergenního materiálu, které vložíte do vnitřních kapsiček
na pozadí a tím se dotvoří perfektní křivka vašeho pozadí.
Vycpávky jsou tak hebké, prodyšné a přirozené, že si ani
neuvědomíte, že je máte na sobě. A výsledný efekt stojí za
to.
www.gasjeans.cz

EDOX je oficiální časomírou
Extreme Sailing Series,
mistrovství světa motorových
člunů Class-1 a Rally Dakar
Na počest nového partnerství s Extreme Sailing Series ™,
EDOX vyvíjí speciální edici hodinek Grand Ocean.Tento
nový chronograf automat je vybaven spolehlivým strojem
ETA 2892-A2. Atraktivní model o průměru 48 mm s funkcí
odpočítávání 4min do startu je voděodolný do 300 metrů
a je na víku zdoben speciálním gravírováním na oslavu
vzájemné spolupráce.
Ambassadorem
řady Grand
Ocean v České
republice je
David Křížek,
několikanásobný
mistr ČR
v jachtingu, který
se v minulosti
zúčastnil závodů
této atraktivní
série.
více na:
www.edox.cz
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Amor Amor in a Flash
Amor Amor in a Flash píše novou kapitolu milostné ságy Cacharel Amor Amor.
Vypráví Hanna Wahmer prvních chvil…
Tato svůdná orientální vůně, kterou navrhl slavný parfumér Pierre Negrin pro
parfumérský dům Firmenich, je skutečným elixírem lásky a najdete v ní vzrušení
z lásky na první pohled.
Amor Amor in a Flash se otevírá explozí svěží mandarinky a meruňkových nót.
Vzápětí pleť dlouhým polibkem něžně polaskají střední nóty rudého jablka.
Jeho smyslnost a živelnost v kombinaci s bílým karamelem vytváří hřejivé
a sladké jablko lásky, do něhož se zakusují oba milenci zároveň. Vzniká tak
intenzivní a lahodný vzorec, který zcela uchvátí srdce i rozum, než ho ještě
umocní skořicový a vanilkový základ.

Podmanivá italská
kosmetika s černým čajem

Letní kolekce vůní
Giorgio Armani

Čaj patří nejen k nejoblíbenějším nápojům milonů lidí po
celém světě, ale také se stal vyhledávaný v kosmetice.
Nejen pro svou exotickou vůni, ale i příznivým účinkům na
pleť. Vědci se shodují na tom, že extrakty z čajovníku mají
vysoké protizánětlivé účinky, jsou silným antioxidantem,
zabraňují ubývání kolagenu v kůži a snižují její poškození
UV zářením. To vše je jistě dobrým důvodem pro používání
přípravků,
které obsahují jednu nebo více forem čaje.
Italská značka Derbe používá bílý a černý čaj ve své linii
Speziali Fiorentini, která navazuje na tradici starých alchymistických a voňavkářských cechů.

Už od léta 2009 je Letní kolekce Armani limitovaná
edice spojována hlavně se svěžími a lákavými vůněmi tak
světlými a hravými, jako samotné Azurové pobřeží, ze
kterých pochází.
V roce 2013 přichází Giorgio Armani s letními vůněmi
Armani Code summer pro ni a něj. Svěží vůně plná života
je dokonalým ztělesněním léta.
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GLOSS IN LOVE
Od uvedení na trh v roce 2012 se rtěnka Rouge in Love stala
legendou pro všechny milovnice barev. Synonymum pro
ženskost, óda na barvy, pozvánka k vyjádření radosti ze života
i sebe sama... Jedinečné složení i dlouhotrvající účinek z ní činí
nezbytnost pro vaše rty.
Rouge In Love, Vernis In Love... Dnes se svět « In Love »
rozšiřuje o novou generaci lesků, které kromě nekonečného
třpytu nabízí i komfort jednoduchého otvírání: Gloss in Love.

luxusní doplňky
nejen pro muže
Krabice na kravaty, box na hodinky či šperkovnice z pravé
buvolí kůže v příjemném hnědočerveném odstínu vypracované do nejmenšího detailu. Vše vyrobeno ručně, v renomovaných malých rodinných podnicích s vysokými etickými
a ekologickými principy. Navíc pouze v limitovaných sériích.
Luxus, který vydrží po generace. To je finská značka Balmuir.
BALMUIR se velmi rychle po svém založení stala jednou
z nejoblíbenějších značek, které využívají designéři luxusních interiérů. Výrobky této značky jsou dostupné v téměř
čtyřiceti zemích Evropy, Ameriky i Asie. Finský rodinný podnik založila jeho majitelka Heidi Jaara v roce 2007. Specializuje se na exkluzivní zboží, jako jsou ručně vyráběné svíčky
s kovovými a sametovými povrchy, mohérové a kašmírové
šátky a šály, lněné bytové textilie a předměty pro exkluzivní
interiéry vyrobené z kvalitní buvolí kůže. A právě ty k nám
začal dovážet butik À LA MAISON.

Granát Turnov slaví 60.let
Granát, DUV, Turnov – jediný majitel dolů na české
granáty v České republice letos slaví 60 let výroby
granátových šperků.
Společnost pro vás otevřela novou prodejnu v Pánské
pasáži v Praze.
Kontakt: Prodejna Granát, Pánská pasáž,
Na Příkopě 23, Praha, tel. 242451068
www.granat.cz
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Gurmán
Text: Jana Abelson Tržilová, Joo Kawasumi, zdroj: japonsko.tnet.cz, foto: samphoto.cz

Chuť Japonska
Japonská kuchyně bude asi tou nejdietnější a nejzdravější kuchyní na této planetě.
Těmito větami začíná spousta knížek zabývajících se japonskou kuchyní.

Málokdo však dodá, že kromě těchto kvalit, je japonské
jídlo vždy velmi pěkně upraveno před jeho samotným pozřením. I tuto část přípravy tradičního jídla vyzvedli Japonci
přímo mezi umělecká díla a také jsou na to velmi pyšní.

Základní suroviny

Základními surovinami jsou ryby, rýže, zelenina a několik
druhů nudlí. To neznamená, že ostatní ingredience již Japonci neznají a jiná jídla nepřipravují. Naopak, jejich kuchyně přímo přetéká různými druhy jídel s širokou možností
jejich vzájemných kombinací. Což se projeví neuvěřitelným
množstvím chutí. Zelenina, jenž zastává důležitou roli v japonském jídelníčku, je po celý rok ve velkém množství kdekoliv k sehnání a tak není problém toho využít při přípravě
jednotlivých jídel.

Zvláštnosti japonského jídelníčku

V japonské kuchyni se užívá poměrně málo tuku a ostrých
koření. Pro chuť japonských jídel je příznačná hlavně sójová
omáčka šóju a sójová pasta miso. Omáčku šóju Japonci
převzali od Číňanů již někdy v 6. století, ale v průběhu
dalších staletí si její výrobu různě upravovali, takže nyní se
japonská sójová omáčka značně liší od čínské. Vyrábí se ze
sójových bobů, ječmene a soli. Běžně je to tekutina tmavě
hnědé barvy, ale některé druhy jsou i velmi světlé až téměř
bezbarvé. Před seznámením s šóju přichucovali Japonci
jídla pouze solí, a proto zavedení šóju do přípravy jídel znamenalo opravdovou radikální změnu v japonském kuchařském umění. Zpočátku však bylo bylo užití šóju omezeno
jen na aristokracii a běžně se rozšířila po celé

Art
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Gurmán
zemi až někdy kolem 14. století. Ale nyní se v japonských
domácnostech užívá prakticky od rána do večera a na
osobu se jí ročně spotřebuje v průměru kolem patnácti
litrů. Při výrobě různých omáček a přísad je běžné také, pro
nás dosti překvapivé, přidávání cukru do šóju. Také sójová
pasta miso přišla do Japonska z Číny. Vyrábí se ze sójových
bobů, pšenice nebo rýže a soli. Miso je nepostradatelné
pro přípravu mnoha jídel, zejména ryb a zeleniny.

Miso, suši a sašimi

Velmi oblíbená je také polévka z miso, tzv. misoširu, která
se připravuje povařením miso ve vodě spolu s různými přísadami - zeleninou, rybami nebo v poslední době i s vepřovým či hovězím masem. Misoširu je v Japonsku dodnes
velmi oblíbenou snídaní a často se ho (hlavně na venkově)
navaří ráno větší množství a pak se pouze v poledne i večer
přihřívá.
Japonci se stali ve světě známí mimo jiné i tím, že rádi jedí
syrové rybí maso. Japonským nejoblíbenějším pokrmem
tohoto druhu je tzv. sašimi připravované z nejrůznějších
druhů krájených ryb - například kapra, platýse, ale i žraloka a dalších. Na první pohled je příprava sašimi velmi
jednoduchá, ale chuťově se velmi liší podle toho, jestliže je
připravoval někdo zkušený nebo pouhý začátečník. Existuje
mnoho různých druhů sašimi - například z ryb krájených na
dlouhé, úzké a tenké proužky nebo třeba do kostiček. Kromě sašimi se jedí syrové ryby velmi často také ve formě tzv.
suši, kdy je plátek ryby položen na povrch válečku z rýže
a ten je pak ještě celý zabalen do jednoho z druhů jedlých
mořských řas. Jak plátky sašimi, tak i mísa s vyrovnanými válečky suši (servíruje se několik různých druhů) jsou
pokaždé lákavě upraveny, takže poskytují požitek již při
pouhém pohledu. Vůbec všechna japonská jídla jsou velmi
pěkně upravena. Ryby se ovšem v Japonsku jedí připravované na desítky nejrůznějších způsobů. Značně oblíbená je
například Tempura - v podstatě v těstíčku obalované a smažené malé kousky ryb, raků a dalších drobných mořských
živočichů a zeleniny.

Mořské řasy

Od nejstarších dob jsou v Japonsku oblíbené také mořské
řasy, v jejichž použití pro přípravu velmi chutných jídel

nemají zřejmě Japonci ve světě konkurenci. V posledních
letech se skladba japonského jídelníčku rychle mění - jí se
stále více masa, mléka a mléčných výrobků a naopak se
poněkud snižuje mimořádně vysoká spotřeba rýže. Přesto
i nyní je spotřeba masa na osobu asi čtyřikrát menší než
u nás. Chutných jídel z hovězího i vepřového masa však
existuje značný počet, i když tradice jejich přípravy nesahá
většinou dále než do konce minulého století. Mezi Japonci
i mezi zahraničními turisty je velmi oblíbené tzv. sukijaki - hovězí maso (případně i kuře nebo vepřové) opékané
v sójové omáčce s přísadou rýžového vína a cukru a pak ještě obvykle protažené v misce s rozklepnutým vajíčkem. Při
podáváním sukijaki a některých dalších jídel je v japonských
domácnostech i v některých restauracích běžné, že si každý
vybírá plátky syrového masa (a případně i zeleninu a hou-
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by) z mísy a sám si je pak opéká na pánvičce uložené uprostřed stolu na malém elektrickém vařiči. Mluvit o japonské
kuchyni a jejích zvláštnostech by se dalo stále dokola. Našla
by se spousta specifických jídel, nebo jejich úprav, které jim
dávají svou chuť. Ale o tom snad někdy jindy.

Charakteristické přísady do japonských jídel
Shoyu - japonská sójová omáčka
Neexistuje milovník japonské kuchyně, který by ji neznal.
Málokdo už ovšem ví, že hlavní přísadou tohoto skvělého
pokrmu je pšenice. Oblast od oblasti se podstatně liší. “Koikuchi” - vznikla v oblasti Kanto a její použití se nakonec
rozšířilo do celého Japonska. “Usuikuchi” - je nejvíce popu-

lární v oblasti Kansai. Je poněkud slanější a světlejší barvy
než „koikichi“. “Tamari” - se produkuje v oblasti Chubu.
Obsahuje velmi malé množství pšenice. Díky tomu je její
barva tmavá. Tak schválně, které z nich dáte přednost...

Wasabi
Zelenou pastu, která tvoří součást každého japonského
menu, jistě nemusím představovat. Co to ale vlastně je
wasabi? Jedná se o rostlinu, která je členem Cruciferae,
neboli hořčicové rodiny. Je obyčejně známá jako japonský
křen. Můžeme si ji koupit jednak jako kořen, ale také je
upravována do podoby pasty, která je prodávaná v různých
tubách, pro okamžité použití. Wasabi je tradičně podávána
s mořskými rybami.
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Recepty na přípravu některých japonských pokrmů:
Tempura
Ingredience: 8 větších garnátů, 1 kořen
leknínu (renkon), 2 menší lilky, 4 čerstvé
prsty chřestu, 1 avokádo , 2 (jarní) cibulky,
150 g pšeničné mouky (mouka na tempuru),
Houbičky shiitake, vodu, rostlinný olej na
smažení
Příprava:
1. Z garnátů odstraníme hlavičku a skořápku. Po stranách vytvoříme tři řezy - aby
se v horkém oleji nezkroutily. Odřízneme špičku ocasu.
2. Ingredience nakrájíme na přiměřené
kousky. Chřest nakrájíme podélně a cibuli nakrájíme na kolečka.
3. Vyrobíme těsto. Vejce rozbijeme do
misky, přidáme mouku a ledovou vodu,
rychle smícháme a necháme vychladit.
4. Olej zahřejeme na vysokou teplotu.
Ingredience postupně obalíme v těstíčku
a osmažíme v rozpáleném oleji - začínáme se zeleninou. Pěnu z oleje a opadané kousky těstíčka sbíráme z povrchu
oleje pomocí sítka.
5. Když jsou všechny kousky usmažené,
položíme je na ubrousek, aby se vsákl
nadbytečný olej. Naaranžujeme na talíř
a podáváme. Pro zpestření chuti doporučujeme omáčku tentsuyu, ve které si
rozmícháme nastrouhanou bílou ředkev
a trochu čerstvého zázvoru.

Teriyaki omáčka

Základní teriyaki omáčka je 1:1:1 poměru,
sojová omáčka , mirin a saké (mirin a saké
jsou druhy rýžového vína), všechny ingredience smícháme a redukujeme na mírném ohni
cca na polovinu

Teppanjaki

Ingredience: 500 g hovězího masa nakrájeného na kostky, 12 krevet, 1 cibule nakrájená na kolečka, 2
zelené papriky nakrájené na kostky, 2 cukety nakrájené na
kolečka, 12 žampiónů nakrájených na polovinu, olej, sůl,
pepř.
Omáčka: 6 lžic sójové omáčky, 6 lžic octa, 1 lžička čerstvě
nastrouhaného zázvoru, 2 lžíce nastrouhaného křenu, 3
lžíce opraženého sezamového semínka
Příprava: Na pánvi smícháme všechny přísady, maso potřeme olejem, přidáme na pánev a opékáme doměkka.
Mezitím si v misce smícháme všechny přísady na omáčku.
Hotové jídlo přeneseme na talíř, osolíme a opepříme a po-

dáváme s připravenou omáčkou, kterou podáváme zvlášť
v malých miskách.

Toriniku no karaage

Ingredience: Kuřecí maso 600g, čerstvý zázvor 100g, sojová
omáčka 30 ml, kukuřičný škrob dle potřeby, citron 1ks, olej
na smažení
Kuřecí maso nakrájíme na kousky, přidáme šťávu z nastrouhaného zázvoru, sojovou omáčku. Necháme nejméně 2
hodiny odležet v chladničce. Poté obalíme jednotlivé kousky ve škrobu a smažíme v rozpáleném oleji asi 5-7 minut.
Necháme odkapat. Podáváme s kouskem citronu.

OCHUTNEJTE JAPONSKO
 7denní zájezd (nejen) pro gurmány
Vydejte se s námi za japonskou kulturou
i do kulinářského ráje! Slavná města Kjóto
a Ósaka okouzlí každého cestovatele a uspokojí i toho nejnáročnějšího gurmána. Na konci
každého dne vás čeká exotický a nevšední kulinářský zážitek. Zkušený průvodce vás vezme
tam, kde se vaří skutečná japonská kuchyně.
Jakitori, rámen, udon a soba, unagi, okonomijaki, kušiage – slova, která vám zatím
možná mnoho neříkají, ale která se na konci
zájezdu změní v chutnou vzpomínku a možná
i inspiraci pro vaši vlastní kuchyni. Vrcholem
kulinářského programu bude ochutnávka slavného a exkluzivního Kóbe beef – prý
nejlepšího a nejdražšího hovězího
masa na světě…

specialista na
poznávací cesty do

ˇ
Cíny
a Asie
Proč s námi:
12 let na trhu
 kvalitní originální programy
 odborní čeští průvodci
 malé skupiny od 6 účastníků
 férové ceny


 Japonsko – země samurajů (16 dní)
 Jižní Korea a Japonsko (15 dní)

Nabízíme:
klasické poznávací zájezdy
 zakázkové programy
 individuální cesty na míru
 gurmánské zájezdy
 cesty za golfem


OCHUTNEJTE ČÍNU
 7denní zájezd (nejen) pro gurmány
Víte, jak chutná pekingská kachna, starobylé
maso či ohnivý kotlík? Nabízíme vám vyzkoušet
na vlastní jazyk, co spojuje či odlišuje čtyři
nejznámější a nejcharakterističtější čínské
kuchyně. Vrcholem každodenního programu
bude bohatá večeře ve vyhlášené restauraci, někdy i s doprovodem tradiční hudby či
s jiným kulturním programem, kde
ochutnáme rozličné typicky čínské
lahůdky…

CHINA TOURS
Vítězné náměstí 2, 160 00 Praha 6
tel.: 222 958 203-4, 271 741 364
mobil: 731 440 070, e-mail: info@chinatours.cz

s golfem

ww w.chinatours.cz/c

esty-za -golfem

www.chinatours.cz

Cestopis
Text: Iva Nováková, foto: b2b.wien.info.cz a samphoto.cz, zdroj: wien-info.cz, mestasveta.cz, b2b.wien.info.cz

Nenechte
si ujít
návštěvu

Vídně
Vídeň má punc elegantní a reprezentativní dámy tančící v rytmu valčíku. V mnohém se podobá našemu hlavnímu městu, proto se zde záhy budete cítit jako
doma. Při procházce centrem na vás
dýchne pocit důvěrné známosti.
Ne nadarmo získala Vídeň statut jednoho z nejlepších měst
k bydlení a v žebříčcích měřících kvalitu života se tradičně
bije o první pozice s městy jako je Curych, Mnichov nebo
Auckland.
Vídeň je hlavním městem Rakouska a zároveň nejmenší
spolkovou zemí našeho jižního souseda, kde žije v současnosti asi 1,6 miliónu obyvatel. V minulosti se zde usadilo
mnoho spoluobčanů z Čech, na jejichž jmenovky narazíte
při každé procházce městem. Jinak je Vídeň možná až
překvapivě hodně kosmopolitní metropolí s komunitami
přistěhovalců z celého světa. Žije zde například hodně lidí
z balkánských zemí i muslimů. Vídeň leží na Dunaji a je
největším a také nejvýznamnějším kulturním, politickým
a hospodářským tahounem alpské země.
Vídeň je městem Mozarta, opery a umění, někdejším sídlem císařů. Městem, kde se snoubí impozantní architektura
staveb z devatenáctého století s architekturou moderní.
K posezení zde láká řada kaváren, v kterých jakoby se
zastavil čas, na druhou stranu město nabízí i řadu stylových
moderních barů a klubů.
Město leží v úplné rovině. Hranice však lemují kopce pokryté lesy a vinicemi. Vídeň tvoří celkem 23 částí (německy
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– Bezirk), které mají kromě označení číslem i jména. Tyto
„*Bezirky*“ jsou číslovány ve spirále od středu proti směru
hodinových ručiček (Bezirk 1 se nachází v úplném centru
Vídně, naopak pak třeba Bezirk 20 či 21 najdete na jejím
okraji).
Ve Vídni je toho rozhodně mnoho k vidění, pojďme se podívat, co rozhodně stojí za to navštívit.

