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Planeta Země se na nás začíná
zlobit. První měsíce letošního roku
byly ve znamení záplav v Thajsku
a zemětřesení v Indonésii, ale také
třeba v Chebu. A tento výčet zřejmě,
jak tvrdí odborníci i skeptici, bude
pokračovat. Přírodním katastrofám
se zřejmě nevyhneme a jak dokládají
zkušenosti těch, kteří například
v tektonicky neklidných oblastech žijí,
dá se s nimi i žít. Pak jsou ale katastrofy
„společenské“, které mívají stejný, neli horší dopad než ty přírodní. Když se
zkrátka nezlobí planeta Země, zlobí se její
obyvatelé, které k činům, jejichž následky
mnohdy nabývají podob katastrof,
dohání nespokojenost. Nespokojenost
se stavem věcí. A nemám na mysli jen
zoufalé obyvatele Sýrie či jiných válkou
zdecimovaných států. Připadá mi, že
nespokojenost je zakořeněná v celé
společnosti v globálním měřítku. A to
i v té, ve které základní jistoty fungují,
tedy i u nás. Zkuste na ulici zastavit
náhodného kolemjdoucího a zeptat se
ho, jak se má. Myslíte, že vám dá pozitivní
odpověď? Že řekne: „Jo, díky za optání,
mám se dobře.“ Pochybuji. Vždy bude
něco, na co si budeme stěžovat, co
nám bude zalézat za nehty. A proč se
nepokusit to alespoň trošku změnit?
Pojďme se začít radovat z maličkostí,
pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.
Buďme šťastni a vděčni za to, co máme
a neteskněme po tom, co nemáme. Může
to totiž, jak dokládají záběry zahraničních
televizí, být mnohem mnohem horší.
Hlavně ale užívejme života, užívejme
každého dne, jako by byl tím posledním.
A třeba i s jarním vydáním časopisu
magazínu Ice v ruce, které je opět plné
zajímavého čtení.
Povídat si budeme o cestování, které nás
teď před létem, o tom, jak si zařídit byt,
abychom se v něm cítili dobře, do jakých
lázní vyrazit, abychom si dokonale
odpočinuli.
Povíme si něco o tom, jaký bude rok 2019
v gastronomii a zažijeme idelání svatební
den. A neochudíme vás samozřejmě ani
o další rubriky, jako je zdraví a krása,
rozhovor či speed.
Takže příjemné počteníčko a méně
katastrof – přírodních, společenských
i těch lidských
Alice Kelly
šéfredaktorka
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ZKROTILA
I JAMESE BONDA
MÁLOKTERÁ HEREČKA NA SEBE DOVEDE NA PLÁTNĚ STRHNOUT POZORNOST TAK RYCHLE
JAKO EVA GREEN. UMÍ BÝT KRÁSNÁ A USMĚVAVÁ, ALE MNOHEM LÉPE JÍ JDOU POTVORY
A NEBEZPEČNÉ ŽENY. A TAKÉ SAMA ŘÍKÁ, ŽE JE MNOHEM RADĚJI HRAJE. AŤ UŽ LIKVIDUJE
ŘECKÉ LOĎSTVO, LÁME SRDCE AGENTU 007 NEBO SE KAMARÁDÍ S POHÁDKOVÝM SLONEM,
SPUSTIT Z NÍ OČI JE SKORO NADLIDSKÝ ÚKOL.

K

rásná, svůdná a sexy. Tahle slova pro
osmatřicetiletou Evu Green platí stoprocentně, bylo by ale vůči ní hodně nefér,
kdyby se zároveň s nimi neřeklo, že je
i charismatická, talentovaná a ambiciózní. Herečka, která dovedla pobláznit
Jamese Bonda a stala se múzou režiséra Tima Burtona, je dnes bez pochyb
velkou hvězdou. Pořád ale dovede překvapit svoje fanoušky
výběrem rolí a filmů a pravidelně ujišťuje kritiky, že i když
by mohla být jen další hezkou tvářičkou z hollywoodských
megafilmů, je především herečka. A zatraceně dobrá. Aby
taky ne, talent a schopnosti měla rozhodně kde podědit.

Talent po mamince

Pro osmatřicetiletou Evu je svým způsobem typické, že umí
hodně klamat tělem, i když to možná vůbec nedělá cíleně. Stačí její jméno – Eva Green, člověk by hádal, že půjde
o Američanku nebo Britku, v občance má však jako místo
narození uvedenou Paříž a příjmení Green vůbec neznamená zelená, ale pochází ze švédského grön, což by se
dalo přeložit jako větev. Půvabná herečka se navíc u diváků
zapsala jako tajemná černovláska, pravda je ovšem taková,
že jde ve skutečnosti o blondýnku, vlasy si však prý barví
už od svých patnácti let. Pochází z židovské rodiny, ale jako
malá prý nebyla v synagoze snad ani jednou. Její tatínek
Walter se živil jako zubař a narodil se ve Švédsku a maminka se narodila ve Francouzském Alžírsku. A její jméno
možná znáte, není to nikdo menší než francouzská herecká superhvězda, zpěvačka a spisovatelka Marlène Jobert.
U Evy se tedy smíchaly geny ze dvou koutů Evropy a míchaly se asi pořádně, má totiž ještě sestru – dvojče a o té sama
říká, že je úplně jiná než ona.

Mrchy ji baví

Vyrůstala ve Francii, ale studovala na Americké univerzitě
v Paříži, kde se vyučovalo anglicky, takže jí cizí jazyk nedělal
problém, což se při pozdější snaze prosadit se v Hollywoodu
ukázalo jako velká výhoda. Hodně času také trávila v Londýně nebo v Irsku, jako malá však o kariéře herečky vůbec
neuvažovala. Prý byla velmi tiché a stydlivé dítě a dlouho
přemýšlela, že by se věnovala studiu egyptologie. Všechno
se změnilo, když ve čtrnácti letech viděla historické drama Příběh Adély H., ve kterém excelovala Isabelle Adjani.
A ta ji uchvátila tak, že se rozhodla stát se také herečkou.
Její matka ji od toho odrazovala a bála se, že pro citlivou
a neprůbojnou dívku by to mohlo být příliš velké sousto, ale
Eva si prosadila svoje a po studiích V Paříži a Anglii se vrátila
do rodné Francie a začala se objevovat v divadelních hrách.
A pokud měla na výběr, vždycky se ochotně ujala zlých
a záporných postav, protože díky nim prý mohla bojovat
s tím, co ji trápilo v jejím soukromém životě. Těch trápení asi
nebylo málo, protože potvory jí jdou dodnes parádně, o tom
však později.