Zámek Schönbrunn

Zeptáte-li se Vídeňáka, co určitě musíte vidět, vypadne
z něj bezesporu název Schönbrunn. Na tento zámek jsou
pyšní všichni Rakušané a pokud odjedete z Vídně, aniž byste ho viděli, určitě o mnoho přicházíte.
Barokní objekt láká kouzelnými zahradami, palmovým
skleníkem Palmenhaus, kavárnou Gloriette a také zoologickou zahradou. Prožijte v Schönbrunnu celý den: navštivte
zámecké interiéry propojené do velkého okruhu „Grand
Tour“ s audioprůvodcem, prohlédněte si nádherné ceremoniální prostory a překrásně vyzdobené salony, prozkoumejte zahradní labyrint Irrgarten.
Zámek Schönbrunn, bývalá letní rezidence císařské rodiny,
patří k nejkrásnějším barokním areálům v Evropě. V majet-

ku Habsburků je od roku 1569. Manželka císaře Ferdinanda
II. dala v roce 1642 vybudovat na pozemku letohrádek,
kterému jako první začala říkat právě Schönbrunn. Zámecký areál s parkem byl budován po obléhání Turky od roku
1696. V roce 1743 ho dala Marie Terezie od základů přestavět. V bezpočtu pokojů, které rozsáhlá císařská rodina
potřebovala vedle reprezentačních prostor, sídlili Habsburkové po většinu roku.
V roce 1830 se právě tady narodil císař František Josef, který pojal za manželku okouzlující Sisi a vládl v letech 18481916. Poslední léta svého života strávil monarcha výhradně
v tomto zámku, který již za dva roky po jeho smrti přešel
do správy nové republiky. Dnes patří zámek díky svému
historickému významu, krásnému areálu a velkolepému
vybavení k pamětihodnostem zařazeným do světového
kulturního dědictví UNESCO.
Zámek má 1441 místností, z toho je jich zpřístupněno 45.
Vnitřní vybavení je ve stylu rokoka (převážně bílé plochy
s ornamenty ze 14ti karátového lístkového zlata) a zahrnuje i české křišťálové lustry a kachlová kamna.
Místnosti, kde císař František Josef žil a pracoval, jsou
zařízeny stroze a prostě, tím nádhernější však jsou repre-

zentativní prostory a místnosti pro hosty. V zrcadlovém sále
muzicíroval jako šestileté zázračné dítě Wolfgang Amadeus
Mozart.
V Čínském oválném kabinetě pořádala Marie Terezie tajné
konference se státním kancléřem hrabětem Kounicem.
V pokoji zvaném Vieux-Lacque zasedal Napoleon. V Modrém čínském salónu podepsal v roce 1918 císař Karel I. svoji
abdikaci (konec monarchie).
Milionový pokoj „Millionenzimmer“ obložený růžovým
dřevem s drahocennými miniaturami z Indie a Persie patří
k nejkrásnějším rokokovým prostorům vůbec. Ve Velké galerii zasedal v letech 1814-1815 Vídeňský kongres; dnes se
tu pořádají při zvláštních příležitostech státní audienc

Albertina

Albertina, která se nachází v historickém srdci Vídně,
spojuje atmosféru císařství s mistrovskými díly velkého
umění. Jako největší z bývalých obytných paláců Habsburků
v tomto městě a muzeum umění mezinárodního významu,
jehož název je také synonymem pro jednu z nejvýznamnějších grafických sbírek světa, je tato budova magnetem
pro turisty z celého světa, kteří navštěvují města a cestují za
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kulturou.
Muzeum, které je díky své volné střeše, navržené roku 2003
Hansem Holleinem, také architektonicky působivé, představuje pestrý výstavní program s vynikajícími uměleckými díly
od 15. století po současnost. Speciálními výstavami “Albrecht Dürer“, „Edward Munch“ nebo „Van Gogh“ zaznamenala Albertina v minulých letech návštěvnické rekordy

Vídeňská katedrála sv. Štěpána

je – vedle svého kulturního významu – samozřejmě také
kostelem.
Každý všední den je slouženo sedm a každou neděli deset
bohoslužeb. Obzvláště během významných svátků (Velikonoce, Svatodušní svátky, Vánoce atd.) je překrásně vyzdobený kostel navštěvován mnoha věřícími.
Bohoslužby ležící v rámci všeobecného zájmu (svatby, rekviem významných osobností atd.) jsou často živě přenášeny
televizí. Během takových zvláštních příležitostí a během
významných svátků oznamuje tyto slavnostní bohoslužby
zvon Pummerin.
V posledních válečných letech byla katedrála sv. Štěpána
těžce poškozena požárem. Ruina katedrály byla zavalena
sutí a popelem. Díky nasazení všech mohla však být za pouhých sedm let opět vystavěna. Symbol a identifikační znak
Rakouska tak opět povstal.
S téměř třemi milióny návštěvníků Vídně ročně stojí katedrála sv. Štěpána v čele seznamu pamětihodností: Okruhy prohlídek okolo katedrály a v jejím vnitřním prostoru
nabízí mnoho pozoruhodností a zajímavostí. Na katedrálu
sv. Štěpána je ale také možno vystoupat (Jižní věž, Věžní
místnost) popř. vyjet si výtahem ke zvonu Pummerin (Severní věž), anebo naopak sestoupit dolů do katakomb.
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Prátr

Co by to bylo za výlet do Vídně bez návštěvy Prátru. Pro
mnohé pouť, pro jiné místo nostalgického snění, pro všechny zelená oáza - a obří kolo, jeden z nejznámějších symbolů Vídně. Sezóna je ve vídeňském Prátru od března do října.
Světoznámé obří ruské kolo a některé další atrakce jsou ale
v provozu celý rok.

Uměleckohistorické muzeum

Od března 2013 je po desetiletém uzavření a po rozsáhlé
renovaci a zároveň rozšíření znovu veřejnosti zpřístupněn
kabinet umění Kunstkammer Wien v Uměleckohistorickém
muzeu.
Kompletně restaurovaná sbírka patří k nejvýznamnějším
kabinetům umění na světě, jejímž základem jsou habsburské klenotnice a kabinety umění a kuriozit z období pozdního středověku.
Kabinet umění známý jako Kunstkammer Wien je nejvýznamnější sbírkou svého druhu na světě. V epoše renesance
a baroka vznikaly kabinety umění a kabinety kuriozit jako
encyklopedické univerzální sbírky, které měly obsáhnout
veškeré dobové vědění. Císaři a příslušníci vyšší šlechty
sbírali vzácné, kuriózní a neobvyklé předměty a umělci
vytvářeli pro tyto kolekce mistrovské kabinetní exponáty.
Nová expozice kabinetu umění ve Vídni představí návštěvníkům kolem 2.200 děl a předmětů značného významu
a vysoké umělecké kvality. K vrcholným dílům sbírky patří
vynikající zlatnické práce jako proslulá slánka (Saliera) od
Benvenuta Celliniho, špičková sochařská díla jako Krumlovská madona, mistrovské bronzové sošky, jemně propracované a podivuhodné předměty ze slonoviny, virtuózní kamenné nádoby, ale také hodnotné hodiny, důmyslné automaty,
pozoruhodné vědecké přístroje, drahocenné hry a mnoho
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dalších exponátů.
Základem dnešního fondu kabinetu umění Kunstkammer
Wien jsou sbírky různých sběratelských osobností z řad
habsburské dynastie. V prvé řadě to byl kabinet umění
a kuriozit Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595), který se
nacházel na zámku Ambras u Innsbrucku, a kabinet umění,
který shromáždil císař Rudolf II. (1552-1612) v Praze. Dnešní
kolekci kabinetu Kunstkammer Wien obohatil vynikajícími
díly zlatnického a glyptického umění z doby kolem roku
1600 zvláště Rudolf II., který přeložil svou rezidenci z Vídně
do Prahy, kam sezval významné umělce z celé Evropy a kde
holdoval své sběratelské vášni.
V nové expozici sbírek kabinetu umění Kunstkammer
Wienmer je císaři Rudolfu II. Věnován vlastní sál. Centrem
tohoto sálu je císařova monumentální portrétní busta,
která je obklopena nejpůsobivějšími předměty z původního pražského rudolfinského kabinetu umění. Všechny
vystavené předměty lze dohledat v inventárních seznamech
Pražského hradu a svědčí o Rudolfově vynikajícím vkusu
sběratele a zadavatele.

Lichtenštejnský městský palác umění
biedermeieru
se také po rekonstrukci představil od letošního jara.
Nákladně restaurovaný palác v centru Vídně, hned za světoznámým divadlem Burgtheater, je první významné dílo
vrcholného baroka ve Vídni a vyniká štukovými stropy, bohatými novorokokovými interiéry a originálním nábytkem.
Vystavují se zde významná umělecká díla ze sbírky lichtenštejnských knížat se zaměřením na biedermeier a klasicismus. V bezprostředním sousedství městského paláce se
nachází restaurace Vestibül v divadle Burgtheater a tradiční
kavárna Landtmann. V 1. vídeňském obvodě sídlí vedle

toho na 800 restaurací s vídeňskou a světovou kuchyní.
V teplém období roku se doporučuje procházka do sousedního parku Volksgarten, kde kvete 400 odrůd růží. Na
nedalekém náměstí Rathausplatz se po celý rok něco děje:
v létě se tu koná festival hudby k filmu s gastronomickými
stánky, v zimě se pořádají akce Adventzauber s tradičním
vánočním trhem a Eistraum, při které si mohou bruslaři
užívat na 7.000 m² ledové plochy.
Vídeň však nenabízí pouze kulturní zážitky, ale je světově
proslulá také svou kuchyní a kavárnami.

Vídeňské kavárny

Vídeňské kavárny a vinné šenky jsou oázami útulnosti
v tradiční formě i v různých moderních interpretacích. Gastronomická scéna ve Vídni vyniká vysokou kvalitou a nabízí
při výhodném poměru cen a poskytovaných služeb celou
širokou paletu podniků od luxusní restaurace až po předměstskou hospodu. Mnoho podniků působí také na vídeňských tržištích, kde se v teplém období roku proměňují na
obrovské kavárny pod širým nebem. Dokonalé propojení
umění a prožitků všeho druhu nabízí četná vídeňská muzea
ve speciálních programech, jako je například návštěva výstavy, na níž navazuje slavnostní večeře.

Vídeňské zóny prožitků

Vídeň je vhodným místem, kde se příjemné věci života ideálně propojují do jednoho celku.
Vídeňané sami praktikují umění užívat si velmi vydatně.
Před návštěvou opery zajdou na noblesní večeři, po divadelním představení přijde k chuti sklenka vína v baru a kavárna je místem, kde lze strávit příjemnou přestávku před
nákupy ve městě. Sítě pěkných zážitků a prožitků pokrývají
víceméně celé město, ale přesto můžeme vyčlenit některé
zóny, ve kterých je nabídka pro požitkáře zvláště potěšující
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a silně zastoupená.

Luxusní nákupy v centru Vídně

Luxusní vídeňská nákupní zóna v samém srdci města se
světovými značkami a vlajkovými obchody světových firem
se stále zvětšuje. V takzvaném „zlatém písmenu U“ (ulice
Kärtner Straße a Graben a náměstí Kohlmarkt) se už před
několika lety usadily exkluzivní značky jako Chanel, Gucci,
Burberry, Armani, Akris, Hermès a Swarovski. Od konce
roku 2012 je tato luxusní třída ještě rozšířena o Goldenes
Quartier („Zlatou čtvrť“). Na luxusní nákupní centrum
navazuje komplex historických, památkově chráněných budov, který se nachází mezi ulicemi Tuchlauben, Bognergasse a Am Hof. První obchody tu otevřely své brány už před
Vánocemi 2012. Jedná se o druhý největší vlajkový obchod
Louise Vuittona v Evropě a obchod Emporio Armani.
Až do plánovaného dokončení v prvním čtvrtletí roku 2014
se do centra Goldenes Quartier mají nastěhovat značky
Brioni, Church, 7 for all mankind, Etro, Yves Saint Laurent
a Miu Miu. Vedle nákupní zóny vznikají v centru také nové
kanceláře a byty a také luxusní hotel se 143 pokoji (Park
Hyatt, plánované otevření v roce 2014).

Vídeňské hotely

Vídeňská hotelová branže prožívá v současné době vůbec
nový rozkvět, přibývají nové hotely. V centru Vídně byla
koncem srpna 2012 otevřena první pobočka amerického
hotelového řetězce Ritz-Carlton v Rakousku (202 pokojů/
apartmá) a v listopadu 2012 stylový hotel Lamée (22 pokojů
a deset apartmá) se čtyřmi hvězdičkami plus.
V 7. vídeňském obvodě otevíral koncem roku 2012 své brány luxusní hotel Sans Souci (122 lůžek) hned vedle areálu
MuseumsQuartier. Počátkem března roku 2013 bylo rovněž
v 7. obvodě uvedeno do provozu rozšíření hotelu 25hours,
takže tento tříhvězdičkový hotel bude mít celkem přes 372
lůžek. Na jaře roku 2013 otevíral i Palais Hansen Kempinski
Vienna s 304 lůžky, dvěma restauracemi a lázeňským areá-

lem v adaptovaném historickém paláci na třídě Ringstraße.
V blízkosti vídeňské Státní opery bude na podzim roku
2013 otevřen nový stylový hotel The Guesthouse, který
přivítá hosty pětihvězdičkovou úrovní služeb a 39 velkoryse
dimenzovanými pokoji, jejichž interiér navrhl sir Terence
Conran. The Guesthouse poskytuje hostům také vlastní
pekárnu a pražírnu. Na rok 2014 je plánováno mj. otevření
hotelu Park Hyatt se 143 pokoji v komplexu historických
budov v centru, kde se otevírá také nová nákupní zóna
Goldenes Quartier.
Nízkorozpočtový stylový hotel Motel One plánuje na rok
2014 další (už třetí) podnik ve Vídni se 400 pokoji, a to
v památkově chráněné budově poblíž opery. Ještě ve stadiu
projektování (předběžné otevření v roce 2015) je nový
hotel Four Seasons s 320 lůžky v 1. obvodě a hotel v paláci
Schwarzenberg ve 3. obvodě se 128 lůžky. Vídeňské hotely
disponují aktuálně přibližně 8.100 lůžky (stav na konci roku
2012). Do konce roku 2013 se předpokládá zvýšení kapacity
hotelů na 62.300 lůžek a do konce roku 2014 asi na 63.500
lůžek.

Cestovní ruch ve Vídni

Vídeň patří k nejúspěšnějším destinacím v evropském
městském cestovním ruchu. Vídeň zaznamenala v roce 2011
nový rekord počtem 11,4 milionu přenocování turistů (+5
% ve srovnání s rokem 2010). Počet příjezdů stoupl v minulém roce o víc než 7 % na hodnotu 5,2 milionu.
Z České republiky bylo v roce 2011 zaregistrováno 117.000
přenocování turistů, což je ve srovnání s rokem 2010 přírůstek o 11,7 %.
Počet přenocování turistů stoupl od ledna do října roku
2012 na 10,3 milionu, což je ve srovnání s rokem 2011 přírůstek o 7,6 %.
Již potřetí za sebou byla Vídeň mezinárodní poradenskou
firmou Mercer vybrána v roce 2011 z 221 světových metropolí jako město, kde se lidem nejlépe žije.

Sport
Text: Kateřina Korunková, foto: Sport Invest Group a.s.

Můj život je teď
plnohodnotnější
Petr Koukal je několikanásobným mistrem České republiky v badmintonu. Zúčastnil
se olympijských her v Pekingu v roce 2008 a v Londýně v roce 2012. Mladému sportovci byla ale v roce 2010 diagnostikována rakovina varlat. Úspěšně zvítězil nad
touto zákeřnou nemocí a naplno se vrátil ke sportu.
Většinu času trávíš na závodech po celém
světě. Jak se ti v posledních turnajích dařilo?
Žádná sláva to nebyla. K tomu jsem si natáhnul břišní sval
a nemůžu se pořádně smát (smích). Celkově je to ale špatný. Prohrál jsem už v druhém kole, což je rozhodně za mým
očekáváním. Potřebuji vždycky alespoň uhrát třetí kolo,
abych získal body do světového žebříčku. Proto dva poslední turnaje beru jako neúspěch.

Každý den ale není posvícení. Stává se tedy
pro tebe neúspěch motivací do budoucna?

Beru ho spíš jako zklamání. Občas samozřejmě prohraju
s lepším protihráčem, což se nedá nic dělat, v tu chvíli to
beru jako motivaci. Někdy ale prohraju s horším nebo vyrovnaným soupeřem, což je asi to největší zklamání. Snažím
se v tom ale vidět motivaci, prostě byl tentokrát soupeř
lepší a jde se dál.

Raději řeknu, že jsem v pohodě

Šel jsi dál i v osobním životě. Bylo pro tebe
další cestou i natočení dokumentu Cesta snu,
který vypráví o tvém boji s rakovinou?

Záměr ze začátku nebyl tak veliký, nebo aspoň mně to tak
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bylo podávané. Chtěl jsem natočit něco, co budu za pár let
moci pustit třeba svým dětem nebo vnoučatům.

Kdy se to tedy rozběhlo naplno?

Začalo se natáčet jen několik málo dní po mé operaci, bylo
to strašně rychlý. V den, kdy jsem zjistil, že jsem nemocný,
tak jsem šel do nemocnice a hned druhý den ráno mě operovali. Je to autentické od samého začátku. Já se držel hlavně toho, co mi řekl můj kamarád, tedy ať se vypovídám.
A najednou to začalo mít větší a větší ohlasy, bylo tam více
lidí, najednou i zvukař, přibylo světel a už se točil film. Myslím, že to je i na tom dokumentu takhle cítit.

Ne vždycky musela být přítomnost kamery
příjemná. Uvědomil sis na začátku i fakt, že kamera s tebou bude všude?

Musím si trošku sáhnout do svědomí, že jsem si to uvědomoval, ale když pak člověk leží ve špitále, tak mu je to
úplně jedno. Člověk najednou ztratí veškeré pocity a study.
Proto jsem to chtěl i zachytit, věřil jsem, že to bude k něčemu dobré do budoucna. A aby to mělo smysl, muselo tam
být všechno.

Jaké je to teď, po dvou letech, vidět se
a vracet se do nejtěžšího období tvého života?

Art

Tehdy mi to nevadilo, ale když se teď podívám na ten film
a vidím všechny ty momenty, vzpomenu si, kdy se to natáčelo a je mi to celkem nepříjemné.

Měl jsi pocit, že do kamery se svěřuje snadněji než z očí do očí?

Vlastně ano. Přistihl jsem se, že do kamery říkám věci, který
bych mámě nebo tátovi nikdy neřekl.

V čem vidíš ten hlavní důvod?

Přijde mi to hrozně nefér se lidem svěřovat s takovými pocity. Pak si říkám, co tím získám? Akorát je zatížím, ale já si
stejně neulevím. Celé to období bylo podstatně těžší pro
moje příbuzné a přátele než pro mě samotného. Možná mi
právě ta kamera pomohla, že jsem všechno ventiloval jejím
prostřednictvím nebo třeba i díky sociálním sítím. Ale ze

soucitu z okolí a ze soucitu k sobě jsem si tím prošel raději
sám. Prostě radši řeknu, že jsem v pohodě.

Dlouho budovaný respekt jsem
ztratil
Byl to právě badminton, co tě držel nad
vodou?
Člověk chce změnit prostředí, nebýt pořád v nemocnici
nebo doma. Chodil jsem si zahrát, chtěl jsem se i zpotit
a nakonec jsem nastoupil i na českou ligu, to člověka nakopne nejvíc.

Jak se tělo vypořádalo s takovou dávkou?

Dva dny potom jsem se cítil příšerně, ale i když jsem věděl,
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že mi vždycky bude druhý den zle, absolvoval jsem to. Doktoři mi řekli, že mám dělat to, na co se cítím. Stejně tak mi
například nedoporučovali saunu, ale tam jsem byl rád, líbilo se mi, že se potím a dostávám ze sebe (alespoň pocitově)
všechnu tu chemii. Proto jsem tam chodil.

Měl jsi někdy pocit, že chceš se sportem
skončit, mít od všeho pokoj?

Vzdát jsem to určitě nechtěl, ale chvílema jsem měl pocit,
že nevím, jestli to chci ještě dělat. Začal jsem ale spolupracovat na různých nadačních projektech a to mě hrozně
motivovalo.

V čem konkrétně?

Když člověk najednou vidí třeba nemocné děti, tak mu na
jednu stranu přijde nesmyslné honit se za míčkem. Nejradši by v tu chvíli prodal všechny rakety a peníze věnoval
na dobrou věc. Ale pak jsem si uvědomil, že je potřeba
hrát dál a kvalifikovat se na OH, aby se můj příběh dostal
k lidem, kteří ho potřebují, a bude pro ně motivační. To je
kolikrát víc než finanční pomoc. Člověk si opravdu přeskládá hodnoty, na něco dbá víc a něco zase vypouští.

Jak se tedy stavíš ke sportu nyní, dva roky
po chemoterapii?

Poslední chemoterapii jsem měl v prosinci roku 2010 a stále
mě to částečně limituje. Tělo nezvládá ty dávky, které
zvládalo předtím. Potřebuji podstatně víc času na regeneraci, ale spousta lidí mi říká, že je to tím, že stárnu, což mě
trošku děsí (smích).

Říká se, že psychická stránka je mnohdy
horší a důležitější než stránka fyzická. Jak to je
u tebe?

Je pravda, že psychicky to trochu vnímám, ale vím, že mám
na to se vrátit. Jsem sice na správné cestě, ale ostatní hráče
to naopak zase posiluje.

Posiluje je tvoje nemoc?

Všichni proti mně nastupují s tím, že znají můj příběh.
Všichni vědí, že jsem byl nemocný a ti, kteří se mě dřív
„báli“ a šli na kurt už předem s trochu poraženeckým pocitem, teď mají navrch. Jednoduše řečeno, soupeři ke mně
ztratili respekt. Ten, který jsem si budoval tolik let předtím,
vlastně už od juniorů, co hrajeme všichni společně proti
sobě. Respekt, který jsem si vybudoval tím, že jsem byl na
hranici světové třicítky, jsem najednou ztratil.

Je možné ho ještě vůbec získat zpátky?

Makám na kondici a zároveň se snažím ho získat zpátky, ať
už na kurtu, tak vystupováním. Nechodím tam jako nemocný, ale jako stoprocentně zdravý. I do rozhovorů na turnajích musím říkat, že už jsem úplně v pohodě, i když třeba
momentálně někdy nejsem.

Krátce po rakovině si ale přeci vyhrál titul
mistra České republiky. I tady jsi pochyboval
o respektu?

V tom je právě ten rozdíl. Jeden pohled je český, vždyť to
byly dva měsíce po chemoterapii, co jsem vyhrál. To samozřejmě vypovídá o tom, že konkurence zde není zdaleka
taková jako ve světě. V Čechách jsem pět let neprohrál, v cizině je to ale úplně jiné.

Věřil jsem, že to nebyla náhoda

Rakovina je zrádná, smrtelná nemoc. Jak jsi
ji vnímal ty?

Zkušenost s ní je opravdu strašně těžká a nepříjemná, ale
o co je těžší, tím je cennější. Sám jsem zjistil, že právě je-
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nom z těch těžkých zkušeností si člověk vezme nejvíc.

Co ti tedy rakovina dala?

Dala mi hlavně to, že člověk díky ní začne myslet jinak, začne si uvědomovat různé souvislosti. Nic se neděje jen tak,
začal jsem věřit tomu, že jsem asi měl mít rakovinu, že to
nebyla náhoda. Bylo to určitě z nějakého důvodu, že jsem
se třeba stresoval a nervoval kvůli maličkostem a nevážil si
důležitých věcí v životě.

Jak by ses nyní popsal, v čem si se změnil
nejvíc?

Díky tomu, co jsem prožil, jsem si uvědomil a jsem přesvědčený, že můj život je teď plnohodnotnější. Věřím, že budu
pomáhat. Nyní žiju hlavně nadačními projekty a vším kolem toho. Takovýto způsob přemýšlení jsem neměl, a třeba
to mi dala právě rakovina.

Jak jsi vůbec vnímal rakovinu ještě před
tvým onemocněním?

Něco málo jsem o tom četl, ale informací bylo a je stále
málo. Když jsem si něco nahmatal, tak mě ani ve snu nenapadlo, že by to mohla být rakovina. Myslel jsem si, že se mě

to netýká. Ale to byl největší nesmysl, protože se to naopak
týká úplně všech. Proto se to snažím dostat do povědomí
lidí. Prevence je v tomto případě obrovsky důležitá.

Co jsi cítil, když ti doktoři řekli, že jsi nemocný?

Bral jsem to chvíli jako nespravedlnost. Nemáme to v rodině, žiji zdravě, k tomu ještě intenzivně sportuji, o své tělo
se starám nadstandardně. Podobně jsem to vnímal i na chemoterapii. Přišlo mi, že tam nepatřím a chtěl jsem být co
nejrychleji pryč. Po čase je ale člověk podstatně pokornější
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a doslova děkuje bohu, že takové
věci existují a dokážou vyléčit.

Chci tenhle sport posouvat dál
Zmínil jsi nadační projekty. Máš nějaké plány, jak
je posouvat dál a dostávat do
povědomí lidí?
Je jich spousta. Do dneška mě mrzí,
že nevyšel plán, který jsem měl a ke
kterému mě vlastně inspirovala
Anna K. a její billboard: „Chceš žít
jako já?“ Měl jsem nápad, že bych
udělal podobnou kampaň, kde bych
byl jako Petr K., taky bez vlasů.
Mohlo to navázat na sebe, oba jsme
měli hodně podobné příběhy. Mrzí
mě, že to nevyšlo. Jsem přesvědčený,
že by to mělo velký význam a pomohlo by to prevenci rakoviny. I přes
mnohá zklamání stále chci založit
svůj vlastní nadační fond, teď už jen
hledám lidi, kteří by mi s tím pomohli. Určitě bych ho chtěl mít pod svou
vlastní režií, pracovat na plánech
a intenzivně se tomu věnovat.

Budeš mít potom čas ještě na badminton?

Taky badminton plánuji spojit
s nadační činností. Mým cílem je
zapojit hlavně děti, protože není
nic hezčího, než když člověk vidí, že
mají z něčeho radost. Vídám to i na
autogramiádách, stačí se podepsat
a je úžasný pozorovat, jak to děti
prožívají.

Nemáš tedy v plánu propojit badminton a děti?

Ještě chci zkusit jednu olympiádu,
ale pak asi bude čas skončit. Rozhodně bych ale chtěl tento sport
posouvat dál. Jednou bych rád měl
třeba badmintonovou akademii. Můj
sen je, abych se jednoho dne zastavil a podíval se zpět, kde uvidím, že
badminton se za mojí éry a díky mojí pomoci dokázal posunout mezi sporty, které jsou populární, mají obrovskou
členskou základnu a pravidelně produkují hráče evropské
a světové špičky. Chci tomu pomáhat, dokud to jen půjde.

Jsi vlastně i vzorem pro mladé sportovce.
Kdy se badminton stal tvým životním posláním?

Pro mě byl zase vzor můj táta. Z fotek vím, že už jako
batole jsem držel raketu v ruce. Mamka byla pro tenis, ale
vyhrál badminton. Byl mi nejblíže, protože jsem ho viděl
u táty, který ho hrál taky celý život.

Otec versus trenér. Jak si se s tím srovnával?

Nijak zvlášť jsem to nevnímal. Táta mě trénoval asi do
dvaceti a asi v šestnácti jsem ho poprvé porazil. Pamatuji si
hlavně moment, kdy se mnou najednou přestal chtít hrát
zápasy (smích).
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Jaký byl trenér, nutil tě hodně do tréninku?
Nutil, ale dobrým stylem, to on uměl. Přesně odhadl hranici. Je tomu tak i do dneška. I když mě už netrénuje, tak
vždy cítí, kdy potřebuji pomoc, nebo na druhou stranu
přesně ví, kdy má raději mlčet. Není to jeden z těch klasických vztahů otec - trenér a syn - svěřenec. Jsem mu za to
vděčný.

Jdete si ještě s tátou někdy zahrát?

Ne, už skoro vůbec. Jak jsi to ale řekla,
tak je mi to vlastně celkem líto. A určitě
bych si s ním měl jít ještě někdy zahrát.
Autorka je studentkou Univerzity
Jana Amose Komenského v Praze

Speed
Art

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

•

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

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

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

Ice Jaro 2012 |

25

Luxus
Jana Abelson Tržilová, foto: samphoto.cz

Perly, symbol luxusu
Viděli jste film Snídaně u Tiffanyho s Audrey Hepburn v hlavní roli? Na sobě má klasické černé šaty a na krku jednoduchý perlový obojek s ozdobnou sponou a vypadá
přímo božsky. No, nechtěla byste tak vypadat i vy?

Těžko byste hledali šperk, který je v módě už po několik
Mořské perly
staletí. Šaty poseté bohatými perlami nosily po staletí pePerla obecně vzniká vniknutím cizího tělesa, třeba zrnka
novníci snad po celém světě. Vždyť je na své hrudi s oblibou písku do schránky ústřice, která na obranu začne vylučonosila i samotná Kleopatra, která z nich
vat perleťovou hmotu, která zrnko
dokonce připravovala afrodiziakální nápoj.
obalí. A to celé ji může trvat
Největší nalezenou perlou celé
A antickém Řecku se pak perly staly symod jednoho roku až do několika let.
s průměrem 14 cm a délbolem čistoty, pro Římany pak symbolem
Proto jsou perly tak vzácné. V jedné
bohatství a blahobytu. V Číně jimi pak lékaři kou 24 cm a vážící 6, 37
ústřici totiž může vzniknout jen jed„zaháněli“ šílenství a Arabové z nich připra- kg. Perla z Laotze neboli
na perla. Výjimkou jsou samozřejmě
vovali elixír mládí. Podle indické legendy
kultivované perly, které tvoří 90 proAlláhova byla nalezena
cent všech perel, u kterých se těleso
se pak jedná o měsíční rosu, podle antické
v roce 1934 v palawanu
do těla ústřice vloží záměrně. Tyto
o slzy bohů spadlé z nebe, darem přinášena Filipínách.
kultivované perly se na přelomu 19.
jícím štěstí a lásku. V Čechách ale vždy byly
a 20. století masově rozšířily do cesymbolem spíše pláče. Proč ale smutnit,
lého světa a dnes už si perlový náhrdelník díky tomu může
když vám někdo daruje náhrdelník z perel? Říká se, že
dopřát skoro každá žena, aniž by ji to finančně zruinovalo.
šňůru z pravých perel by měla vlastnit každá žena. Jsou
totiž znamením luxusu, bohatství a krásy. A to ne nadarmo. Takovéto perly se „pěstují“ v Číně, Japonsku, Vietnamu či
Vždyť za jejím vznikem stojí téměř zázrak.
na Tahity. První farmu pro chov perlotvorek na počátku 19.
století založil Japonec Kokichi Mikimoto, který je tak pova
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může být až 20 perel. Velkým producentem
sladkovodních perel je Čína.

Základní druhy perel
Akoya – tyto perly patří mezi ty cennější
a pěstují se převážně v Japonsku. Japonský je
proto i jejich název, v češtině znamená „slaná
voda“
Tahitské perly – patří mezi nejvzádnější
a tedy nejdražší. Pěstují se v lagunách v souostroví Tahity ve Francouzské Polynézii a poznáte je poměrně snadno: jejich zbarvení může
být od černé,
antracitové až
90 procent současných
po šedou.
perel je uměle kultiPerly z jižního
vovaných.
pacifiku – tyto
perly se pěstují
v Austrálii, Barmě a Indonézii a jsou výjimečné tím, že se liší co do velikosti. V průměru
mohou měřit jeden až dva centimetry. Jejich
zbarvení přechází od bílé, po žlutou, žlutooranžovou až k modravým odstínům.
Mabe – tyto perly pochází z Japonska, Číny
a USA a jsou cenově nejdostupnější. Jsou tvarovány do polokoule a následně osazovány do
šperků.

Jak se o perly starat?
Protože jsou perly přírodním materiálem,
vyžadují patřičnou péči. Úplně nejlepší
Prášek z perel je oblí- je nechat péči o ně na odborníkovi.
žován za zakladatele pěstování perel umělou
perly nemají rády kyselé probenou součástí mnoha Obecně
kultivací. Zpočátku se mu nedařilo, jím vypěsstředí, proto je v první řadě je chraňte
tované perly byly příliš malé. Postupem se mu kosmetických krémů,
před potem a po každém nošení je
údajně má harmonimetodu podařilo vylepšit a krásné perly byly
otřete vlhkým hadříkem. Nošení na
na světě. Ovšem pro změnu trvalo nějakou
zující, omlazující, revi- lidském těle ale perlám prospívá, jsou
dobu, než je ženy, které se nechtěly spokojit
talizační a detoxikační leské a zářivé. Dlouhé uchovávání ve
s náhrážkou, přijaly. Postupem času se ale
šperkovnicích jim spíše může uškoúčinky.
staly oblíbené po celém světě, a to právě pro
dit, mohou zmatnět, ztratit svůj lesk,
jejcih finanční dostupnost.
v nejhorším případě i popraskat. Pozor
byste si také měli dát na mechanické poškození tvrdými předměty a nadměrné teploty. Pokud je zapotřebí je
Perly říční
očistit, omyjte je měkkým hadříkem ve slabém mýdlovém
Stejně krásné jako ty mořské bývají i perly říční, které jsou
roztoku.
tvořeny převážně perlorodkou říční. V jedné perlorodce
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Granát, největší výrobce originálních šperků s českými granáty.
Majitel ochranných známek Český granát.
Jediný majitel dolů na české granáty v České republice.

Nová prodejna Granát Turnov,
Pánská pasáž, Na Příkopě 23, Praha
www.granát.cz
www.granat-shop.cz

Text: Dalibor Žák pro autoweb.cz, foto: lamborghini.com

Lamborghini
Gallardo

jen pro extroverty

Art

Soupeři dokáží z menších motorů dostat větší výkon a rychlost. Ale může vůbec někomu vadit, že tohle Lamborghini
není nejrychlejší na světě, ale jen asi třetí?

RADOSTI
Charakterní pohonné ústrojí; mechanický projev; přátelská
ovladatelnost; přijatelná kultivovanost

STAROSTI
Vážně musíme nějaké hledat?
Otevírá se přede mnou rovinka, a tak mačkám tlačítko
Corsa. Chvíli čekám... A když dodávka PPL uhne konečně
vpravo, zatlačím na trojku pedál plynu do podlahy. Motor
okamžitě zareaguje, uslyším zaječení a sotva se naděju, je
potřeba zatáhnout za pravé karbonové pádlo pod volantem. „PRÁÁÁÁÁÁSK!“, ozve se příšerná rána a mě někdo
přetáhne baseballovou pálkou přes záda. Ještě jsem ani
nepopadl dech a zase ta rána! A pak ještě jednou.
Moje záda dostala pořádnou nakládačku, ušní bubínky si
prošly infernem a to vše jen během několika málo sekund,
kdy se dvouciferné hodnoty na tachometru změnily v trojciferné začínající dvojkou a které jsou už pro většinu německých sedanů striktně se držících nepsané dohody zapově-
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zené. Tohle desetiválcové Lamborghini totiž na nějaké
úmluvy o omezování kašle a kdybych měl možnost, vůbec
by mu nečinilo problém indikovat slibovanou rychlost 325
km/h.
Jenže kde se vlastně s takovým autem můžete u nás pořádně projet? Když dovolíte, dneska bych to otočil a začal
odzadu, tedy verdiktem, protože nikoho asi nepřekvapí,
že desetiválcové Lamborghini Gallardo LP560-4 je prostě
fantastické auto, které se musí zažít. Stačí jednou za život.
V supersportech tohoto ražení není problém ani tak v jejich použitelnosti, jako spíše využitelnosti. Chápu, že jako
majitel auta za šest sedm milionů nemáte problém jezdit
pravidelně na okruh nebo si pronajmout kus nějakého
letiště, kde prostě můžete zjistit, co se nachází za hranicí
300 km/h. Ale lze takhle jezdit na veřejné silnici? Odpusťte
mi tento přečin proti dobrým mravům, ale prostě jsem si
to musel „dát“. Nejsem majitel auta za šest sedm milionů,
takže když byla příležitost, prostě nešlo odolat.