Do Hollywoodu bez čekání

Obvyklý scénář pro mladé herečky je divadlo – malé filmy nebo seriály – životní šance a pak velká kariéra. Eva tu
duhou část víceméně přeskočila. Hned jejím prvním filmem
se totiž v roce 2003 stalo hodně sexuálně otevřené drama
Snílci. To se točilo okolo dvou sourozenců, kteří se seznámili
s mladým Američanem a v roce 1968, kdy došlo ve Francii
ke studentským nepokojům, prožili vášnivý vztah. Ačkoliv
se o Snílcích hodně mluvilo především kvůli otevřenému
zobrazování nahoty, bylo by hodně povrchní považovat
tohle nostalgické a ironické drama jen za lacinou erotiku.
Aby taky ne, natočil ho totiž legendární Bernardo Bertolucci,
Ice Jaro 2019 |
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tvůrce klasik jako Poslední tango v Paříži nebo Poslední císař
a držitel dvou Oscarů. Mít v životopise jako debut film od tohohle velikána asi není úplně špatné a Evě se to vyplatilo.
Svým výkonem totiž zaujala Ridleyho Scotta, dalšího klasika
a autora Vetřelce, Blade Runnera nebo Gladiátora. Ten se
rozhodl dát ji hlavní ženskou roli ve válečném velkofilmu
z období křížových výprav Království nebeské, kde zazářila
jako princezna Sybilla, sestru krále Baldwina IV. Film sice
u diváků neuspěl, ale šarmantní a téměř neznámé herečce
s obřím charismatem, spalujícím pohledem a exotickou krásou se začalo hodně mluvit a najednou přicházely nabídky
na větší a větší role. A jedna z nich udělala z Evy definitivně
hvězdu. I když to málem nevyšlo.

Bond ji nezastínil

Řeč je samozřejmě o nejslavnější roli Evy Green, o Vesper
Lynd z bondovky Casino Royale. Jejího režiséra Martina
Campbella zaujala právě v Království nebeském a oslovil ji
s tím, že by byla ideální. A Eva odmítla. Nebyl hotový scénář
a postavy bondgirls měly obvykle za úkol být jen hezké a nechat se včas od agenta 007 zachránit nebo svést. A do toho
se Evě moc nechtělo. Campbell se však nevzdal a zkusil ji
přemluvit později, už s hotovým scénářem v ruce a napodruhé to vyšlo. Nejspíš i proto, že postava Vesper Lynd není klasickou bondgirl, ale sebevědomou hrdinkou, která agentu
Jejího veličenstva jen tak do postele neskočí. Místo toho mu
zlomí srdce… Vesper je dost možná nejzajímavější a nejdůležitější bondgirl vůbec a ke klasické krásce v nesnázích měla
daleko. Její představitelka sklízela za svůj výkon pochvaly
ze všech stran a server IGN ji vyhlásil nejlepší femme fatale
vůbec. Bond v podání Daniela Craiga jí doslova zobal z ruky
a popravdě, ani se mu nedivíme. Pokud si navíc pořád ještě
někdo myslel, že rychlý úspěch Evy Green je dílem štěstí
a náhody, Casino Royale ho muselo přesvědčit o opaku.
V Hollywoodu najednou měli herečku, která se nebála přihlásit se o své místo mezi hvězdami. Po úspěchu ale obvykle
následuje pád a vystřízlivění. A Eva Green o tom ví své.

Ne vždycky se daří

Po Casino Royale se rozhodla ještě jednou spojit síly s představitelem Jamese Bonda Danielem Craigem. K sobě přizvali
ještě Nicole Kidman a poslali do kin velkolepou fantasy
Zlatý kompas, ta ovšem u diváků i kritiků ošklivě pohořela.
Na druhou stranu není od věci říct, že pokud stojí kvůli ně-
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čemu za pozornost, je to právě královna čarodějnic v podání
Evy Green. V každém případě si na své konto připsala první
propadák. Následující čtyři roky o ní tolik slyšet nebylo, ale
ne kvůli tomu, že by nedostávala role. Jen si řekla, že těch
velkých filmů bylo asi trošku moc a že zkusí menší projekty.
Fanoušci ji tak museli v kinech obvykle trošku hledat, avšak
vyplatilo se to. Zazářila jako učitelka v dívčí internátní škole
v dramatu Trhliny i v chytré sci-fi Perfect Sense, v níž se pokoušela zachránit svůj vztah s Ewanem McGregorem ve světě, kde lidé postupně ztrácejí všechny smysly. Nakonec se ale
vrátila k žánru fantasy, i když ani tentokrát to nebyla žádná
sláva. V roce 2011 natočila seriál podle artušovských legend
Camelot, jenž byl po první řadě zrušený, a o rok později se
objevila ve hvězdně obsazeném propadáku Temné stíny, kde
se po letech opět rozhodla vsadit především na svůj sex-appeal. A stala se jednou z mála věcí, které lze na filmové
adaptaci u nás téměř neznámého seriálu o rodině monster
pochválit. Temné stíny i přes hvězdné obsazení (Johnny
Depp, Michelle Pfeiffer) v kinech naprosto vyhořelo, i když
pro Evu Green šlo přeci jen o důležitý projekt. Právě tady se

VIDĚLI JSTE?
•
•
Peregrinové pro
podivné děti
•
•
•
bych vraždil
•
•
•
•
•
•
•
•
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VÍTE – NEVÍTE
O EVĚ GREEN
•

lečenská. Nejraději sedí doma
u krbu, pije víno a čte.

•
mandii a chovají koně.
•
lingu.
•
dovala hru na flétnu a piáno.
•
velmi nerada.

Krásně zlá

Na další spolupráci s Burtonem si sice pár let počkala, ale
hned po Temných stínech začala vylepšovat svou image
drsné krásky, z níž se chlapům podlamují kolena, a zároveň
ženy, která se na plátně rozhodně s nikým nepáře. A téměř
ve dvou adaptacích příběhů comicsového scenáristy a kreslíztvárnila téměř dokonalou femme fatale, která kdysi dostala hlavního hrdinu až na dno, když se však znovu objeví
v jeho životě, bez mrknutí si ho opět omotá kolem prstu. Pro
tenhle typ role byla bez přehánění dokonalá. V pokračovápřitvrdila, když se ujala role Artemisie, velitelky perského
námořnictva, jíž se téměř povede zničit celou řeckou flotilu.
I tady byla stejným dílem krásná a svůdná, ale i smrtící a děsivá. Pokud zkrátka někdo v Hollywoodu potřebuje takovouhle kombinaci, obvykle volá právě Evě Green. A většinou
neprohloupí. Vypadá to ovšem, že v poslední době by si ráda
zkusila zase něco jiného.

Vlídnější tvář. Na chvilku.

V roce 2016 se jí opět ozval Tim Burton a nabídl ji roli, která
byla na první pohled ideální právě pro ni. Měla nosit černé
šaty, být trošku divná a tajemná a zároveň na sebe strhávat
pozornost, v každé scéně. To se jí ve fantasy Sirotčinec slečny
Peregrinové pro podivné děti povedlo, tentokrát ovšem
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nemusela být vyloženě za drsňačku. Šlo totiž o rodinnou
fantasy, v níž se starala o dům plný dětí s podivnými schopnostmi, jimž usilují o život tajemná monstra. A proč ne? Hrát
role záporaček ji sice baví, ale proč by si nemohla čas od času
odskočit i do filmu pro děti (pravda, možná trošku odrostlejší) a ukázat vlídnější tvář? Před postavami nebezpečných
žen však neutekla úplně, tři roky hrála v hodně svérázném
hororovém seriálu Penny Dreadfull, který byl plný vlkodlaků, magie a monster a ona sama v něm měla moc zničit celý
svět, i když se jí do toho zrovna moc nechtělo. Takže s těmi
příběhy pro děti to nakonec tak žhavé nebylo. Přesto jí Tim
Burton zavolal znovu právě kvůli nim.

Sloni a herecká pauza

Eva Green se totiž letos objeví v hrané předělávce klasického
disneyovského animáku Dumbo. Na plátně bude bojovat
o pozornost diváků s roztomilým létajícím slonem a se vší
úctou k ní, sympatický tlustokožec s obříma ušima bude víc
než úctyhodná konkurence. Ale dá se předpokládat, že jako
francouzská cirkusová artistka se jen tak zahanbit nenechá.
A co ji čeká dál? To ví asi na sto procent jen ona. Sice nedávno natočila akční sci-fi Proxima, která se má odehrávat
na mezinárodní vesmírné stanici, a chystá historický seriál
z prostředí zlatokopů na Novém Zélandu The Luminaries,
zároveň však naznačila, že se chce alespoň částečně vrátit
k divadlu a dát si pauzu od Hollywoodu. Prý se jí příliš nelíbí,
že režisérům do práce mluví producenti a studia a najít
dobrý scénář je čím dál těžší. Není pochyb o tom, že pauzu
od filmového světa si zaslouží, všichni fandové ovšem budou
nejspíš doufat, že nepotrvá příliš dlouho.

INZERCE

totiž potkala s režisérem Timem Burtonem. A ukázalo se, že
jsou naladění na stejnou vlnu.
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Text: Eva Houserová foto: Shutterstock.com
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Zdraví a krása

PŘIVÍTEJTE LÉTO
KRÁSNÁ
A SVĚŽÍ
TĚŠÍTE SE NA BLÍŽÍCÍ SE LÉTO, DOBU
VÍC ODHALUJÍCÍ NEŽ UKRÝVAJÍCÍ,
ALE RADOST VÁM KALÍ PŘÍZNAKY
STÁRNUTÍ PLETI, OCHABLÉ KONTURY
PAŽÍ, SILNĚJŠÍ STEHNA ČI BŘÍŠKO,
NEBO MALÁ, PŘÍPADNĚ POVISLÁ
PRSA? POTOM JE JARO PŘESNĚ TÍM
NEJLEPŠÍM OBDOBÍM PRO ESTETICKÉ
ZÁKROKY, KTERÉ TYTO NEDOSTATKY
NAPRAVÍ A PODPOŘÍ VAŠE
SEBEVĚDOMÍ, TAKŽE NEJOBLÍBENĚJŠÍ
MĚSÍCE ROKU PŘIVÍTÁTE KRÁSNÁ
A SVĚŽÍ.

A

Ačkoliv vyznáváte zdravý životní styl s dostatkem kvalitní pestré stravy, spánku i pohybových aktivit, čas nezastavíte. V důsledku
ubíhajících let a hormonálních změn, ale také z důvodu
těhotenství, či prostě jen kolísáním váhových přírůstků
a úbytků se tělo mění. Pevnosti jeho pokožky nepřidává ani sedavé zaměstnání. Pleť ztrácí svoji elasticitu
a ochabuje. Objevují se vrásky, kožní převisy na horních
víčkách a váčky na dolních víčkách, pigmentové skvrny
v obličeji i na rukách, mnoho žen trápí povislá prsa, vystouplé bříško či silnější stehna. Nač se zbytečně trápit,
když pomoc existuje a všechny tyto nedokonalosti lze
odstranit nebo alespoň účinně eliminovat. Stačí neházet
pomyslnou „flintu do žita“, ale vyhledat profesionální
pomoc a obrátit se na odborníky, kteří jsou připraveni
vaše problémy vyřešit. „Vady na kráse“ dnes nepředstavují žádný problém. Existuje celá řada metod na omlazení pokožky, vyhlazení drobných vrásek, odstranění
jizviček či třeba eliminaci pigmentových skvrn, ale také
chirurgických estetických zákroků, s jejichž pomocí můžete získat zpátky to, co se vám čas snaží vzít.