Motor si zamilujete
Ostatně, odolávat pokušení za volantem supersportu
s výkonem 560 koní a hmotností Fabie RS jde velmi těžko,
přesto se aspoň v obci snažím neupozorňovat na sebe a nevrhat na skutečné majitele těchto aut špatné světlo. Takže

Speed
se snažím jet v rámci předpisů, pouštím chodce a netůruji
motor. Jenže Lamborghini na sebe stejně upozorňuje samo,
při každém přeřazení vyštěkne do výfuku a motor, ač v základním a automatickém režimu, stejně hlučí docela dost
na to, aby se za ním každý otočil. A tím myslím opravdu
každý – od školáků přes maminky s kočárkem po důchodce.
Nejsem zrovna ten typ člověka, který by stál o takovou
pozornost. Ale někomu to možná může vyhovovat, takže
se nedivme, že se skutečně ozývají hlasy, které by klidně
braly v lamborghini diesel a podobná zvěrstva. Pózovat se
dá se vším, třeba s elektromobilem nebo tříválcem, hlavně
když je to placaté, žluté a má to dveře otevírané nahoru
(u Gallarda se otevírají „normálně“ do strany)...
Tohle auto má ale samozřejmě i jiné přednosti než jen
výrazný design a vlastně se všechno točí především kolem
motoru. Desetiválec o objemu 5,2 litru spoléhá na staromilské atmosférické sání a jeho mechanicky syrový projev
si prostě nejde nezamilovat. Ačkoli i v tomto autě najdete
různá tlačítka pro nastavení odezvy pohonné jednotky,
pořád to všechno působí tak nějak normálně a jednoduše
než některá modernější auta.

Režim Corsa
Když si vzpomenu třeba na Porsche 911 Carrera S, tam bylo
tolik tlačítek s nápisy Sport, že už jsem ani nevěděl, co mám
vlastně zapnuté. Tady je jen jedno, které přiostří reakci
motoru na plyn, trochu otevře výfuk a zrychlí řazení. Pořád
ale nechá zapnuté pomocné záležitosti ve formě ESP. Další
možností je režim Corsa, který prakticky všechno vypne
a z auta udělá bestii. Řazení je ještě rychlejší, motor ještě
naléhavější, ale hranice, kam až můžete zajít, je najednou
docela blízko.
Režim Corsa jsem si zkusil jen chvíli, kterou už jsem popsal na začátku, a věřte mi, že v režimu Sport si auto také
užijete a na silnici je to rozhodně rozumnější nastavení.
Řešit situaci, kdy se zadní kola 295/30 R19 utrhnou, bych
v půjčeném autě za několik milionů vážně nechtěl. Tak
velkým nářadím mě příroda skutečně nevybavila. V ojetém
bavoráku si to občas zkusíte s vědomím, že maximálně to
odnese ráfek nebo nárazník. Ale u Lamborghini si musíte být naprosto jistí, že to dáte. A i přes všechny ty kurzy
sportovní jízdy a driftování v Alpách se pořád necítím na to
poslat na okresce ve velké rychlosti bokem auto s desetiválcem uprostřed a výkonem 560 koní.

Režim Sport
￼ I přes nespornou divokost celého auta se s ním ale jezdí
docela příjemně. Podvozek je samozřejmě velmi tuhý, ale
cítíte z něj, že pracuje a pohlcuje nerovnosti. Je nastavený
velmi dobře, nedosedá na své dorazy a neustále se snaží
kopírovat profil silnice. Na kvalitním asfaltu se auto chová
mnohem jistěji, ale i na průměrně české okresce v něj brzy
získáte důvěru a zažijete si jeho trochu netradiční rozměry.
Robotizovanou převodovku už mám dávno v manuálním
režimu, protože tak mám lepší kontrolu nad dodávkou
výkonu v režimu Sport, ve kterém motor zní prostě božsky a při každém podřazení vyprskne do přesného, i když
trochu teatrálního meziplynu. Je to zábava a klidně bych
mohl celý den dělat to, že se rozjedu na 200 km/h, zařadím
všechny rychlosti a pak budu jen zpomalovat a podřazovat zase dolů na dvojku. Tohle by mi ke štěstí stačilo, když
k tomu mám takovou zvukovou kulisu. Supersport ale není

jen o akceleraci v přímce, i když tak si auto také báječně
užijete. Tyhle vozy musí fungovat i v zatáčkách a Gallardo nijak nekazí čest svému původu. Široké pneumatiky
dovolují skoro až neskutečné rychlosti průjezdu zatáčkou
na suchu a trakce na výjezdu z vraceček je ohromná. Na
dvojku je cítit, že by se zadní kola dala přemluvit k driftu,
ale stačí trochu narovnat volant a auto letí k další zatáčce
jako smečka hladových psů za buřtem. Nenechte se také
zmást přítomností pohonu všech kol – Gallardo se chová
jako pravověrná zadokolka a na suché silnici prakticky ani
není šance poznat, jestli se vůbec nějaké síla z motoru přenáší i dopředu.

Brzdy a řízení
Trvalo mi dlouho, než jsem si zvykl na karbon-keramické
brzdy. V běžném provozu nemají tu jemnost na začátku,
takže fungují spíše principem ANO/NE, ale při ostřejší jízdě
začínají dávat smysl. Odolávají mnohem lépe vadnutí a pokaždé se na ně můžete spolehnout, i třeba po desátém velmi ostrém zpomalení. Pedál je těžký a tvrdý, ale zvyknete si
a je to jedna z věcí, která si vyžádá respekt. Chcete brzdit?
Tak na to pořádně šlápněte.
Trochu mě zklamalo řízení, které není v normálních legálních rychlostech tolik komunikativní a nevzbuzuje pocit
úplné interakce s vozem. Třeba Mazda MX-5 je i v nízkých
rychlostech upovídaná, ale aby Lamborghini Gallardo začínalo promlouvat k vašim dlaním a konečkům prstů, musíte
jet hodně rychle. Je potřeba přiblížit pneumatiky jejich
limitům a to je prostě věc, kterou nelze zkoušet všude
a každý den. Na okruhu by určitě situace byla jiná, ale na
veřejné silnici není Gallardo tak sdílné jako některé mnohem levnější (a pomalejší) vozy.
Je to trochu škoda, že je potřeba jet skutečně rychle na to,
aby auto začalo fungovat na sto procent, ale také to trochu
svědčí o tom, že Lamborghini svá auta staví na vysoké
rychlosti celá a nedělá jen to, že by do polovičatého šasi
vrazilo ten největší a nejsilnější motor, který umí udělat.
Abych vám mohl tedy povědět, jak se Lambo chová na limitu, bude mi ho muset někdo půjčit na okruhu, nebo si ho
budu muset koupit. Na to bych potřeboval ale minimálně
čtyři a půl milionu korun. I když, možností je i jiná varianta
– auto si prostě půjčit u Dream Cars. Víkendové radovánky
tak mohou stát 69 900 korun (bez daně), ale pokud chcete
jen přičuchnout, může to být i levnější. Na hodinu můžete
mít Gallardo za 8900 korun nebo na 12 hodin a 150 km za
17 900 korun.
Ono se to může zdát jako velká suma, ale třeba společnost
Dream-Cars, jejíchž služeb jsme za tímto účelem využili,
nabízí plný servis a vy vlastně jen přijdete a jedete. Auta
jsou pojištěná a nestaráte se o věci, které musí majitel podobného vozu řešit – extrémně drahý servis, náhradní díly
a pokles hodnoty nového vozu.

Verdikt
Lamborghini Gallardo je jednoduše fantastické auto, které
ještě nepůsobí podivně přetechnizovaně a uměle jako některé moderní vozy podobného ražení. Je sice velmi těžké
najít místo, kde si tohle auto můžete vychutnat, ale pokud
jde aspoň o malou chvíli za jeho volantem, bude se jednat
o nezapomenutelný řidičský zážitek. A je celkem jedno,
jestli tohle auto musíte vrátit, nebo si ho koupíte a bude
vaše – napořád.
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Text: Jana Abelson Tržilová, foto: samphoto.cz

Chvíle jen pro vás
Při výčtech různých miniinvazivních zákroků, které nám dokáží ubrat nějaký ten rok
jako bychom snad zapomněli na samotný základ, a to na klasické ošetření v kosmetickém salonu, které by stále mělo být základem.

Salonů se v posledních letech vyrojilo jako hub po dešti.
Podle čeho však poznat ten správný? Prošla jsem si nabídky
několika desítek značkových kosmetických salonů. Zajímalo
by vás, jaké kůry mě nejvíce zaujaly?

Jak poznáme kvalitní salon?

Určité standardy by se měly dodržovat všude. Kosmetičky se ve škole učí přesné postupy a pokud je právě v tom
vašem salonu nedodržují, je na místě uvažovat o jeho
výměně. Co se vlastně tedy na tom kosmetickém křesle má
odehrávat? Prvním krokem je odlíčení. Kosmetička vám
odlíčí tvář. Načež si ji prohlédne a vyptá se vás na problémy a alergie. Podle toho vybere vhodné ošetření a vysvětlí
vám, čím zrovna vám prospěje. Pak se pleť musí na ošetření připravit, k čemuž slouží její změkčení. Svého času se
obličej napařoval, což v praxi znamenalo, že se na něj ze
zhruba půlmetrové vzdálenosti jemně foukala pára vyráběná z destilované vody. Během pár minut se sice všechny
póry doširoka otevřely, ale co ty popraskané žilky. Ne každý
zkrátka páru dobře snášel. Proto stále častěji přicházely na
řadu navlhčené ručníky či speciální změkčující tonika. I ta
pleť dokonale změkčí a bez vedlejších účinků. A nastává
pravý čas pro hluboké čištění. Dermatologové jásají nad
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tím, že drastické vymačkávání pupínků je ve většině salonů
na ústupu, pokud v tom vašem ne, vezměte raději nohy na
ramena. Při tomto zákroku se totiž infekce často rozšiřuje
hluboko do podkoží a způsobuje tak více škody než kdybyste ho nechali být bez povšimnutí. Trendem současné
doby je peeling zkombinovaný s účinnými látkami, který
leští póry bez mechanických zásahů. Po vyčištění se do
pokožky napumpuje dávka aktivních látek ze séra nebo
vitaminového koncentrátu baleného ve speciálních ampulích. Dalším krokem je dvacet až třicetiminutová kosmetická masáž, která by měla hýčkat nejenom obličej, ale i pleť
dekoltu a krku. Po ní si zhruba patnáct minut odpočinete
pod maskou, během které se v některých salonech budou
věnovat pokožce vašich rukou. Následuje smytí masky, nanesení pěstícího krému a pokud se v nejbližší době nebudete chystat ke spánku, kosmetička vás nalíčí.

Růžové ošetření
Kosmetických salonů a kůr jimi nabízenými je dnes opravdu
hodně. Mně osobně oslovily především ty následující: Přímo
blahodárné je třeba „růžové ošetření“, při kterém se můžete těšit na péči plnou panenského růžového oleje. Hluboké
čištění při tomto ošetření obstará směs bílého jílu a jemně
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rozemletých trnů z růží. Pročištěné póry se stáhnou tonizací
podle typu pleti – s růžovým olejem, nebo růžovou vodou.
Pro kosmetické labužníky je pak gala masáž Annick Goutal,
při které se nebude radovat jen pokožka, ale i vaše smysly.
Pleť růže z mísy přímo nasává a během hodiny rozkvete
přímo do růžova.

Stone Thermo Therapy Facial
Za zmínku a samozřejmě za vyzkoušení stojí i i Stone Thermo Therapy Facial, ošetření založené na hýčkání luxusními
přípravky a střídání teploty pomocí zahřátých čedičových
kamenů a chladivých mramorových kamenů, které vám
zlepší krevní oběh a detoxikují pleť. Co se bude dít při tomto ošetření? Po odlíčení si užijete peeling jemným rotujícím
kartáčkem, po kterém bude následovat napářka s vůní
heřmánku a velmi důkladná a dlouhá masáž tváře, krku,
dekoltu včetně šíje a mikromasáže očního okolí. Během
masky nechybí příjemné ošetření rukou a na závěr líčení.
Hluboce relaxační je i péče s konejšivými výtažky z mořských řas. To vše za doprovodu relaxační hudby, sklenky
vody a úvodní relaxační masáže zad. Před ulehnutím na
lůžko vám kosmetička přiloží na záda folii se samozahřívacím bahnem, které vám prohřeje páteř. Těšit se při tomto
ošetření můžete i na tzv. „pozdrav oceánu“ v podobě rozprášené mořské mlhy, kterou potěšíte nejen svou pleť, ale
i plíce. Následovat bude změkčení pleti parou nebo speciálním bahnem, během kterého vám kosmetička namasíruje
ruce a navlékne na ně rukavice pro lepší vstřebání přípravku. Pleť vám následně bude dezinfikována ozonizérem
a spolu s krkem a dekoltem důkladně namasírovaná. Po
masce ošetření končí omytím obličeje, odstraněném bahenního obkladu ze zad a vmasírováním denního krému.

Masáž koulemi Qi Gong
Velké oblibě se těší i unikátní masáž koulemi Qi gong,
které se v čínské medicíně používají déle než 2 tisíce let.
Kosmetička jimi koulí nejen po viditelných vráskách, ale
i po lymfatických cestách vaší tváře. Tlak na akupresurní body a změna teplot pomáhají při masáži zpracovat
aktivní látky co nejhlouběji, posilují se obličejové svaly,
modeluje se linie čelistí a vyhlazuje kůže. Pokud ale ještě
nemáte povislou pleť a vrásky, zatím s tímto ošetřením
počkejte. Máte-li sklony k suché pleti, měla byste zvolit některou z hydratačních péčí. Specialistou jsou v tomto směru
přístroje Skinmaster, které do pleti pouští impulzy ultrazvukových vln pro regeneraci, galvanické proudy na umocnění výživy a mirkoproudy pro tonizaci. Masáž je příjemná,
dlouhá a konejšivá.

Možností epilace
Dnešní kosmetické salony se samozřejmě předbíhají v nabídce různých depilačních procedur. Chloupky se v současné
době dají odstranit různými způsoby. Často se setkáváme
s alergickými reakcemi na krémy, bolestivostí při odstraňování chloupků voskem, narušení horní vrstvy kůže při holení žiletkou, zarudnutím a zanícením oholeného chloupku.
A přitom finanční náročnost depilace může být srovnatelná
s epilačními programy, které nabízí většina kosmetických
salonů. Tzv. domácí depilaci provádíme několikrát týdně
nebo měsíčně, zatímco epilaci můžeme podstoupit jen několikrát za život. Základním rozdílem mezi depilací, kterou
musíme pravidelně opakovat a epilací je totiž to, že při
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epilaci dochází k trvalému odstranění chloupků. A jaké jsou
tedy nejnovější novinky v tomto oboru? Tou je bezesporu
epilace IPL, jehož podstatou je selektivní fototermolýza,
tedy selektivní pohlcení světelné energie a její následná přeměna na teplo v cílové tkáni, aniž by se poškodila
okolní tkáň. Epilace IPL umožňuje zničení buňky vlasového
váčku pomocí rozehřátí. Chloupek následně odpadne. Ovšem pozor – IPL působí jen na chloupky, které jsou v době
aktivního růstu, proto je třeba epilaci několikrát zopakovat, aby byly odstraněny i chloupky, které v době prvního
ošetření byly v tzv. klidové fázi.

Kyslíkové ošetření
Hitem kosmetických salonů současné doby je i tzv. kyslíkové
ošetření. Jeho podstatou je aplikace vysoce koncentrovaného kyslíku v kombinaci s účinnými séry přímo na pokožku
pomocí vzduchové „pistole“. Právě kyslík umožní průnik
aktivního séra do hlubších vrstev pokožky a tím maximalizuje účinky aktivních látek. Z důvodu nezvratného faktu
stárnutí naší pokožky a plynutí času, se schopnost absorpce kyslíku přímo z atmosféry snižuje, následkem čehož se
snižuje i přirozená hydratace pokožky.

Diamantová mikrodermabraze
Další hit současných kosmetických studií. Jedná se o velmi šetrnou neinvazivní přístrojovou metodu k odstranění
vrchní vrstvy již neživých buněk kůže. Pomocí speciálních
krystalů a současného působení vakua dochází k odstranění
odumřelých buněk a k výraznému zkvalitnění průchodnosti
pokožky pro další aplikované výživné látky. Působení vakua
zlepšuje lymfatickou drenáž, což vede k potlačení otoků,
stimuluje krevní oběh a detoxikaci kůže. Účinky mikrodermabraze vedou postupně k novotvorbě kolagenních
a elastinových vláken a tedy k žádané rejuvenaci (omlazení) pokožky.

Indická masáž hlavy
Při této masáži se budete doslova rozplývat blahem. Tato
masáž totiž navozuje dokonalou relaxaci, uvolnění a zklidnění, odstraňuje únavu očí a bolest hlavy, podrážděnost,
úzkost, prohlubuje spánek a uvolňuje endorfiny. Založena
je na starobylém ajurvédském uzdravovacím systému, který
je praktikován v Indii již po tisíciletí. V indických rodinách
se běžně praktikuje pro relaxaci, uzdravování a navození
harmonie těla i mysli. Umění a techniky masáže se dědily
z generace na generaci a členové rodiny si často vzájemně
tuto masáž poskytovaly. Matky masírovaly své děti každý
den a od 6 let se tuto techniku učí děti samy. Tato doteková terapie velice dobře vyhovuje potřebám lidí žijících ve
21. století. Je to jedna z nejrychleji se šířících alternativních
terapií, protože je velmi účinná po psychické, fyzické i emocionální stránce.

Terapie šampaňským
Ne, nebojte, nebudete nucena se opíjet. Spíše by se mělo
hovořit o terapii hroznovým vínem. Jedná se o relaxační ošetření, při kterém se aplikují výtažky z hroznového vína, vyznačující se velmi příjemnou vůní. Ošetření
povzbuzuje revitalizaci pokožky, omlazuje ji a chrání
před předčasným stárnutím. A navíc prý poskytuje velké
psychofyzické uvolnění.
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Hlemýždí maska s extraktem šnečího slizu
Ano, i tuto proceduru jsem našla v nabídce jednoho
pražského salonu. Tento „trháků“ prý objevil jakýsi
chillský lékař, který ze šnečího extraktu vyrobil pleťovou
vodu a krém. O výrobky byl velký zájem a rychle se začaly
rozšiřovat. Těm, kteří je začali používat, se prý rychle hojila zranění a měli jemnější ruce. Lékař poté zjistil, že ve
šnečích extraktech jsou obsaženy přírodní regenerátory
buněk, které mají na lidskou kůži velmi příznivý účinek.
Šnečí sliz obsahuje látku, která stimuluje buňky k jejich
regeneraci a na pokožku má vyhlazující efekt. Napomáhá
k obnově pleťových buněk, pokožku hydratuje a zlepšuje
její strukturu. Tato kyselina zlepšuje elasticitu pokožky,
dochází k jejímu prosvětlení a vybělení pih, napomáhá
léčit akné a redukuje nadměrnou tvorbu mazu, léčí spálenou pokožku a vyhlazuje jizvy. K tomu obsahuje kolagen
a řadu vitamínů. No, zkrátka hotový zázrak.