Rejuvenace pomocí
kouzelného paprsku
Trápí-li vás špatný stav pokožky, nebo počáteční viditelné
projevy stárnutí, řešení je snadné. Eso je v tomto případě vysoce účinná a šetrná pomoc laserového paprsku.
Ošetření je vhodné pro obnovu přirozeně mladistvého
vzezření pleti, ale také k vyrovnání kožních nerovností,
odstranění jizviček, strií, k řešení potíží s rozšířenými
póry či odstranění nežádoucí pigmentace. Princip je
v podstatě jednoduchý. Paprsek CO2 frakčního laseru
působí na povrch kůže i podkoží, kde následně dochází ke kolagenezi. Při ošetření je na pokožce vytvořen
viditelný jemný rastr s miniaturními tečkami, které jsou
od sebe rozprostřeny v určitých vzdálenostech, zatímco
mezi nimi zůstávají proužky zdravé kůže. V místě teček
dochází k podráždění a podpoře kolagenu, což způsobuje jeho růst a potažmo přináší pokožce mladistvý vzhled.
Po zákroku je pleť ošetřena prostředky, které napomáhaIce Jaro 2019 |
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jí snížit reaktivitu a navíc celý proces ještě podpoří. Poté
je pokožka vystavena působení LED světel pro podporu
hojení a omlazení. Zákrok není časově náročný, je bezbolestný, nevyžaduje žádnou rekonvalescenci a neomezuje člověka v jeho běžných činnostech. Důležité je však
následné dodržování dvou důležitých zásad: nezbytné
ochrany před slunečním zářením a používání kvalitních
hydratačních krémů, s jejichž výběrem vám poradí v zařízení, kde ošetření provádí. Aby byl výsledek optimální
a dlouhotrvající, je dobré kúru po měsíci třikrát až čtyřikrát opakovat a absolvovat ji alespoň jedenkrát ročně.

Aby ruce nežalovaly…

Nejen vaše tvář se potýká se zubem času. Další nejvíce
exponovanou součástí vašeho těla, na kterou působí střídání tepla, chladu, vlhka a sucha, jsou ruce. Často proto
dokážou nejen prozradit údaje z vašeho rodného listu,
ale ještě vás i nepěkně pomluvit. Navíc přibližně v době,
kdy se koncovka –cet mění na –sát, čili zhruba kolem
padesátého roku věku na hřbetu rukou začíná výrazně
ubývat mazových žláz, které jsou zodpovědné za pěkný
vzhled pokožky rukou. Kůže se ztenčuje a svrašťuje, žíly
vystupují na povrch a výrazně se rýsují. Pomoc je snazší,
než možná tušíte. Jedná se o injekční kúru, takzvanou
mezoterapii rukou.

INZERCE

„Při zákroku je do pokožky hřbetu rukou vpravována kyselina hyaluronová spolu s dalšími substancemi.
Aplikace je prováděna pomocí velmi tenkých jemných
jehliček, které bolestivost snižují na minimální hranici
a navíc jsou používány lokální znecitlivující prostředky.
Ošetření přináší prakticky okamžitý omlazující výsledek.
Je vhodné jej alespoň třikrát v rozmezí jednoho až dvou
týdnů opakovat, a to nejlépe dvakrát ročně. Efekt je
dlouhodobý a přetrvává jeden až dva roky,“ říká o me-

zoterapii rukou lékařka, která se této metodě již řadu let
s úspěchem věnuje. I přes nesporné výhody však některé
klientky od tohoto zákroku odrazují obavy z bolesti. Jsou
prakticky neopodstatněné a podle slov lékařky opravdu
není třeba mít strach. Pokud by to ale pro vás byla příliš vysoká „překážka“, existuje alternativní řešení, které
spočívá ve vpravení přípravku do pokožky pomocí takzvaného mezorolleru. Jedná se o váleček vybavený mikrojehlami, které pronikají pouze do hloubky přibližně 0,2 mm,
takže tento způsob aplikace přípravku připomíná spíše
masáž, kterou provází příjemné pocity. Stimulace mikrojehlami rovněž zlepšuje krevní oběh, což má za následek
aktivní produkci elastinu a kolagenu, látek zodpovědných
za pružnost kůže a schopnost její samoobnovy.
Další z možností nápravy je aplikace živého kolagenu.
Jeho unikátnost spočívá v průlomové autorské technologii výroby, která jako první na světě umožňuje výrobu
nativního, biologicky aktivního kolagenu ve formě čistého
hydrátu tropokolagenu. Obsahuje celé molekuly kolagenu
trojitého helixu – superspirály, která si i léta po uložení
do skleněné lahvičky dokonale a dlouhodobě zachovává
biologickou aktivitu a živou strukturu trojité šroubovice.
Má vědecky potvrzené účinky na rychlost obnovy a kvalitu tvorby vlastního kolagenu v tkáních. „Překvapivé
výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale i regenerace,“
říká významný plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc., kterému hydrát živého
kolagenu pomohl v 70. letech při regeneraci těžkého
zánětu Achillovy šlachy.
Přední odborníci nazývají živý kolagen bílkovinou mládí
pro třetí tisíciletí a její význam v plastické chirurgii je
obrovský.
Je ovšem nutné si uvědomit, že v žádném případě nelze výrobu hydrátu kolagenu, jeho účinky ani působení
ztotožňovat se žádným z hydrolyzovaných kolagenů
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VÍTÁME VÁS…
KRÁSNÁ PRVOREPUBLIKOVÁ VILA V NÁDHERNÉ ZAHRADĚ NA VÁS NA PRVNÍ POHLED DÝCHNE
PŘÍJEMNOU DOMÁCÍ POHODOU. A PŘÍJEMNĚ A MILO JE TAM I NA POHLED DRUHÝ – KDYŽ ZJISTÍTE,
ŽE JSTE PŘÍMO V CENTRU PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE.

P

okud patříte mezi velmi vytížené lidi, kteří
potřebují vypadat dobře, ale na druhou
stranu nepotřebují, aby o tom všichni
věděli, potom jste tu správně. Přímo v centru dokonalé medicíny, která vám nabízí možnost
odjet si na prodloužený víkend, absolvovat operaci
a po nejakutnější době se ubytovat v útulném
pokojíčku v podkroví, dopřát si procházky Prahou
a do práce se vrátit jako jiný člověk, aniž by někdo
zjistil, že jste podstoupili zkrášlující zákrok. A to vše
pod profesionálním vedením Prim. MUDr. Ludmily
Šulcové Hejnalové, MBA, L.L.M, která vás zbaví během prvních pár minut pobytu veškerého strachu,
se kterým většina z nás přichází a její Eleganz Clinic
s.r.o. díky milému domáckému prostředí nastartuje
uzdravení bez stresu.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?
Vlastní zdravotnické zařízení obsahuje ambulantní
trakt s recepcí, 2 moderní operační sály s plnou klimatizací a lůžkové oddělení s plně monitorovanými

lůžky – pro absolutní bezpečnost pacienta. Monitory
přenáší měření všech životních funkcí klienta tak,
aby lékař anesteziolog, službu mající lékař a operatér měli vždy přehled o stavu klienta po operaci.
Na druhou stranu ale nabízí výhled z pokojů přímo
do zeleně rozsáhlé zahrady, což příznivě působí
na rychlé upravení stavu klienta po operaci a jeho
nabytí sil pro domácí péči. Navíc zaručuje klid pro
spánek, který maximálně ruší ranní zpěv ptáků.
A CO KLINIKA NABÍZÍ?
Jednotlivé metody vám budeme postupně,
v dalších číslech, blíže představovat, tak na úvod
jen pro představu, co vše zde můžete podstoupit.
Spektrum poskytovaných zákroků je velmi široké
a klienti uvažující o nějakém zákroku pro úpravu
svého zevnějšku si jistě vyberou – zákroky prim.
MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová, MBA,L.L.M.
provádí jak „velké“ operační v celkové anestezii,
sem patří operace prsou (zvětšení pomocí implantátů, nově i vlastním tukem, dále i zmenšení

a modelace prsou), abdominoplastika – operace
břicha, Face lift, liposukce (na výběr je vibrační
metoda, nebo metoda pomocí vodního paprsku
s přístrojem Body jet), tak provádí i výkony ambulantní v lokálním znecitlivění – tedy např. operace
očních víček (blepharoplastika), otoplastika, ale
také odstranění lipomů, fibromů, nevů, bradavic
na ploskách nohou, či zvětšení rtů pomocí implantátů Permalip. Z neoperačních výkonů pak aplikace
výplňových materiálů, aplikace nití (3 D a mezonití)
pro omlazení obličeje, aplikace vlastní plazmy.
Prim. MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová, MBA,
L.L.M má své klientky ráda a jako pro ně, tak
pro další zájemce, kteří zatím jen zvažují možný
zákrok připravila zajímavé slevy a akce k operacím
a zákrokům.
Z AKTUÁLNÍCH AKCÍ LZE UVÉST:
sleva 10% na plasmaterapii
sleva 10% na nitový face lift – tedy omlazení obličeje bez operace

Pro všechny informace a kontakt prosím neváhejte
zavolat na telefon: 733361577 nebo použijte email:
eleganz.clinic@seznam.cz.
Na klinice již se těší na vaši návštěvu.

Forehead Lift
– plastická
operace
čela, která
jej vypne
a vyhladí
doposud používaných v kosmetických přípravcích nebo
doplňcích stravy.
Tento nativní, 100 %přírodní kolagen je transepidermální,
hypoalergenní, téměř identický s lidským kolagenem. Tělo
ho přijímá jako látku sobě vlastní. Prokazatelně ovlivňuje
buněčnou obnovu a regeneraci kolagenu v tkáních. Dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň ve všech vrstvách pokožky
o cenné aminokyseliny. Tím posiluje aktivitu fibroblastů
k znovuobnovení produkce vlastního kolagenu a spuštění
omlazujících a regeneračních procesů.
Hydrát živého kolagenu je osobním strážcem naší kolagenové kondice. Skrývá se v něm tajemství mladistvé pleti,
pružného a pevného těla, ohebných kloubů, odolných vazů
i krásných a pevných vlasů a nehtů.

Získejte zpátky jiskřivý pohled

S přibývajícím věkem často dochází ke ztrátě elasticity
pokožky očních víček. Důsledkem jsou kožní převisy na horních víčkách a váčky na dolních víčkách. Obojí obličeji
dodává unavený a smutný vzhled a přidává roky navíc.
V některých případech je pokles natolik masivní, že jej mohou provázet i zrakové potíže. Tento problém řeší operace
očních víček, takzvaná blefaroplastika. Zákrok se provádí klasickou chirurgickou metodou nebo pomocí laseru.
Vhodnost metody pro konkrétního pacienta určuje lékař
po předchozí nezávazné konzultaci.
„Operaci horních i dolních víček lze provést najednou nebo
samostatně. Operace je zpravidla prováděna ambulantně
a probíhá v lokální anestezii. Nejprve je vyměřen a vyznačen rozsah nadbytečné kůže. Při zákroku na horních
víčkách je řez veden tak, aby jizva byla uschována v jejich
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záhybu. Linie řezu při operaci dolních víček vede těsně pod
řasami. Během operace je odstraněna nadbytečná kůže
včetně podkožního tuku a rána se poté zašije jemným stehem, aby jizvičky byly po zhojení prakticky neviditelné. Stehy jsou odstraňovány přibližně po týdnu. Je třeba počítat
se vznikem drobných modřin a otoků, které asi do 10–14
dnů vymizí,“ říká o blefaroplastice odborník. Upřesňuje
také, že v rámci pooperačního režimu se doporučuje dodržovat klid a maximálně ulevovat očím, které je vhodné
chránit před denním světlem tmavými brýlemi. Po dobu
dvou dnů se nedoporučuje sledovat televizi a pracovat
s počítačem. Pro zmírnění otoků je dobré přikládat chladivé
obklady. Rekonvalescence po operaci víček trvá asi týden,
ke svým sportovním aktivitám se můžete navrátit přibližně
za měsíc po operaci.
Laserová operace se provádí u dolních víček a je vhodná
pro pacienty, kteří mají v této oblasti tukové váčky. Zákrok
probíhá v celkové anestezii. Operační vstup vede přes sliznici
dolního víčka, kde se redukují tukové váčky a jeho kůže je
poté ošetřena laserem, čímž dochází k jejímu dokonalému
vypnutí. Operační ranku není nutné šít. Po tomto zákroku
počítejte s jednodenní hospitalizací. Po zhojení vaše oči získají zářivý pohled a obličeji se navrátí svěží, mladistvý výraz.