Duolift expert
Další převratnou novinkou v kosmetické péči je přístroj
s názvem duolift expert, který vyhlazuje vrásky, hydratuje, léčí akné a pigmentové skvrny, zpevňuje, dokonale
čistí ultrazvukovou špachtlí a regeneruje pleť. Dualift
expert pracuje na čtyřech principech: Ultrazvukový pee-
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ling - pracuje na principu velice jemných vysokofrekvenčních vibrací, který naprosto bezbolestně a velmi účinně
hluboce čistí pleť a odstraňuje z pórů všechny nečistoty
a odumřelé buňky, provádí velmi jemnou mikromasáž.
Ultrazvuk - ultrazvukové vlny mění propustnost pokožky a aktivní látky z kosmetických produktů pronikají
hluboko do pokožky. Aktivuje se tvorba elastinových
a kolagenových vláken, dochází k hloubkové regeneraci
pokožky a potlačení tvorby vrásek. Dostavují se prvotřídní
výsledky v omlazení obličeje. Luminoterapie - je založená
na principu působení světla určité vlnové délky prostřednictvím barevných LED diod. Luminoterpie zesiluje účinky
ošetření. Dochází ke stimulaci buněčného metabolismu,
zlepšení mikrocirkulace a zvýšení aktivity zárodečných
buněk kolagenu a následnému viditelnému vyhlazení vrásek v obličeji. Roll X – vakuová terapie - Roll X je jediná
hlava na světě, u které design nasávací komory umožňuje
obnovení svraštělé pleti podobně jako u ruční masáže.
Pomocí Roll X se provádí podtlaková lymfatická masáž,
která působí na otoky, zjemňuje vrásky a zanechává pleť
vyhlazenou a prokrvenou.
Možností je v současné době opravdu hodně. Teď jde
najít tu pravou, která bude vyhovovat právě vám.

ABSOLVUJTE

JARNÍ PROFESIONÁLNÍ
OMLAZENÍ PLETI U NÁS!

Rozrůstáme se!
Spolupodnikejte s námi!

AMARYLLIS BEAUTY INSTITUT České Budějovice, Tel.: 00420 702 325 285
AMARYLLIS BEAUTY POINT
Teplice, Salon Zuzka, Tel.: 00420 790 324 883
AMARYLLIS BEAUTY POINT
Kroměříž, Tel.: 00420 724 115 857
AMARYLLIS BEAUTY INSTITUT Dunajská Streda, Slovensko, Tel.: 00421 905 245 135
AMARYLLIS CENTRÁLA, Estetické a regenerační centrum MUDr. Z. Takácsové, Praha 1, Národní 23, Tel.: 222 210 237

www.rejuve.cz

www.renlive.cz

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: samphoto.cz

vášeň jménem

golf
Golf je v současné době velmi populárním sportem, a to nejenom u tzv. bílých
límečků. Tomuto sportu v poslední době
propadají zástupci snad všech preofesí,
ženy i děti.

Golf
Golf v současnosti hraje na celé planetě přes 60 milionů
lidí, a to na více než 35 tisících hřištích rozesetých po všech
kontinentech. Jedním z důvodů prý je, že čím více se
moderní civilizace vzdaluje od života spjatého s přírodou,
tím se do přírody chceme vracet kvůli odpočinku. A golf je
k tomu skvělou příležitostí. Dalším důvodem neustále se
zvyšující oblíbenosti golfu je prý i fakt, že jde o individuální
sport a dnešní doba individualismu přeje.

Golf národním sportem

Nejlpopulárnější je golf v anglosaských zemích. V takovém
Skotsku, které je považováno za Mekku golfu, jde téměř
o národní sport. Na 5 milionů lidí tu připadá více než 600
hřiš´t. Golf je samozřejmě populární i ve Velké Británii,
Irsku, v Austrálii či na Novém Zélandu. Tam ostatně golfové hřiště najdete téměř v každé větší vesnici. Golfovým
lídrem ale zůstávají Spojené státy Americké, kde golf má
až masovou popularitu. Až 30 milionů lidí ho tu hraje na
bezmála 16 tisících hřišť. O něco méně populární je golf
v Japonsku, JAR, ale třeba i ve Švédsku. A co je vlastně
příčinou takové obliby tohoto sportu? Oblíbená je hra samotná, její charakter a vlastnosti, ale třeba i skutečnost, že
se hraje venku v přírodě a hráčům zvyšuje kondici. A v řadě
druhé jde o peníze. V golfu se točí skutečně velké peníze, které jsou hnacím motorem celosvětového golfového
růstu. K popularitě golfu přispívá i jeho vrcholná sportovní
podoba. Vynikající hráči jako Tiger Woods a Rory Mcilroy,
každý týden přitahují k televizním obrazovkám miliony diváků. A vyvstává otázka. Je to drahý sport? Ano i ne. Určitě
ne tak, jak tomu bývalo kdysi, kdy to byl skutečně sport jen
horních deseti tisíc. I tak se ale vyplatí do něj investovat.
Vložená investice se vám totiž v mnoha ohledech brzy vrátí. Nejenže se budete cítit lépe a hra vám půjde takříkajíc
od ruky, mnohdy zamezíte i případným neduhům, které, ač
chceme, nebo ne, s outdorovým sportem
souvisí. At už jste začínajícím hráčem,
nebo golf už nějaký ten pátek
provozujete, potřebujete nejen
golfové oblečení, ale také boty,
rukavice, bag, míčky, hole
nebo kompletní set a další
doplňky.

Pořizujeme
si golfové
vybavení

„Pořizovat vybavení na golf
není tak složité, jak by se na
první pohled mohlo zdát,“ říká
profesionální trenér golfu Pavel
Landa z Golf Resortu Karlštejn.
„Je třeba si uvědomit, na jaké je
hráč úrovni. Vybavení se pořizuje podle toho jaké má hráč herní
schopnosti. Tady může posloužit
hráčův hendikep a jak dlouho
hraje,“ radí odborník. Začátečník
si podle něj vystačí s oblečením

co má většinou doma. Stačí tričko s límečkem a sportovní boty. Hůl se půjčuje všude, kde se hraje nebo trénuje.
Potom se doporučuje koupit kompletní set holí i s bagem.
Stačit může i takzvaný půlset. Plný počet holí v bagu je
dán pravidly na 14. V půlsetu býva 5 až 8. V dnešní době
není začátek golfu finančně náročný. U člověka který již
nějakou dobu hraje , bych doporučoval fiting. Ten je důležitější než značka hole. Na fitingu je hráč změřen a hole
jsou postavené nebo upravené na míru. Při kupování
nových holí bývá fiting ve většině obchodů samozřejmostí
a klient neplatí nic extra. Ve světě je nejvíce upravovanou
holí na míru patr. Pokud nakupujete přes internet, musíte
přesně vědět co chcete,“ radí Pavel Landa.

Golfové oblečení
Říká se, že neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení. Ať už tedy bude pražit sluníčko, nebo bude chladněji,
větrno, můžete se na těle i duši cítit dobře. A to, pokud si
zakoupíte kvalitní a pro konkrétní sport určené oblečení.
Co se týká golfového oblečení, na své si přijdou jak muži,
tak ženy i děti. Golf už dávno skutečně není jen mužskou
záležitostí, nýbrž mu podlehla i nejedna žena či dospívající
mládež. A výrobci si toho jsou náležitě vědomi a na trhu
tak najdete rozmanitou nabídku oblečení pro muže, ženy
i mládež. Pro každé období si můžete zakoupit kalhoty,
šortky, pásky, trička, vesty, svetry, bundy. Nabídka je skutečně bohatá a pamatováno v ní je nejen na funkčnost
v podobě vhodného materiálu, ale také slušivost v podobě
střihu, barev a vzorů. Kvalitní golfové oblečení je samozřejmě vyrobeno z toho nejkvalitnějšího materiálu, ať již se
jedná o spandex, polyester, v případě pásků pravou kůži.
Spandex je výjimečně pružné syntetické vlákno, které se dá
tzv. natahovat. Díky výjimečnosti vlákna jej můžete najít
jak ve spodním, tak ve svrchním oblečení. U něj je v případě
golfu pamatováno také na nešvary počasí. A tak, když vás
přepadne nějaká ta přeháňka, ochrání vás nepromokavá
a zároveň prodyšná bunda. Stačí si vybrat jen tu, jaká vám
bude vyhovovat.

Golfové boty
Svou pozornost soustřeďte i na kvalitní a pohodlnou obuv.
Vždyť v ní nachodíte i několik kilometrů, na což běžné tenisky nestačí. Šetřit se v tomto ohledu rozhodně nevyplácí.
Rozhodně se vybavte speciálními golfovými botami, které
jsou nejen trvanlivé, ale také měkké, pohodlné a voděodolné a vaše nohy v nich budou doslova jako v bavlnce. Vyhnete se tak odřeninám, puchýři a nachlazení. „V současné
době jsou velice moderní boty, které nevypadají na první
pohled jako na golf určené. Přesto jsou pevné a zároveň
pohodlné.,“ říká Pavel Landa.

Golfové rukavice
Při řadě sportů jsou nezbytné i rukavice a golf mezi tyto
sporty rozhodně patří. Kvalitní rukavice vám poskytnou
ochranu před zraněním i odřeninami. Navíc rukavice při
golfu plní důležitou funkci i při samotné hře. Díky rukavicím se vám nestane, že by vám hole v rukou klouzala a vy
tak díky tomu měli špatný úder. „Pro začínajícího hráče
nemá kvalitní rukavice velký význam, neboť ji velice rychle
opotřebuje. Až zkušenějšímu hráči rukavice nějakou dobu
vydrží,“ doplňuje odborník..
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Profesionální golfový trenér
Pavel Landa radí:
„Do golfu promlouvají nové materiály. U holí jsou to antireflexní barvy pohlcující odlesky. Používá se titan, karbon, uhlíkatá ocel atd. Dokonce tam pronikají technologie
z Formule 1. Před časem zakázala golfová federace drivery
s trampolinovým efektem, ale výrobci to hravě obešli. Za
zmínku stojí obrovské množství různých tipů gripů na patry. Taktéž oblečení se mění. Fádní šed zmizela z golfových
hřišť. Používají se funkční materiály odvádějící pot a vytvářející mikroklima a pohodu pro hráče. Zareagovaly i výrobci
spodního prádla. Tam je vidět velký krok kupředu. Vzhled
bot se výrazně změnil v průběhu dvou let. S dnešními botami můžete vyrazit do města a většina lidí nepozná že jsou
na golf. Závěrem bych dodal, že přes veškerý pokrok bude
na golfu fascinující lidská dovednost a spojení s přírodou.
Golf by měl člověku přinášet především potěšení v přírodě a osobní rozvoj. Golfové vybavení není potřeba měnit
často. Stačí sem tam něco doplnit.“
Ice Jaro 2013 |
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Golf
Golfové míčky
Minimální průměr golfového míčku je 42,67 mm a nejvyšší
povolená hmotnost míčku je 45,93 gramů. Kdysi se vyráběli míčky plněné peřím. Od 20. let 20. století se používala
tzv. gutaperča a od 50.let se používá dvoudílná konstrukce
s povrchem ze surlynu od firmy Du Pont. Moderní míčky
mají různě upravené povrchy, běžně na míčku bývá 300 –
450 prohlubní, které usnadňují aerodynamiku letu míčku.
„Od roku 2006 můžou být míčky vybavovány rádiovými
čipy, které usnadňují vyhledávání těch ztracených a výpočty
délky a přesnosti odpalů,“ říká Pavel Landa. „V současnosti
mají míčky až 5 vrstev a rozděluji se především podle tvrdosti. Ty měkčí používají dobří hráči. Pro začínajícího hráče
je lepší trochu tvrdší. Měkký míček je poněkud neposlušný,
ale dobrý hráč může tvarovat svoje rány a má dokonalou
kontrolu při patování na jamkovišti.“

Golfové hole
Při golfu je důležité mít dostatek holí, které se nosí v golfovém bagu. Každý hráč může mít libovolné množství
holí, avšak podle pravidel golfu ne více než 14. Existují tři
základní typy holí:
dřeva (woods), železa (irons) a puttery (putters). Wedge
jsou železa, která se používají na kratší odpaly. „Na delší
odpaly se používají dřeva, často z týčka a z oblasti fairwaye (krátce střižená tráva) nebo roughu (hustá tráva),“ říká
námi oslovený odborník. „Železa se používají spíše pro
kratší a přesnější odpaly z fairwaye i roughu. Nejnovější
typy dřev nazývané hybridy jsou kombinací přesnosti želez
a tolerancí chyb při odpalu dřevem. Wedge se používají
i při odpalech z jiných povrchů, než je travnatý povrch, jako
při odpalech z písku nebo přiblížení se na green. Puttery
se pak používají při rolování míčku do jamky na jamkovišti
(green).“

Golfové shafty
„Golfový shaft je násada mezi gripem, což je místo pro držení hole, a hlavou hole. Profil golfového schaftu je v řezu
kruhový a obvykle je tenčí než grip,“ pokračuje. Začíná na
hromín konci gripu a končí u hlavy hole. Téměř všechny
dnešní schafty jsou vyrobeny z grafitu nebo temperovaného železa. Dříve se používaly i různá pevnější dřeva a byly
zkoušeny i jiné materiály jako titan. Shaft se dá měnit
a dokupovat. „Shaft je motorem golfové hole. Hráč by měl
používat tvrdost shaftů podle rychlosti svého švihu, který se
dá změřit.“

Golfové kompletní sety
Co se týká golfových holí, můžete si je pořídit samostatně,
nebo v tzv. golfovém setu. Výhoda golfových setů spočívá v komplexnosti vybavení pro začínající golfisty a děti.
S golfovým setem si můžete být jisti, že vám nebude chybět
žádná hole. Navíc si u golfového setu nemusíte ani lámat
hlavu s pořízením vhodného golfového bagu. Součástí golfového setu je totiž i praktický bag, přímo na míru holím,
které tvoří konkrétní golfový set. „Kdo se ale golfu věnuje
častěji, většinou si pořizuje sadu želez, dřeva a puter zvlášt
podle svých potřeb. Jinými slovy s čím se vám dobře hraje,
nedávejte z ruky,“ říká Pavel Landa.

Golfové bagy
hráči své hole obvykle přenášejí v golfovém bagu, což je
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nylonové nebo kožené asi metr
vysoké pouzdro. Golfové bagy mají
několik kapes pro uskladnění různých golfových příslušenství. Golfové
bagy bývají přenášeny na vozících.

Golfová vozítka
Ať už si budete pořizovat golfové hole
samostatně, nebo jako kompletní set, pouvažujte také
nad golfovým vozítkem. Nemáte tím nyní ani tak na mysli
vozítko, do kterého si sednete a přejedete na požadované
stanoviště, ale vozítko pro uložení golfového bagu. Díky
takovému golfovému vozítku se totiž nebudete muset
vláčet s bagem na zádech. Takový bag plný holí by se vám
velmi rychle pronesl. A místo radosti ze hry, byste pak také
mohli následující den úpět s bolavými zády.
A protože se golfu věnují nejen dospělí, ale také děti,
přichází výrobci s nabídkou golfových vozíků i pro děti,
a to dokonce již od čtyř let. U golfového vozíku je dobré si
všímat jeho vychytávek. Určitě totiž oceníte například možnost polohování výšky držadla – možnost nastavení výšky
dle bagu – držák na tužku, týčka aj. Všímejte si také skladnosti golfového vozítka, jeho způsobu manipulovatelnosti.
To vše vám zaručí, že díky vozíku bude pro vás golf příjemnou záležitostí.

Markovátka
Pokud je při hře na greenu míček na dráze jiného golfisty,
musí být jeho pozice označena markovátkem. Tím podle
Pavla Landy může být mince nebo originální markovátko
pořízené v golfovém obchodě. „Moderní markovátka jsou
součástí čepice, pásku a nebo vypichováka a tvoří image
každého správného hráče.“

Vypichovátko
Vypichovátka jsou nástroje, které se používají pro úpravu
greenu po pádu míčku z veliké výšky. Při tom je do greenu
vytlačen důlek, který by ostatním hráčům komplikoval hru.
Úprava spočívá v tom, že se zatlačí vyražená část greenu
zpět do země. „Každý dobrý hráč je tak trochu zahradník
a měl by zanechat hřiště ve stejném stavu jako na něj přišel,“ směje se Pavel Landa.

Týčka
Týčko je dřevěný nebo plastový předmět na který se podkládá míček pro snadnější odpal. Povoleno je pouze pro
první úder (drive) na každou jamku. Jsou to levné dřevěné nebo plastové nástroje, které se dají snadno sehnat.
Minimální velikost týčka není určena, záleží na osobních
preferencích. Delší týčka jsou určeny pro drivery a dlouhé
odpaly. Kratší tyčka pak jsou určená pro jiné hole.

Golfové doplňky
V úvodu jsme se také zmínili o golfových doplňcích. Pořídit
si můžete praktickou tašku na boty, která zamezí tomu,
aby se prach, špína a bláto dostaly mezi oblečení. Dalšími
praktickými doplňky, které na greenu určitě oceníte, patří
držák na deštník, deštník, ochranný kryt kol, plastová tyčka, mechanické počítadlo.
Tak, teď už byste měli být dobře vybaveni a my vám přejeme rovnou a dlouhou ránu.

Art

www.lakeball.cz

Kupujte
golfové míčky

až o 70% levněji!

Spousta druhů, typů i stupňů opotřebení
Od nejlevnějších míčků na trénink,
až k míčkům téměř novým

Ke všem objednávkám do 30.6. obdržíte malý dárek,
použijete-li slevový kupón ICE2013

Elektronika

Novinky z elektroniky
Nový telefon, fotoaparát, nebo třeba tablet? Nebo, co byste řekli na vysavač či pračku. Jaro je tu a s ním i novinky na elektronickém trhu. Období plné barev navíc přináší i neméně barevné varianty nových mobilů. Je libo Samsung, nebo třeba Nokii?