Do plavek krásná

Z důvodu blížícího se léta se na jaře zvyšuje zájem o korekce problémových tělesných partií. Není divu – plavky
jsou stále rafinovanější, pěknou postavu dokážou náležitě podtrhnout a která žena by se nechtěla cítit žádoucí?
Na řadu tak přichází zákroky, které si s nechtěným zaoblením dokážou poradit. Sázkou na jistotu při tvarování posta-

vy je liposukce, která je využívána zejména k redukci tuku
v oblasti stehen, bříška i paží a patří k nejvyhledávanějším
zákrokům plastické chirurgie. „Matkou“ těchto zákroků je
klasická liposukce, při které jsou malými řezy do požadovaných oblastí vpraveny kanyly, jejichž pohyb manuálně zajišťuje operatér. Jsou napojené na speciální přístroj vyvíjející
podtlak a při ošetření dochází k rozrušování tukové tkáně
a jejímu odsávání. Poté, co se tuková vrstva ztenčí, následuje hojivý proces, při kterém se kůže nad ošetřeným místem
smršťuje a přináší požadovanou změnu.
Vedle klasické liposukce existuje několik dalších metod,
které vás zbaví přebytečného tuku. Doslova revoluční novinkou se stala laserem asistovaná liposukce SlimLipo. Své
jméno získala podle přístroje, kterým je prováděna. Kromě
toho, že výrazným způsobem dokáže zredukovat tuk, má
rovněž vynikající výsledky v korekci kožních nerovností,
celulitidy a navíc je vhodná pro zpevnění ochablých paží.
Zákrok je prováděn v místním znecitlivění a trvá přibližně
dvě hodiny. Obavy z bolesti mít nemusíte. Jediné co budete pociťovat je teplo, které vzniká v důsledku použití
laseru. Indikovaná oblast k ošetření je nejprve viditelně
označena a poté je do ní aplikován tumescentní roztok.
Vstupy do podkoží jsou velice malé a po zhojení prakticky
neviditelné. Liposukce je prováděna za pomoci laseru, který
tepelně rozruší podkožní tuk, jež je následně odsáván pomocí ultratenkých kanyl. Metoda SlimLipo je vysoce šetrná
k okolním tkáním, takže i modřiny a otoky, které liposukci
obvykle provází, bývají výrazně menší. Kromě redukce tuku
napomáhá liposukce SlimLipo ke zpevnění a vyhlazení
povolené kůže a zformování postavy. Po výkonu se nemusíte nijak omezovat v běžných činnostech. Určitý diskomfort
vám může přinést jen nutnost nošení speciálního elastického prádla, které je nezbytné pro podporu vytvarování
postavy a zaručení požadovaného výsledku. Případné
pohybové aktivity je nezbytné konzultovat s lékařem.
Každý člověk je jiný, a tak ačkoliv vaše kamarádka se již
zanedlouho po zákroku mohla věnovat svému oblíbenému
sportu, u vás to nemusí být stejné a výsledný efekt ošetření
si jistě nechcete pokazit. Závěrem ještě upozornění – ačkoliv je úbytek tuku viditelný ihned po ukončení zákroku,
konečného výsledku je dosaženo asi až po jednom až třech
měsících. V době rekonvalescence kůže regeneruje a efekt
se po tuto dobu průběžně vylepšuje. Co víc si přát? Možná
jen pevnou vůli k zachování zdravého životního stylu. Tyto
metody vás sice zbaví nadbytečných tukových zásob, ale
protože buňky mají „dobrou paměť“, mohou i nadále začít
ukládat nežádoucí tuk.

Mrazivé zeštíhlení

S tukovými buňkami si dokáže dobře poradit také kryolipolýza, která je na poli neinvazivních metod považována
za jednu z nejefektivnějších. Redukuje nežádoucí tukové
polštářky v oblasti bříška, boků, stehen a hýždí a používá se
také pro zpevnění paží. Je to účinný nástroj, který naprosto
bezbolestným a pohodlným způsobem formuje postavu.
Netušíte, co si za pojmem kryolipolýza představit? Jednoduše řečeno – jedná se o rozpad tukových buněk působením chladu. „Při ošetření je požadovaný objem tkáně
pomocí speciální technologie zmrazen přes povrch pokožky, přičemž dochází k rozpadu a odumírání tukových buněk,
které jsou poté přirozenou cestou vylučovány z těla ven.
Na oblast určenou k ošetření nejprve nanášíme speciální kryIce Jaro 2019 |
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Operaci
horních
i dolních
víček lze
provést
najednou
nebo
samostatně.
cí membránu, přes kterou se pomocí řízené intenzity vakua
nasaje tuková tkáň a kožní řasa do aplikační hlavice, v níž
dochází k řízenému ochlazování. Po sejmutí hlavice ošetřené
místo zahříváme jemnou masáží, při které je navíc vmasírováván lymfodrenážní krém. Při zákroku můžete pociťovat
případný mírný pocit chladu na ošetřovaném místě, který
však velmi rychle ustupuje,“ vysvětluje pracovnice estetického centra, kde tyto zákroky provádějí, a dodává, že viditelný
výsledek se dostavuje zhruba po třech týdnech, avšak na konečný kýžený efekt si počkáte asi dva až tři měsíce.
Tam, kde končí účinky těchto „kouzel“, začíná jiná kapitola, jejíž královnou je estetická chirurgie. Na pomoc přichází
řada dalších es, jak souboj s uvadající krásou neprohrát.