Samsung GALAXY S III a GALAXY S III mini
Společnost Samsung vyslyšela přání svých zákazníků a rozšířila portfolio barevných variant chytrého telefonu Samsung GALAXY S III mini. Vedle
bílé varianty si mohou zájemci nově pořídit
GALAXY S III mini v červeném, černém, modrém,
šedém a hnědém provedení. Novinkou je také La
Fleur design, do kterého se oblékne nejen GALAXY S III mini, ale také GALAXY S III.
Samsung GALAXY S III mini se věrně podobá
Galaxy S III a uživatelům nabízí množství chytrých
funkcí. Jeho rozměry jsou 121.55 x 63 x 9.85 mm,
takže se pohodlně vejde i do menší ženské ruky.
Charakteristický je pro telefon velký Super AMOLED displej o velikosti 4 palců, což uživatelům
přináší pohodlí při sledování filmů, prohlížení
fotografií nebo při práci s dokumenty.
Mini pracuje s nejnovějším operačním systémem
Jelly Bean, takže reaguje rychle a plynule na
všechny vaše požadavky. Smartphone lze ovládat
hlasem, vibrací upozorní na zmeškané hovory a zprávy
jakmile telefon vezmete do ruky nebo prostřednictvím kamery sleduje vaše oči a nechává displej rozsvícený po celou
dobu, po kterou se na něj díváte.
Nechybí ani funkce na automatické vytočení čísla pouhým
přiložením telefonu k uchu.

Nokia přináší inovace
pro nové zákazníky
Pozadu nezůstala samozřejmě ani Nokia. Nokia Lumia
720 přichází s vysoce výkonným fotoaparátem ve střední
cenové třídě. Exkluzivní optika od Carl Zeiss s vysokou
světelností f/1,9 je navržena
tak, aby dokázala pořizovat zářivé
a jasné snímky ve dne i v noci. Širokoúhlá přední kamera s HD kvalitou zase usnadňuje pořizování snímků s přáteli
a zpříjemňuje videotelefonování.
Tento hladký a stylových chytrý telefon je vybaven nejnovějšími high-endovými aplikacemi Nokia, včetně Nokia
Hudba, lokalizačních nástrojů HERE a možnosti rozšířit jej

pomocí přídavného krytu o funkci
bezdrátového nabíjení.
Nokia Lumia 520 je cenově
nejdostupnějším chytrým
telefonem s Windows Phone 8
značky Nokia a přináší funkce,
které se obvykle nacházejí jen
u high-endových přístrojů.
Nokia Lumia 720 i 520 budou
dostupné v pěti barvách.

Užijte si svou oblíbenou hudbu se stylovými sluchátky Marley
Ale nejen telefon potřebujeme ke spokojenému životu.
Chvilky relaxace, cestování,
sport, volný čas – během všech
těchto příjemných chvilek nás
provází hudba.
Abychom si mohli pořádně
vychutnat všechny tóny naší oblíbené muziky, je
dobré sáhnout po kvalitních sluchátkách, která nám nejen
bezvadně padnou, ale také umožní ten nejčistější poslech.
Pokud jsou navíc ještě designová, mohou být i stylovým doplňkem. Sluchátka do uší značky HOUSE OF MARLEY jsou
vyrobena z kvalitního dřeva pro dokonalý přenos zvuku,
perfektně sednou díky ušním silikonovým nástavcům několika velikostí a navíc skvěle vypadají. Kolekce sluchátek
do uší nabízí dvě řady – JAMMIN´ a FREEDOM, ze kterých
si jistě vyberou i nároční posluchači hudby. Kromě kvality nesoucí odkaz muzikantské legendy Boba Marleyho,
jde v produktech House of Marley ruku v ruce také péče
o životní prostředí – všechny komponenty sluchátek jsou
z recyklovaného anebo přírodního materiálu. Vyberte si
svou variantu odpovídající vašemu životnímu stylu a rozzařte svůj den příjemnou hudbou!

PANASONIC a jejich odolné tablety
TOUGHPAD
Tablety hýbou světem, tudíž není možné, abychom se
o nich v našem výčtu zajímavých novinek nezmínili. Navíc,
když společnost Panasonic rozšířila svoji produktovou řadu
plně odolných tabletů Toughpad o dva nové modely. Oba
nové tablety, jeden 10.1“ s Windows 8
Pro a druhý 7“ s operačním systémem
Android, jsou tenká a lehká zařízení
s nadstandardní odolností navržené
s cílem uspokojit rostoucí poptávku po tabletech využitelných ve

Elektronika
firemním prostředí.
Toughpad FZ-G1 je prvním
plně odolným tabletem
od společnosti Panasonic
s operačním systémem
Windows 8 Pro. Tablet
je navržený pro mobilní
uživatele trávící většinu
svého pracovního času
mimo kancelář nebo
ve vozidlech. Výhod
tohoto zařízení tak mohou využívat organizace
s více pracovníky v terénu například v síťových odvětvích,
dopravě a distribuci, záchranných službách a pojišťovnictví.
Nový tablet je tenký a lehký přístroj vážící pouze 1,1 kilogramu. K zobrazení využívá Toughpad FZ-G1 nejnovější
technologii IPS vyvinutou společnostmi Panasonic a Hitachi,
díky které je dosaženo velmi širokých pozorovacích úhlů,
vysokého kontrastního poměru a jasu 800 cd/m2. Displej
o velikosti 10,1“ s rozlišením Full HD (1920x1200) je navíc
vybavený antireflexní vrstvou a je tedy velmi dobře čitelný
za jakýchkoli světelných podmínek. Uživatelé mají k dispozici duální ovládání v podobě kapacitního vícedotykového
displeje ovladatelného všemi deseti prsty a digitizéru určeného například pro záznam podpisů.
Toughpad FZ-G1 využívá nízkonapěťového procesoru
Intel® Core™ i5-3437U vPro™ s vyrovnávací pamětí 3 MB.
Tento procesor standardně pracuje na frekvenci 1,9 GHz,
ale díky technologii Intel® Turbo Boost Technology jej lze
přetaktovat až na 2,9 GHz. Zařízení je vybavené 4 GB operační paměti a SSD diskem s kapacitou 128 GB (volitelně
256 GB).
Toughpad JT-B1 je prvním 7“ tabletem společnosti Panasonic s nadstandardní odolností a vychází z desetipalcového
tabletu Toughpad FZ-A1. Ergonomická novinka ovladatelná jednou rukou v sobě spojuje výhody operačního systému Android 4.0 s dlouhodobými zkušenostmi společnosti
Panasonic s odolností mobilních zařízení. Tablet JT-B1 navíc
nabízí jak vysokou úroveň odolnosti a zabezpečení, tak
i různé způsoby konektivity, kvalitní displej a dostatečnou
výdrž provozu na baterie.
Nový tablet vážící pouze 544 gramů je vybavený kapacitním vícedotykovým displejem o velikosti 7 palců s rozlišením WSGVA (1024x600), který je ovladatelný
čtyřmi prsty. Na velmi dobré viditelnosti tohoto displeje se podílí nejen
vysoký jas (500 cd/m²), ale také
nízká odrazivost a přizpůsobení úrovně podsvícení
na základě informací
od senzoru okolního
osvětlení. K dispozici
jsou také tři uživatelsky
nastavitelná tlačítka
umožňující velmi
rychlý přechod do
nejdůležitějších
aplikací, rozlišuje je dlouhý i krátký stisk. Podrobnou
dokumentaci a záznam obrazu
umožňují dvě webové kamery, přední s rozlišením 1,3 Mpx a zadní s rozliše-

ním 13 Mpx s podporou automatického zaostřování a LED
přisvícením.

Společnost Samsung a její revoluční vysavač
NaviBot CornerClean.
Protože tu máme jaro, neměli bychom zapomenout na
vymoženosti techniky, které nám usnadní jarní úklid. Začít
můžeme u vysavače. Společnost Samsung představuje
naprostou technologickou novinku mezi robotickými vysavači – NaviBot CornerClean (VR10F71). Společnost tímto
eliminuje nutnost, aby uživatelé kromě vysávání robotického vysavače ještě uklízeli běžným vysavačem,
protože NaviBot uklízí
prostřednictvím inteligentních a flexibilních
pohybů zcela komplexně, efektivně a velmi
účinně. Samsung NaviBot
CornerClean po sobě
nezanechá jediné místečko neuklizené, čistí celou
řadu podlahových krytin
zcela komplexně a do
všech rohů. Ochrannou
známkou chráněný kartáč POP-OUT™ a systém
Visionary Mapping™
Plus spolu se štíhlým,
elegantním designem
a senzorem detekce prachu Dust Awareness Sensor činí z tohoto přístroje
jeden z nejlepších robotických vysavačů na trhu.

LG pračky na celý život…
Zapomenout nesmíme ani na praní. Je nutné si uvědomit,
že každý zákazník si své investice do nových spotřebičů
do domácnosti vždy pečlivě rozmýšlí. Není divu, když jsou
v současné době rodinné rozpočty stále napjatější. Od
nových spotřebičů každý očekává nejen kvalitu, ale také
záruku s dlouhodobou výdrží. Naštěstí se výrobci domácích
spotřebičů požadavkům spotřebitelů rychle přizpůsobili.
Společnost LG nyní získala certifikát na 4 400 pracích cyklů, což odpovídá 20leté životnosti na
motory praček LG Direct Drive.
Patentovaný a jedinečný motor LG
Direct Drive je součástí bubnu
pračky a jeho pohyb je přesně
řízen mikroprocesorem. Díky
tomu využívají pračky LG zcela
inovativní způsob praní, který
je úspornější, tišší, efektivnější
a šetrnější k prádlu, než u konkurenčních praček stejné kategorie.
Rozdíl v efektivnosti praní vidí
i spotřebitelé, kteří pračky LG
dlouhodobě hodnotí jako vysoce
kvalitní. Například v roce 2011 zvolilo
Občanské sdružení spotřebitelů pračku
LG F1480QDS za nejlepší pračku.
Ice Jaro 2013 |
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Text: Aneta Železníková a Jana Abelson Tržilová, zdroj a foto: Nadace pro rozvoj architektury a designu, Národní cena za studentský design

Design v rukou
mladých
To, že český design má před sebou zdárnou budoucnost vědí nejenom ti, kteří rok
co rok zasedávají v porodě soutěže Národní cena za studentský design. A s jakými
kousky okouzlili studenti porotu tentokrát?

Traktor budoucnosti – Martin Foret

Mě osobně zaujal třeba traktor budoucnosti Martina Foreta, studenta oboru produktový design. „Od mala jsem se
zajímal o autíčka asi jako každý kluk, ale bohužel mě žádné
autíčko nebo vláček dlouho nevydrželo. Měl jsem totiž potřebu je rozebrat na jednotlivé díly. Abych zjistil, co je pohání a jak fungují, vytahoval jsem z nich elektrické motorky
a sestrojoval si vlastní. Většinou už ale nikdy nefungovaly.
Díky Základní škole umění, kam jsem chodil, jsem měl příležitost přihlásit se na průmyslový design - a jelikož mě pořád
bavily prostorové věci ať už z papíru, z modelovací hlíny
nebo z Merkuru, přihlásil jsem se a vyšlo to. Doma z toho
zpočátku moc radost neměli - s uměním nemá naše rodina
nic společného, takže u nás byla chvíli tichá domácnost. Ale
když viděli, že mě to baví, tak se to zlepšilo.“ A jak Martina
napadlo navrhovat zrovna traktor? „Baví mě dopravní prostředky všeho druhu. O automobilový design se zajímám
poměrně intenzivně. Když jsem řešil téma mé bakalářské
práce, věděl jsem, že chci dělat něco, co bude mít kola, ale
zároveň i nějakou funkci. To pro mě byla i taková pojistka,
že nesklouznu jen k jinému tvarovému řešení, ale zaměřím se tak i na podstatu věci. Další faktor, který jsem bral
v potaz, byl, že vedoucí našeho ateliéru navrhoval traktory
mnoho let, takže má v dané problematice spoustu zkušeností.“ A od čeho Martin začínal, poté, co si řekl, že bude
navrhovat traktor? „První jsem si skicoval jen tak a spíš
hledal problémy a přemýšlel o jejich řešení a přitom hlavně
získával různé informace a studoval podklady. Pak si vytyčil,
co vlastně chci změnit a co chci řešit, a od toho se pak od-
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víjelo více variant, které se lišily principem, ale pořád měly
stejný cíl.“

Simply for Simple – Eliška Kuchtová

Konečně návrhářka, která navrhuje boty, napadlo mě,
když jsem se poprvé dočetla o Elišce Kuchtové, která prý
sice navrhuje boty, byť sama nemá v čem chodit. V současné době ale Eliška pobývá ve Španělsku, kde pracuje pro
značku Camper na další skvělé kolekci bot, které určitě
i obuje. Pro obor oděv/obuv se Eliška rozhodla během
studia na gymnáziu, kdy si začala šít boty sama pro sebe.
„Začala jsem chodit na různé kurzy, kresbu a nakonec se

přihlásila na přijímačky do Ateliéru designu oděvu a obuvi
na VŠUP. U nás v rodině nikdo výtvarný obor nestudoval.
Mamka se věnuje uměleckým vitrážím a restaurování. Děda
byl zase konstruktér - vymyslel několik patentů, které se
využívají ještě dneska. Tak jsem třeba snad něco podědila, těžko říct.“ Každý pár působí velmi čistě a jednoduše.
Podíl na tomto vizuálním vjemu má určitě použití jednoho
materiálu ale i způsob zpracování obuvi, kde nejsou žádné
členící švy. A to vypadá velmi zajímavě. „Všechny náměty
se vyvíjely postupně. Snažila jsem se najít takový způsob,
aby vynikl charakter materiálu. Kontrast rubu a líce. Začala
jsem skládat useň a přemýšlela o tom, jak tento princip využít pro konstrukci boty. Umístění skladů a překrývání dílců
má své opodstatnění. Jsou umístěny tak, aby zabraňovaly
tažnosti materiálu a podpořily konstrukci boty. Nahrazují
tak zpevňující švy nebo různé vyztužovací komponenty,
které pak v botě už nemusí být.“ V rámci této kolekce
Eliška vytvořila několik párů bot. Má mezi nimi svoji oblíbenkyni? „Jednu oblíbenou asi nemám. Ten nápad a princip mě ale ještě pořád drží. Teď zrovna připravuji novou
kolekci bot na Designblok. Snažím se využít skládání a modelování, hraju si se střihy. Zároveň ale musím respektovat
možnosti průmyslové výroby. Spolupracuji totiž s profesionální dílnou, kde se boty vyrábějí. Skloubit nový a střihově
dost neobvyklý postup s klasickou výrobou je někdy docela
oříšek...“

Perla Kratochvílová – U cave for kids

Coby matku sedmiletého dítěte mě oslovila i práce Petry
Kratochvílové. Co právě ji přimělo ke studiu produktového
designu? „Již od mala mě bavilo kreslit, malovat, modelovat, a proto jsem si jako střední školu vybrala Střední
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém ŠenoIce Jaro 2013 |
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vě, obor Rytí skla. Díky této škole jsem se dobře seznámila
se sklem, jeho zpracováním a zušlechťováním. Když jsem se
rozhodovala co dál studovat, hledala jsem obor, při kterém
budu moct pracovat s různými materiály, navrhovat nejen
dekor ale hlavně tvar a funkci. Proto mě oslovil produktový design, který splňoval mé představy.“ A jak se Petra
dostala k dětskému nábytku? „Má dlouholetá spolupráce
s dětským klubem, se kterým jezdím na tábory, sportovní
pobyty a kde jsem působila jako vedoucí dětských zájmových kroužků, mě přivedla k myšlence navrhnout něco pro
děti. Chtěla jsem vytvořit objekt, se kterým si budou moci
děti hrát, rozvíjet svou fantazii a tvořivost, objekt, který se
stane nedílnou součástí jejich pokoje.“ Předností Petřina
návrhu je skutečnost, že sedačka splňuje několik funkcí – je
hračkou pro děti a sedacím nábytkem. „Mojí hlavní myšlenkou bylo navrhnout bunkr pro děti, protože při vzpomínce
na moje dětství to byla moje nejoblíbenější hra. Neustále
jsme si s kamarády v obývacím pokoji rozebírali sedačku
a křesla, ze kterých vznikali naše stavby a pevnosti. Aby nemusely děti neustále rozebírat celý obývací pokoj a rodiče
mohli v klidu sledovat televizi, rozhodla jsem se navrhnout
sedačku do dětského pokoje, ze které si budou moci svou
skrýš kdykoliv postavit. Tímto vznikl variabilní stavebnicový
set, který není pouze hračkou uklizenou v koutě, když si
s ním děti přestanou hrát, ale je využíván jako sedací nábytek.“ Kolik kusů je vlastně obsaženo v dětské sedačce? A je
možno ji doplňovat? „Celá sedačka se skládá ze tří opěráků
ve tvaru „U“, dvou matrací, dvou taburetů a dvou polštářů
(po rozložení tvoří střechu bunkru). Celkově je to devět
jednotlivých dílů. Jednotlivé díly se doplnit nedají, ale při
pořízení dvou a více sedaček, se dají všechny kusy vzájemně
kombinovat.“

Anna Štěpánková - Tamashi

Nevíte, co zrovna číst? A co třeba tip od Aničky, designérky
křesla Tamashii, Poselství od protinožců od Marlo Morganové. K tomu něco uším lahodící, třeba soundtrack k filmu Drive nebo skupinu Edward Sharpe and the Magnetic
Zeros, a naladili jste se na vlnu, která vás pohoupe jejím
světem. Anička je člověk, který se snaží být otevřený novým
podmětům a názorům. Nepřestává se koukat kolem sebe
a ráda věci analyzuje. Těší jí dávat věcem nový tvar, ať už
jde o stříhání vlasů, sekání trávy nebo prostříhávání koruny
stromů. Tak má vypadat pravý designer. Co Aničku přived-
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lo ke studiu produktového designu? „Myslím, že rozhodnutí studovat design ke mně přišlo tak nějak přirozeně.
I přesto, že ani jeden z mých rodičů design nestudoval, oba
dva mají dobrý cit, estetické oko. Moje mamka pracuje
jako grafický designer a od dětství mi strkala štětec nebo
tužku do ruky. Vždy mě bavilo všelico budovat, sestavovat, slepovat... Takže jsem už na základní škole poměrně
brzo věděla, co bych ráda studovala. Nejdříve jsem šla do
Brna na Střední školu uměleckých řemesel (dnes Střední
škola Umění a designu), kde jsem šla do ateliéru Tvorba
a konstrukce nábytku a interiéru, poté hned na UTB do
Zlína do ateliéru Průmyslového designu.“ A kde se Anička
setkala s japonskou řemeslnou technikou zpracování dýhy
Bunaco? „Tuto techniku jsem poznala během mé studijní
stáže ve Finsku na Univerzity of Lapland, kde byl pořádaný
workshop vedený profesorem Totoki Akiyoshi z japonské
Musashino Art University a profesorem Io Fumitaka z Yamaguchi Prefectural University. Ti nám spolu se svými žáky,
kromě jiného, představili základy této techniky, která mě
zaujala tak, že jsem se rozhodla prozkoumat ji více. Během vytváření prvních modelů ve zmenšeném měřítku mě
neustále něco překvapovalo, hlavně způsob jakým se dýha
chovala. To co jsem si nejdříve naskicovala, ve skutečnosti
nebylo vůbec možné vytvořit. Chvíli, jsme měla pocit, že
tímto způsobem sedák prostě není možné vyrobit. Takže
to, že se to nakonec podařilo, naplnilo mé očekávání. Stále
jsou ale na této práci detaily, které je potřeba dotáhnout,

a se kterými nejsem plně spokojená. To ale beru jako přirozený vývoj produktu, proto další židle Tamashii bude k cíli
blíž nebo snad v cíli úplně.“ Anička je ovšem nejen nadějnou designérkou, i její koncept oslovené potenciálních zákazníků „Koupíš židli – dostaneš strom“ je svým způsobem
unikátní. Oč se jedná? „Koncept „Koupíš židli - dostaneš
strom“ vznikl z mé potřeby vracet zpět to, co jako designér
využívám. V případě židle Tamashii jde o čerpání bukového
dřeva, které spotřebovávám. Proto jsem se rozhodla pro zasazení buku za každou židli, kterou vyrobím. Moje prvotní
představa byla darování sazenice přímo zákazníkovi, který
by si můj produkt zakoupil. Mám pocit, že by tímto způsobem vznikl výjimečnější vztah zákazníka a produktu, je
to osobnější záležitost, která svým způsobem učí uživatele
většímu uvědomění o životním koloběhu výrobků všeobecně. Samozřejmě má tento způsob předávání stromu
kritická místa. Proto druhou variantou tohoto konceptu je
vysazování stromů mnou samotnou, kdy je větší důraz kladený na jistotu, že tyto stromy skutečně porostou. I přesto, bych ráda zachovala osobnější propojení trojúhelníku
- zákazník - židle - strom -. Každý strom by byl označený
cedulkou se jménem člověka, který si Tamashii zakoupil,
ten by pak mohl dostat fotografii svého stromu nebo se na
něj za několik let přijet podívat. Je to můj způsob zosobnění designu. Pro mě to znamená zábavu. Pro někoho by
to mohla být atrakce. Nevím, ale cítím, že mě tento přístup
naplňuje.“
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Text: Jana Abelson Tržilová, zdroj a foto: Informační centrum města Hluboká, kudyznudy.cz

Podívejte se na

Hlubokou
Nevíte, kam vyrazit na prodloužený víkend?
Co třeba do Hluboké nad Vltavou, města které
bezpochyby zaujme romantiky, milovníky historie, sportu, wellness, zvířat zkrátka naprosto
každého.

Art
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Kam na výlet
Moje kamarádka se na Hluboké vdávala a prý si připadala
jako skutečná princezna. A tak si v tomto městě můžete připadat i vy, aniž byste museli uzavírat sňatek. Pobyt
v tomto kouzelném městečku ležícím na obou březích
Vltavy vás ukonejší, ale i zároveň nabije tou pravou dávkou
energie.

Historie města

Historie města je spjata s královským hradem Hluboká,
založeným spolu s nedalekými Českými Budějovicemi
v polovině 13. století králem Přemyslem Otakarem II. Osada
vzniklá v podhradí Hluboké, s původním názvem Podhrad,
byla povýšena na městečko v r. 1496 Vilémem z Pernštejna.
Městem se Hluboká nad Vltavou, která vznikla spojením
osad Podhrad, Hamr, Podskalí a Zámostí, stala císařským
rozhodnutím z r. 1907. Další majitelé hradu Hluboká
Ondřej Ungnad ze Suneka, Jáchym z Hradce a jeho syn
Adam postupně přestavěli středověký hrad v renesanční
sídlo. Od roku 1661 do r. 1947 byl zámek v držení rodu
Schwarzenbergů, kteří jej v letech 1839 -1871 přestavěli do
dnešní podoby v duchu romantické novogotiky podle vzoru
anglického Windsoru. Na Hluboké tedy uprostřed Čech
najdete kousek windsorské Anglie. V rámci romantických
úprav šlechtického sídla založili Schwarzenbergové v polovině 19. století také rozsáhlý krajinářský park. Nahlédnete
do soukromých pokojů i do přepychových reprezentačních
sálů s vyřezávaným obložením stěn, kazetovými stropy,
elegantním stylovým nábytkem, křišťálovými lustry a bohatými sbírkami obrazů, stříbra, porcelánu a gobelínů. Podívat se můžete i na vyhlídkovou věž a do zámecké kuchyně
s množstvím dochovaného kuchyňského zařízení z přelomu
19. a 20. století. Zámek, který je mimochodem otevřený celoročně, se svými 140 místnostmi a 11 věžemi nabízí několik
variant prohlídek.

Alšova jihočeská galerie
Milovníci umění by určitě měli zavítat do zámecké jízdárny.
Zde se nachází Alšova zámecká galerie, ve které si můžete prohlídnout expozici jihočeské gotiky a holandských
mistrů. Galerie je součástí uměleckohistorického muzea
Jihočeského kraje, které patří do pětice největších institucí
svého druhu v České republice. Představuje se v ní nabídka
stálých expozicí gotického umění jižních Čech a nizozemského malířství 16.- 18. stol. Význam galerie tvoří jak množství uměleckých předmětů (obrazů, soch, kreseb, grafických
listů, keramiky a porcelánu), jichž spravuje na 20 000 ks,
tak složení a kvalita sbírek nevyčíslitelné umělecké a historické hodnoty. Ve svých sbírkách galerie soustřeďuje především rozsáhlou a proslulou kolekci gotického umění z jižních Čech a Šumavy - díla rané gotiky doby přemyslovské
(Madona z Rudolfova, Biskup z Kaplicka), vrcholné období
tohoto slohu v době lucemburské (tvorba z okruhu Mistra
vyšebrodského – Madona se sv. Kateřinou a Markétou,
Mistr třeboňského oltáře – Narození Páně z Hluboké, Busta
světice z Horní Vltavice, Ukřižování z Třeboně), díla z období tzv. krásného slohu. Obsáhlá je kolekce pozdně gotické
skulptury - Mistr Oplakávání ze Žebráku a jeho okruhu
(Marie z Kralovic, Sv. Trojice z Českých Budějovic, Světice
z Homol), díla okruhu Podunajské školy atd. Sbírka je doplněna díly českého a evropského umění 16. - 19. století,
mezi nimiž je i pozoruhodný soubor nizozemské malby.
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Kam na výlet

Vorařské muzeum Purkarec
Příjemný výlet do historie vám může zprostředkovat i návštěva tamějšího vorařského muzea. Síň tradic jihočeské
voroplavby, jak se muzeum správně jmenuje, byla otevřena
v roce 1977 k 75. výročí založení spolku Vltavan zdejšími
plavci, rybáři a jinými místními obyvateli, kteří pracovali
kolem řeky. Síň voroplavby na Vltavě obsahuje sbírku dobových předmětů, nářadí a dokumentů. Spolek měl podporovat zejména své nemocné členy a poskytovat finanční
příspěvky pozůstalým svých zemřelých členů, ale podílel se
i na kulturním životě obce. Doklady o životě spolku a práci jeho členů nabízí právě zdejší muzeum. Z dochovaných
listin, fotografií, modelů i předmětů každodenní potřeby se
dozvíte spoustu zajímavostí o stavbě vorů, výrobě houžví,
oblečení a nářadí vorařů apod. Za vesnicí je zakotvena
část voru vyrobená podle někdejšího postupu. V síni jsou
instalovány informativní panely o spolcích Vltavan. Síň je
dokladem práce a způsobu života vorařů a šífařů v povodí
Vltavy. Podává také informace o vodních elektrárnách ČEZ,
a. s. Plavení dříví po řekách a vodních tocích má v Čechách
starou historii a tradici. První nejasné zprávy jsou z 12.
století, ale teprve Privilegium Jana Lucemburského z roku
1316 zachycuje voroplavbu již v plném rozkvětu. O rozmachu plavené dříví ve formě vorových pramenů svědčí
nařízení Karla IV. O jezech a clech z roku 1366, kterými byly
normalizovány vorové propusti v jezech mlýnů a stanoveny
místa, kde se z plaveného dříví vybíraly poplatky. Hlavním
operačním střediskem voroplavby v Poněšickém revíru byla
historická hajnice zvaná „Bouda“ . 1. část od hajnice k ústí
potoka „Loužek“ zvaný též „Kozlov“ . 2. části od potoka
k Purkarci se říkalo „ na Rožmberském“.

ZOO Ohrada
Pokud na Hlubokou zavítáte se svými ratolestmi, neměli
byste vynechat návštěvu tamní zoologické zahrady Ohrada,
kterou najdete v těsném sousedství pohádkového zámku.
Stát se zde můžete také adoptivními rodiči některého ze
zvířat. Zahrada se snaží kromě rekreace návštěvníků o jejich
vzdělávání a poučení, nabízí rozšíření výuky netradiční formou školám všech stupňů a zapojila se do systému ochrany
přírody. Zoologická zahrada Ohrada byla poprvé otevřena
pro veřejnost 1. května 1939 jako součást loveckého muzea
v zámku Ohrada rozhodnutím tehdejšího majitele hlubockého panství Dr. Adolfa Schwarzenberga. Návštěvníci v ní
mohli vidět hlavně naše tradiční druhy lovné zvěře, doplněné několika exempláři papoušků, nandu, lamy a kočkodana
husarského. Od té doby procházela zoo obdobími vývoje
i stagnace. Na konci 60. let 20. století se dokonce uvažovalo
o jejím zrušení. To se naštěstí nestalo, zoo byla zachráněna
a od roku 1972 se rozvíjí jako samostatná organizace. Další
modernizace stávajících expozic a výstavba nových výběhů
a voliér je vedena snahou co nejvěrněji napodobit biotopy
z volné přírody, a tím poskytnout chovaným zvířatům co
nejlepší životní podmínky. Dnes se zde chová na 256 druhů
zvířat ve více než 2 000 exemplářích. V souladu s tradicí se
i nadále zahrada zaměřuje na chov našich druhů s rozšířením na zvířata Evropy a mírného pásu Asie. Nechybí ani
expozice představující faunu a flóru Austrálie, Ameriky
a Afriky. V posledních letech věnuje zoo zvláštní pozornost
zejména ohroženým druhům české a evropské fauny.
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Kam za sportem
Golf Hluboká
Pokud hrajete golf, tak hurá na místní golfové hřiště. Rozprostírá se na ploše 68 ha a zahrnuje 18 + 9 jamek a velký
driving range. K dispozici máte 18 jamkové golfové hřiště,
veřejné 9 jamkové golfové hřiště, chipping a putting green,
velkorysý driving range, prostory golfového klubu, profesionální trenéry i půjčovnu golfového vybavení.

Adventure minigolf
Pokud se necítíte na hru na otevřeném golfovém hřišti,
nebo máte s sebou malé hráče, zkuste minigolf ve Sportovně relaxačním areálu, na konci cyklostezky spojující České
Budějovice a Hlubokou. Hřiště Adventure minigolfu se skládá z 18–ti jamek různé obtížnosti. Hra není nijak fyzicky
náročná a zahrát si u nás může skutečně každý, včetně těch
nejmenších. Žádný dress code a velmi jednoduchá pravi-

dla, to je minigolf pro celou rodinu. Hřiště je navíc krásně
osvětleno a nabízí tak neobvyklý večerní zážitek plný dokonalé romantiky.

Bowling Hluboká
A co si takhle po vydařené golfové hře zahrát bowling? Hra
je vhodná pro široké spektrum hráčů, a to jak pro rodiny
s dětmi, tak profesionály. Centrum, které se stejně jako
minigolf nachází ve Sportovním areálu Hluboká, hráčům
nabízí každodenně udržované 4 profesionální dráhy od firmy Brunswick s automatickými stavěči. Herna, jejíž prostor
je osvětlen jak bílým, tak UV světlem, je vybavena audio
systémem a plazmovou obrazovkou pro hudební kulisu či
sportovní přenosy. V přední části budovy se nachází příjemná restaurace, která je propojena s bowlingovou hernou,
kde můžete v klidu posedět a vybrat si z kvalitního menu.
Výhodou je i privátní parkoviště s velkou kapacitou parkovacích míst.

Cyklistika
Znám spoustu lidí, kteří si nedokáží představit dovolenou
bez kola. Pokud i vy patříte mezi tyto cyklistické nadšence,
vyražte na kola. Město Hluboká nad Vltavou a jeho okolí je
protkáno cyklistickými trasami a stezkami. Jednou z nejnavštěvovanějších cyklistických stezek je Vltavská cyklostezka
EuroVelo 7 a to zejména úsek Hluboká nad Vltavou - České
Budějovice a nově vybudovaná stezka do Purkarce. Další
cyklostezka vede do přilehlé obce Munice.

Adrenalin park
A pokud toužíte spíše po mneobvyklých zážitích, navštivte
tamní adrenalinový park, kde můžete překonávat lanové
překážky, užít si na bungee trampolínách, v síťovém centru,
na velké big swing houpačce, či skákacích botách.

Wellness a relax
Toužíte po odpočinku, klidu a relaxaci? V Hluboké nad VlIce Jaro 2013 |
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tavou a jejím okolí najdete hned několik mist, ve kterých se budete cítit
doslova jako v sedmém nebi. Vybrat
si můžete ze široké nabídky wellness
hotelů nabízející služby na světové
úrovni jako například RRC Hluboká,
wellness centrum Štekl, sport hotel
Barborka a další. Chvíle, které vás
nabijí tou pravou dávkou energie,
například bezpochyby zažijete v RRC
Hluboké, kde jsem i já měla možnost
strávit nezapomenutelné dva dny.
Dominantou RRC Hluboká je bezpochyby relaxační bazén s atypickým
designem a především příjemně teplou vodou s vířivkou, odpočinkovou
zónou s lehátky a samozřejmostí je i bar. Pokud by návštěvník vyhledával soukromí, může využít Privat club s vířivkou
a saunou. Navazující část wellness nabízí Saunový svět aroma saunu, finskou saunu, infra kabinu, Římskou (parní)
lázeň, Kneippovy lázně, ochlazovací bazén a odpočívárnu.
Pro ženy je zde také připravena samostatná sauna.
V přízemních prostorech hlavní budovy romantického
hotelu v blízkosti zámku Hluboká se nachází i wellness
centrum téhož jména. V roce 2006 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí včetně přestavby krytého bazénu. K dispozici vám
je regenerační bazén s teplotou vody 28 stupňů, vybavený
protiproudem a podvodními masážemi. Samozřejmostí je
i vířivá vana, finská sauna, regenerační masáže profesionálního maséra, ale i privátní posilovna vybavená přístroji
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Technogym, která uspokojí i nároky profesionálních sportovců.
Bohatou nabídku wellness procedur nabízí i sporthotel
Barborka disponující dvěma wellness centry - venkovním
a vnitřním. Vnitřní wellness je pro vaši relaxaci a odpočinek
v absolutním soukromí. Venkovní dřevem vytápěné sauny
a horké vany pak slouží k romantickému odpočinku pod
hvězdami. K dispozici je vám vířivka, horký kámen, sauna a zimní zahrada s palmami a lehátky. Ke zchlazení po
sauně můžete využít buď vodní chrlič, nebo na vlastní přání
venkovní bazén, ve kterém je i v zimě udržovaný otvor
v ledu pro zchlazení. Zimní zahrada je pak pouze temperovaná a určená jako studená odpočívárna po sauně.
Tak si to užijte…

Podlehněte kouzlu lázní

Navštivte malebné Lázně Mšené, oázu klidu a pohody nedaleko Prahy a nechte se hýčkat během relaxačních a wellness
procedur. Vyberte si jeden z lázeňských pobytů nebo balíčků procedur a načerpejte sílu a energii do dalších pracovních dní.

Čokoládový víkend

Mořský víkend

Splňte si svůj dětský sen a ponořte se
do čokolády až po uši.

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování:
polopenze (snídaně, večeře)
Relaxační procedury:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x klasická masáž zad
• 1x čokoládová koupel
• 1x čokoládový peeling dolních končetin
• 1x esenciální olejová aroma koupel

Cena pobytu již od 2.800,- Kč/osoba*

BONUS:
• 1x poukaz na horkou čokoládu v lázeňské kavárně

Přijeďte na víkend o kterém se budete
cítit jako u moře.

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jedno nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Stravování:
polopenze (snídaně, večeře)
Relaxační procedury:
• 1x peeling se solí z Mrtvého moře
• 1x zábal dolních končetin z mořských řas
• 1x havajská masáž lávovými kameny (záda)
• 1x koupel se solí z Mrtvého moře
• 1x bazén - volné plavání (30 minut)
• 1x solárium (10 minut)

Cena pobytu již od 2.940,- Kč/osoba*

BONUS:
• 1x vstup do malé posilovny během pobytu

*Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Konopný balíček
Balíček lázeňských procedur, který můžete absolvovat
během jediného dne.

• 1x konopná lázeň
• 1x masáž zad konopným olejem
• 1x parafínový zábal na ruce

Cena balíčku: 700,- Kč

Medový balíček
Balíček lázeňských procedur, který můžete absolvovat
během jediného dne.

• 1x medová masáž zad
• 1x koupel med a obilí
• 1x zábal z včelího vosku (záda)

Cena balíčku: 700,- Kč

Více lázeňských
pobytů na
www.msene.cz

O á z a k l i d u a p o h o d y n e d a l e k o P r a h y.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně • tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Wellness

V minulém čísle jsme vám představili termální lázně v rakouském městě Laa an der
Thaya u česko-rakouských hranic. Celoročně otevřené velkorysé vnitřní a venkovní
termální bazény zvou k odpočinku, široká nabídka aktivit potěší velké i malé hosty.
Mlsné jazýčky osloví rozsáhlá kulinářská nabídka regionalních specialit, vycházející ze sezónních produktů. Završením nabídky je čtyřhvězdičkový Superior hotel, který nabízí nejvyšší komfort.
Toto jarní období nabízí skvělé možnosti pro milovníky
cyklistiky, kteří zde mohou strávit krásný týden či víkend.
V oblasti v okolí městečka Laa si každý najde vyhovující
trasu, ať už se jedná o vyznavače vrcholové či rekreační
silniční cyklistiky, nebo o zájemce o cyklistický výlet vinnými
cyklostezkami pro celou rodinu.
Mírně kopcovitá krajina kolem Laa umožní cyklistiku bez
větších stoupání. Více než 750 km označených cyklistických
tras lákají hosty ideálními předpoklady na objevení nádherné krajiny regionu Weinviertel. A pokud jste s tím nepočítali a kolo odpočívá stále u vás doma v garáži? Ani to není
žádný problém, protože si ho můžete vypůjčit na recepci.
Novinkou v Hotelu & Spa Laa je i možnost vypůjčení elektrokol. Vychutnejte si požitek z cyklistiky mezi vinicemi,
vinařskými sklípky, nekonečnými poli či ospalými vesnicemi.
No řekněte – na co jezdit do Toskánska?