Ale já se nemračím…
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této operace bývá dlouhodobý a ve většině případů jej
oproti některým jiným estetickým korekcím již není třeba
opakovat.

Liposukce,
aneb pryč s nechtěným tukem
Plnější bříško a zaoblení boků je problémem žen všech věkových kategorií. Specifickou skupinou jsou dámy 40+, které za nechtěný přírůstek často vděčí hormonálním změnám.
Pokud nezabírají rádoby osvědčené diety ani veškeré doporučované pohybové aktivity a stav vašich dolních partií
se vám zdá být už poněkud „za čarou“, není nic snazšího,
než podstoupit liposukci a nechat si přebytečný tuk odsát.
Redukce tuku se provádí dvěma způsoby: klasickou liposukcí nebo jemnější vibrační liposukcí. Vhodnost metody určí
ošetřující lékař. A jak takový zákrok probíhá? Při liposukci je tuková tkáň rozrušována a ihned odsávána pomocí
kanyl, které lékař vpraví do ošetřované oblasti a napojí je
na přístroj, který vyvíjí potřebný podtlak.
„Zákrok je prováděn ambulantně. Nejprve je na tělo pacienta zakreslena oblast, kde bude tuk redukován a poté je
prostřednictvím tenké jehly toto místo ošetřeno tumescentním roztokem, který zajistí jeho úplné znecitlivění. Pacient
tak může při samotném zákroku vnímat mírný tlak, nikoliv

INZERCE

To je odpověď, kterou používáte až příliš často na otázku
vašeho okolí, proč se pořád mračíte. Možná je to tím, že
s přibývajícími roky se vám utvořilo množství mimických
vrásek nad kořenem nosu a zároveň vám poklesla oblast
obočí. Vaše tvář získala téměř permanentně zachmuřený
výraz, který ji neopouští ani ve chvílích, kdy se cítíte šťastní
a v pohodě. Řešení, aby váš obličej získal zpět svůj svěží
optimistický výraz, existuje. Nazývá se Forehead Lift a jedná
se o plastickou operaci čela, která jej vypne, odstraní nevzhledné hluboké vrásky a omezí jejich další prohlubování.
Při tomto zákroku operatér posune obočí vzhůru a omezí
funkci mimické svaloviny.
„Operace je prováděna v celkové narkóze. Řez je veden
vlasatou částí nad čelem, asi tři až čtyři centimetry nad
hranicí vlasů a končí ve spánkové oblasti po obou stranách
hlavy. Tento zákrok si naplánujte na dobu, kdy skutečně
budete mít čas, nebudete muset nikam chodit a budete
si na rekonvalescenci moci dopřát potřebný klid. Případnou bolest totiž utlumíte léky, ale dalšími průvodními
jevy po operaci bývají otoky v obličeji, především v oblasti
očních víček a hematomy, které neschováte. V tu dobu asi
nebudete mít zájem, aby vás vaši přátelé a známí viděli,“
svěřuje se Daniela, která tuto operaci před rokem a půl
podstoupila a dodává, že hojení trvalo dva týdny a asi
za další dva týdny byla schopna plné zátěže. Odborník
dodává, že rychlost hojení závisí na regeneračních schopnostech organismu a přináší i jednu výtečnou zprávu: efekt
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organizmem kompatibilní materiál, který neobsahuje
žádné toxické látky, alergeny, proteiny, nemigruje a není
mutagenní. Zatímco kulaté výplně jsou vhodné pro ženy,
které touží po výrazném a velkém poprsí, anatomické
implantáty mají tvar kapky, kopírují přirozený tvar prsů
a zachovávají jim co možná nejpřirozenější podobu.
Implantáty se vkládají buď pod povrch velkého prsního
svalu, nebo na sval. O vhodnosti umístění rozhoduje lékař
po vyhodnocení tělesné konstituce ženy a některých dalších faktorů. Vložení implantátu probíhá třemi možnými
způsoby. Častou volbou je cesta řezem v podprsní rýze.
Výslednou jizvu pak prs zakrývá a je viditelná prakticky
jen při poloze vleže, ačkoliv dobře zhojená jizva po čase
s okolní pokožkou prakticky splyne. Implantáty lze vlo-

pooperační bolesti i hematomů a otoků. Ať podstoupíte
liposukci klasickou či vibrační, vždy musíte počítat s tím, že
po dobu asi dvou týdnů je nutné nosit speciální elastické
prádlo. Možná to nebude právě „vaše gusto“, ale je to jen
malá daň položená na oltář krásy.

žit také řezem ve spodní hranici prsního dvorce, nebo
v podpaží. Volba je na vás a vašem lékaři, který posoudí
a vyhodnotí, jaký způsob bude pro vás nejvhodnější.
Všechny plastické operace prsou se provádí v celkové
narkóze a počítejte s tím, že vyžadují 24–48 hodinovou
hospitalizaci. Rekonvalescence trvá asi dva týdny, plná
zátěž je možná přibližně po měsíci. Po tuto dobu si budete muset odříci většinu sportovních aktivit, například
cvičení v posilovně nebo běhání. Připravte se také na to,
že po celou dobu budete muset nosit speciální kompresivní podprsenku, která drží implantáty ve správné
pozici. Veškerá případná omezení však stojí za znovunabytí či podporu sebevědomí a krásnou postavu, se kterou
vykročíte do příjemných letních dnů.
Jak vidíte, zastavit čas a napravit vzniklé škody na těle
není nemožné. Je jen třeba vybrat si způsob, který bude
právě pro vás tím nejlepším.