Co vás čeká po návratu do hotelu?
Lázeňské možnosti Therme Laa byly vloni rozšířeny o zdravotnické centrum. Návštěvníci z celé střední Evropy mohou
kromě jedinečného systému saun a bazénů využít ke zlepšení své fyzické kondice nové Vitality MED centrum. Vitality
Therme Laa – Hotel & Spa****S Thermenplatz 1
Tel.: +43(0)2522/84 700 570

MED centrum je určeno pro všechny, kteří chtějí zlepšit držení těla, pohyblivost kloubů, anebo jen zesílit po nemoci
či náročnější operaci. Aktivní odpočinek v lázních je vhodný
pro všechny věkové skupiny, od malých dětí od jednoho
roku až po seniory s potížemi pohybového aparátu.

Na co dalšího se můžete těšit?
Svět dětí, kde se mohou zabavit Vaše děti, abyste si skutečně odpočinuli. Svět dětí je prostorově oddělen od haly
termálních lázní, přesto je v dohledu přes skleněné stěny.
Nahoře na galerii je k dispozici lehátková zóna pro rodiče,
kteří tak mohou sledovat, jak si děti hrají. Uvnitř je bazén
se skřítky a venku je bazén s bublinkami, který má dokonce
protiskluzové rozhože a vzduchové polštáře, které se po
nášlapu zvedají a klesají. Tobogán Fantasia o délce 90 metrů se světelnými a zvukovými efekty je zážitkem pro děti
i rodiče - zde je skutečně o zábavu postaráno.
Solankový bazén ve venkovním prostoru je barevně nasvíceným vodopádem oddělen od masážního bazénu. Nechte
se unášet nasvícenou slanou vodou a naslouchejte uklidňující hudbě z reproduktorů pod vodou. Teplota vody:
cca 36 °C; hloubka: max. 1,05 metru.
A-2136 Laa an der Thaya
Fax: +43/2522/84 700 595

www.therme-laa.at/cs

svět

Masážní bazén skrývá lehátka s bublinkami, masážní stěny,
proudové sprchy a vzduchový gejzír se starají o příjemnou
změnu pod širým nebem. Masážní bazén je zastřešen
speciálním deštníkem, můžete relaxovat i při špatném počasí. Teplota vody dosahuje příjemných 34 °C, stejně příjemná je i hloubka bazénu 1,35 metru.
Aktivní bazén má délku 25 metrů a hloubku 1,6 metru, což
ocení zejména aktivní plavci. Během letních měsíců zde
najdete ideální osvěžení. Pozvolně klesající přístup napodobující písčitou pláž se líbí zvláště dětem a umožňuje pohodlný vstup do bazénu vozíčkářům. Teplota vody je v zimě
udržovaná na úrovni 28-30 °C, v létě pak pro osvěžení na
úrovni 24-26 °C.
Zimní zahrada navozuje uvolnění ve stále zeleném,
světlem zalitém světě rostlin. Na dvou úrovních si můžete
užívat nádherného klidu a uklidňujícího prostředí. Zimní
zahrada je na všech úrovních propojena s termálními lázněmi.
Asijská odpočívárna je něčím neobvyklým, ale o to příjemnějším. Zkuste zde vypustit starosti a osvobodit myšlenky,
naslouchejte tiché hudbě s přírodními tóny na anatomicTherme Laa – Hotel & Spa****S Thermenplatz 1
Tel.: +43(0)2522/84 700 570

kých lehátkách. Najdete zde místo vnitřního klidu a zahloubání se do sebe sama. Vědomě zdrženlivý design podporuje
uklidňující a uvolněnou atmosféru. Asijská odpočívárna je
ideálním místem pro nerušené čtení knížky.
Infračervená kabina, to je 20 minut jen pro Vás, abyste se
uklidnili a načerpali sílu. Pociťte příjemnou hloubkovou
infračervenou sílu na své kůži. Použité střednědobě a krátkodobě působící záření tak podporuje prokrvení a látkovou
výměnu, protože teplo se může lépe dostat až ke krevním
cestám. Uvolňující a současně povzbuzující účinek zvyšují
světelné efekty, vůně a hudba.
Vitality Spa termálních lázní Laa má pro vás samozřejmě
kromě Vitality med programu připravenou i další nabídku
blahodárných rozmazlovacích kúr té nejvyšší třídy. Jednou
z velmi oblíbených a účinných terapii je myoreflexní ošetření ve spojení s prohřívacím zábalem s použitím Fango Laa,
po kterém se vaše tělo a zatuhlé svalstvo bude cítit jako
znovuzrozené. Relaxujte při vodní koupeli, vznášejte se
v lázni vodních květů nebo si užijte exkluzivní balíček krásy
– máte z čeho vybírat. Okuste jednou něco nového a zažijte, jak nová energie dává křídla vašemu tělu i psychice.

A-2136 Laa an der Thaya
Fax: +43/2522/84 700 595

www.therme-laa.at/cs

Na zdraví
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: samphoto.cz

jedno?
Dáte si

Světlé, tmavé, polotmavé, s pěnou i bez, s příchutí ovoce, medu i karamele, filtrované
i nefiltrované, dobré i špatné. Takové je české pivo.

Tento pro mnohé lahodný nápoj dělíme do několika skupin
a podskupin. Základní skupiny jsou: světlá, polotmavá,
tmavá a řezaná piva. Podskupiny pak tvoří: pivo výčepní,
ležáky, speciální piva, portery, piva se sníženým obsahem
alkoholu, cukrů, piva pšeničná, kvasnicová, nealkoholová,
bylinná a lehká. Světlá piva jsou vyrobena převážně ze světlých sladů, polotmavá a tmavá z tmavých, karamelových,
popřípadě barevných sladů ve směsi se světlými slady. Piva
řezaná jsou vyrobená při stáčení smíšením světlých a tmavých piv stejné skupiny. Piva lehká, výčepní, ležáky i portery
jsou vyrobeny převážně z ječných sladů, piva pšeničná jsou
vyrobená s podílem extraktu z použitého pšeničného sladu
vyšším než jedna třetina hmotnosti celkově dodaného
extraktu. Jiná jsou piva kvasnicová, vyrobená dodatečným
přídavkem podílu rozkvašené mladiny do hotového piva
v průběhu stáčení, čímž se liší od tzv. nefiltrovaných piv,
do kterých žádné kvasnice přidávány nejsou. Kvasnice jsou
v nich přítomny pouze ve formě nedofiltrovaného zbytku
po kvašení. Zvláštní kapitolou jsou piva ochucená s přídavkem látek určených k aromatizaci (bylin nebo bylinných
výluhů, ovocného koncentrátu, přírodního aroma, medu
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aj), potravních doplňků popřípadě lihovin nebo jiných alkoholických nápojů. Podle způsobu kvašení je dále možno
piva dělit na svrchně nebo spodně kvašená. Zatímco svrchní
kvašení probíhá při teplotě 15 až 20 stupňů, spodní kvašení
probíhá při teplotách nižších, a to á až 14 stupňů.

Středně kvašená piva

Ale - středně silné až silné, hluboce prokvašené pivo s vyšší
hořkostí a celou škálou barev. Existuje celá řada piv, která
se podle barvy, hořkosti a chuti dělí do skupin Pale ale,
India ale, Bitter, Mild ale, Scotch ale atd. Často má výrazný
ovocný akcent. Z českých pivovarů jej produkuje pouze
minipivovar Zvíkov.
Pšeničné - (Weizenbier, Weissbier) – středně silné, převážně
světlé pivo vyráběné s použitím pšeničného sladu. Vyznačuje se menší hořkostí, vysokým nasycením CO2 a výrazným
aroma po banánu. Vyrábí se v mnoha chuťových i druhových variantách, jak kvasnicové, tak filtrované. Průmyslově
se produkují především v Německu, u nás např. v pivovarech Březnice a Náchod, v menším měřítku také v některých
minipivovarech.

Na zdraví
Stout - velmi tmavé až černé, silně hořké, hluboce prokvašené, ale různě silné pivo. Podíl barvících sladů činí až 20 %
a často se při výrobě přidává karamelový cukr. Vyznačuje
se kompaktní a trvanlivou pěnou. Domovem tohoto druhu
piv jsou Anglie a Irsko.
Porter - velmi tmavé, hluboce prokvašené, hořké pivo
s vysokým obsahem alkoholu (až 9 %). Občas se při výrobě
porterů používají kvasinky rodu Brettanomyces pro sekundární dokvašování, které dávají porteru výraznou ovocnou
chuť. Vyrábí se zejména v Anglii. Českým představitelem je
Porter 19% z pivovaru Pardubice.
Trappist - vyrábí se pouze v šesti trapistických klášterních
pivovarech. Vyznačuje se tmavě měděnou až tmavou
barvou, vysokou hořkostí, ovocnou, slabě nakyslou chutí
a vůní a obsahem alkoholu až 12 %. U nás je jediným výrobcem tohoto druhu piv Klášterní pivovar Želiv.

Spodně kvašená piva

Pils - převážně světlé pivo, chuťově plné, s výraznou jemnou až mírně drsnou hořkostí. Toto pivo vzniklo v polovině
19. století ve střední Evropě a dnes je celosvětově nejrozšířenějším druhem piva, které se vyrábí v mnoha variantách
a jehož nejznámějším představitelem je Plzeňský
Prazdroj, podle kterého je tento druh piva
také pojmenován. Patří sem rovněž český Budweiser a též většina piv, která
jsou u nás produkována.
Bock - velmi silné světlé nebo tmavé pivo se sladko-hořkou chutí. Piva
s koncentrací mladiny nad 18 % jsou
označována jako Doppelbock. Průmyslově se dnes vyrábí jen zřídka.
Výjimkou je zejména Německo. Typickými zástupci tohoto druhu piva v ČR
jsou Průhonický bizon z minipivovaru
U Bezoušků v Průhonicích či Májový
kozlík z Pivovarského domu v Praze.
Märzen - silnější jantarově zbarvené
pivo s výraznější plnou chutí a různou
hořkostí. Někdy se používá přídavek
nakouřeného sladu. Vyrábí se jen zřídka,
pouze sezónně, především v německy mluvících zemích.
Piva bavorského typu - vyrábějí se z mnichovských sladů s přísadou barvicích sladů
ve dvou odstínech – tmavě rubínové a tmavohnědé (např. Flekovské 13%). Vyznačují se
vysokým podílem extraktu, výraznou chmelovou hořkostí a hustou, trvalou pěnou. Jsou to
silná piva, plné sladovo-chmelové chuti.

Sezónní piva

Možná jste netušili, že i u piva existuje sezonní nabídka. Velké pivovary nabízejí s příchodem tepla lehká ovocná piva, malé pivovary
reagují na sezonu ještě více.
„Největší rozdíl je logicky mezi zimními
a letními chutěmi. Přes zimu dávají hosté
přednost silnějším a kořeněným pivům.
Oblíbená jsou v té době tmavá piva, nakouřená s výraznými chutěmi jako třeba
bock, doppelbock, Imperial IPA nebo Stout.
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Lambic se dokonce dá vyrábět pouze v zimě, protože v létě
jsou kvasinky moc divoké a pivo kazí,“ uvádí do zimních
piv odborníka majitel restaurace Nota Bene Martin Holba.
V létě je větší poptávka po lehkých, ovocitých pivech
s menším procentem alkoholu, která jsou především osvěžující a dají se popíjet i u sportu. Typická jsou obecně světlá
piva, oblíbená jsou pšeničná a IPA. V posledních letech jak
již jsme si řekli, tento trend začaly sledovat i velké pivovary,
které na poptávku reagují především svými radlery, tedy
pivy mixovanými se sladkými limonádami.
„Se sezónností souvisí ale i sváteční piva. Podle období
jsme měli vánoční speciály, svatomartinské, dožínkové
nebo třeba svatováclavské,“ dodává Martin Holba k pivním
sezónám.

Beermixy? Hit letní sezony

Protože je ale před námi sezóna letní, pojďme se vrátit
k ovocitým pivům.
Začalo to Frisco. V roce 2004 se objevil nový výrobek
Plzeňského Prazdroje pod názvem Frisco. Inspirací pro něj
byla rostoucí popularita podobných nápojů v zahraničí.
Abychom však nemíchali jablka a hrušky, jak řekl Martin
Kudela, brand manager značky: „Frisco není
pivo, přestože část výrobního postupu je podobná jako u vaření piva.“
Základem pro výrobu Frisca je tak
jako u většiny alkoholických nápojů
ječmenný slad. Místo chmele se však
ke sladu přidávají vysoce kvalitní přírodní aromata. Dodává, že: „Frisco
je určené především lidem, kteří rádi
pijí lehké alkoholické nebo míchané
nápoje. Svou lehkou chutí osloví především ženy, ale také všechny, kdo
rádi zkoušejí něco nového.“ Přestože Frisco bude slavit zanedlouho
už desáté výročí na trhu, další boom
nastal před dvěma roky, když v květnu
roku 2011 nabídl Staropramen spotřebitelům poprvé svůj osvěžující mix piva
a ovocné šťávy Cool Lemon. Trh byl v té
chvíli na změnu plně připravený a strhla
se nečekaná lavina zájmu. Z osvěžujícího
nápoje s nižším obsahem alkoholu se stal
hit, který vytvořil základ zcela nového
segmentu trhu. Vloni nasadil výrobce druhou příchuť - Cool Grep, letos doplní sérii
Hořký pomeranč a další, zatím nezveřejněná příchuť. Za Staropramenem samozřejmě nezůstali pozadu ani další výrobci.
Plzeňský Prazdroj přichází na trh s dalšími
příchutěmi Frisca, takže si můžeme vybírat,
zda je zajímavější brusinka, či Frisco s příchutí jablka či rybízu. Gambrinus nabízí
například limetku a bezinku, nebo Řízný
citrón. Z Bernarda můžete vyzkoušet
například švestku s čistou hlavou, višeň,
nebo jantar.
Podle Zbyňka Kováře, generálního ředitele společnosti Pivovary Staropramen,
se celkový odhadovaný objem vloni
prodaných beermixů všech značek u nás

pohybuje kolem hranice 460 tisíc hektolitrů. To je
v přepočtu 92 miliónů půllitrů těchto osvěžujících
nápojů na bázi piva. „Ve své 14-ti leté kariéře
v pivovarnictví nepamatuji, že by nějaký segment
takto rychle a dynamicky rostl. Jedná se o nejúspěšnější inovaci v moderní historii pivovarnictví
v Česku a těší nás, že jsme mohli být u jejího vzniku,“ dodává Kovář.

Zdravotní přednosti piva

Více než z 92 procent pivo obsahuje vodu, což
umožňuje rychlé uhašení žízně. A nejen pivaři
vám potvrdí, že právě na zahnání žízně je pivo
ideální. Dále v pivu najdeme sacharidy, bílkoviny,
vitamíny, biogenní prvky, ionty. A každý lékař vám
zase potvrdí, že kombinace těchto prvků působí
na lidský organismus pozitivně. Pivo navíc neobsahuje tuky ani cholesterol a díky sacharidům je
zdrojem energie. Přítomnost všech vitamínů skupiny B, stopových prvků a minerálů (hořčíku, draslíku, fosforu, chloridu, křemíku, zinku, balastních
látek podporujících trávení a nižší koncentrace
škodlivin vede k pozitivním účinkům umírněné
konzumace piva. Mezi ně patří uklidňující vliv, odbourání stresu, prevence proti infarktům a srdeční
mrtvici, příznivé účinky na trávení, činnost žaludku, snížení hladiny cholesterolu, prevence proti
kožním chorobám, prevence tvorby ledvinových
a žlučníkových kamenů, podpora vylučování moči,
anti-oxidační ochrana proti nádorům a srdečně
cévním onemocněním, prevence arteriosklerózy,
Alzheimerovy nemoci, kladné účinky na metabolismus bílkovin, aminokyselin, snížení krevního tlaku, povzbuzení tvorby červených krvinek posílení
kostí.

Zdravá míra konzumace piva

K tématu pivo, alkohol a zdraví člověka existuje
celá řada studií. Doporučení například ministerské komise britské vlády je: užitečné je pít denně jeden až dva drinky (jeden nápoj je 8 gramů
alkoholu), nezávadné jsou 3 až 4 drinky u mužů za den,
větší počet drinků nad 3 až 4 je riskantní. Profesor Piedl například dále uvádí: jedno pivo je lepší než žádné, dvě jsou
lepší než jedno. Čtyři piva však neznamená, že jsou dvojnásobně lepší než piva dvě.

Negativní aspekty konzumace piva

Samotná konzumace piva není negativní. Negativní aspekty jsou spíše spojeny s alkoholem, který pivo obsahuje
jako produkt kvašení při jeho výrobě. Na účet piva je často
připisována podnapilost jeho konzumentů v hospodách,
protože pivo je hlavním podávaným nápojem. Příčinou
této podnapilosti však většinou není přímo pivo, ale spíše
způsob, kterým jsme zvyklí pivo konzumovat. K podnapilosti totiž často vede kombinace piva s „tvrdým“ alkoholem (destiláty). Jeden „panák“ je ve srovnání s pivem velká
jednorázová dávka. Tolik alkoholu v tak krátké době lze
v pivu jen těžko vypít. Ke vzniku závislosti (alkoholismu)
vede především požívání destilátů, byť z počátku často
kombinovaných s pivem.

Je libo pivní kosmetiku, nebo lázně?

Pivo samozřejmě nemusíme jen pít. Už od středověku je
známo, že koupele v kvasnicovém pivu mají léčivý účinek
a jsou vynikající prevencí. Pivní kal a pivní kvasnice jsou
totiž přírodní léčebné prostředky, ovšem za předpokladu,
že dodržíme správnou teplotu a dobu lázně a správné
dávkování přísad. Obojí očišťuje a pročišťuje organismus
přes póry v pokožce. Vy si navíc relaxujete v příjemné lázní,
která obvykle nabízí i možnost v případě žízně si i pivo do
sklenky načepovat.
Na staleté tradici českého piva jsou založeny i různé druhy
pivní kosmetiky. Není se co divit, vždyť české pivo je díky
své výjimečné kvalitě všeobecně uznáváno jako nejlepší na
světě. Pivo je unikátním zdrojem všech vitamínů skupiny B,
stopových prvků a minerálů, které výrazně napomáhají regeneraci pokožky a zvyšují její odolnost proti nepříznivým
vlivům vnějšího prostředí. Chmel ji čistí, zklidňuje a zvláčňuje. Pivní kosmetika nabízí ucelený sortiment sprchových
gelů, mýdel, šampónů a pěn, vyzkoušet si můžete i pivní
masku či tělové máslo s pivními kvasnicemi.
Ice Jaro 2013 |
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PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

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