Plný dekolt
– recept na ženské sebevědomí
Na jaře je také nejvyšší čas pro úpravy dekoltu. Dnes už
běžnou plastickou operací prsů je jejich zvětšení pomocí implantátů. K výplni se nejčastěji používají silikonové
implantáty, a to kulaté nebo anatomické. Poslední dobou
se hodně používá i Metacrill, který na rozdíl od jiných
materiálů nevyplňuje, ale působí jako regenerátor našeho
vlastního kolagenu. Tímto způsobem se docílí přirozeného
a dlouhodobého efektu. Jedná se o bezpečný, s lidským
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však bolest,“ zní uklidňující slova lékaře, který liposukce
provádí a ujišťuje, že bolesti při zákroku rozhodně není
třeba se bát.
Poté, co dojde ke ztenčení tukové vrstvy, se během hojení
kůže ošetřeného místa smršťuje s výsledkem požadované
změny. Po tomto zákroku musíte počítat s některými nepříjemnými průvodními jevy, například hematomem, otoky
a po odeznění místního znecitlivění rovněž s jistou bolestivostí, kterou potlačíte užitím doporučených analgetik. Tam,
kde je to možné, je prováděna vibrační liposukce, během
níž dochází k destrukci tukových buněk pomocí vibrací
speciálního přístroje. Vstupy do kožní řasy jsou díky subtilním kanylám velmi malé a jejich pohyb v podkožní tukové
vrstvě je celkově jemnější a šetrnější. S tím souvisí snížení
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Pak následuje další, nejnáročnější a žádným
strojem nezastupitelná ruční práce. Z každého proužku kůže se opatrně skleněnými
nástroji odstraní tuková vrstva pod kterou
se obnaží aktivní fibroblasty – buňky rodící
kolagen. Ty se v největší rychlosti vkládají
do skleněných baněk s přírodní kyselinou
mléčnou, kde probíhá šetrný a velmi náročný proces zrodu živého, nativního a skutečně přírodního, biologicky aktivního, čistého
kolagenu.
Zpracovává se za nejpřísnějších podmínek certifikace GMP speciální technologií
Triple Helix Formula. Takto hydratovaný kolagen je ve třířadé formě a udržuje si seskupení 3-helisy. Následně se tento kolagenový
klenot filtruje a stáčí podle pigmentace do
skleněných lahviček. Světlý FACE na omlazení obličeje, tmavší BODY na zpevnění těla
a nejtmavší na vlasy a nehty.
Je tak čistý, jak nejčistější kolagen může být.
Pochází z čistého lůna přírody, tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní - je hypoalergenní,
bez parabenů a jiných konzervantů.
A právě z tohoto čistého, biologicky aktivního hydrátu kolagenu se zpracovává procesem
lyofilizace sypký prášek, který tvoří základní
a mimořádně účinnou látku kolagenových
kapslí INVITA SKIN BEAUTY a INVITA ACTIVE s vysokou vstřebatelností mikropeptidů.
Výživový poradci se v poslední době stále
více zajímají o význam tohoto kolagenu nejen při sportu, ale i při snižování nadváhy

právě tímto komplexem z volných aminokyselin, při kterém se nehubne jen ze svalů, ale
i z tuků. Navíc si tělo udrží po celou dobu
energii a chuť k pohybu, který se často ztrácí při nízkokalorické dietě. Pochvalují si, že
při této suplementaci bývá ve většině případů vzhled pokožky i hybnost kloubů během
hubnutí dokonce lepší než před zahájením
programu.

Minutová anti-age péče s živým
kolagenem nebyla nikdy tak
jednoduchá.
Vyzkoušejte exkluzivní Přírodní kolagen Inventia FACE, který je speciálně vyvinutý na
omlazení a zpevnění kontur obličeje, krku,
podbradku, dekoltu i na ochabující oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst. Je vhodný
k ošetření všech typů pleti – mladé, zralé,
unavené, stárnoucí i stresované. Viditelně
zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje
vrásky a dlouhodobě předchází vzniku nových. Nanáší se na pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky, proto se nemusíte
vzdát své oblíbené kosmetické značky.
V nabídce 50,100 a 200 ml.

Chcete se cítit a vypadat dobře?
Plánujete i zhubnout?
Podpořte kolagenové stimulační proce-

sy vnitřním používáním doplňku stravy Invita Skin Beauty Plus Q10, kde je nově téměř
o 100 % více lyofilizovaného kolagenu pro
udržení krásné a pevné pokožky, pojivových
tkání, pružného těla a zdravých vlasů a nehtů. Dodává buňkám, které mají za úkol tvořit
a regenerovat tělesný kolagen nejdůležitější
peptidy, volné aminokyseliny a hydroxylové
aminokyseliny. Bonus navíc je, že obsahuje
mořské řasy, které mají příznivý vliv na buněčný metabolismus a proces štěpení tuků.

Objevte i vy blahodárné účinky živého
kolagenu a vyzkoušejte si ho na vlastní kůži.
Nákup a více na www.nezestarni.cz

Text: Eva Hauserová foto: Shutterstock.com

NOVINKY
V MODERNÍM
BYDLENÍ
STEJNĚ JAKO KAŽDÝM ROKEM PROMĚŇUJETE SVŮJ
ŠATNÍK, MĚNÍTE ÚČES NEBO TŘEBA LÍČENÍ, STOJÍ OBČAS
ZATO PROMĚNIT I MÍSTO, KDE ŽIJEME. INTERIÉR TOTIŽ
PODLÉHÁ MÓDĚ ÚPLNĚ STEJNĚ. PŘEDSTAVUJEME VÁM
PROTO NEJNOVĚJŠÍ TRENDY.
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Bydlení a domácnost
Interiéry současnosti jsou nadmíru funkční, maximálně komfortní a vyzařují velmi
příjemnou atmosféru – napříč interiérovými
styly v nich totiž vládnou přírodní materiály,
které symbolizují návrat k přírodě a tradici
a zároveň jsou dokonalou ukázkou nejmodernějšího designu.

Moderním podlahám
dominuje dřevo,
korek i beton
Mezi podlahovými krytinami v současnosti
jednoznačně vedou dřevěné podlahy, které
jsou dostatečně odolné, vzhledově nadčasové
a navíc působí velmi hřejivě. Návrat k tomuto
přírodnímu materiálu jde ruku v ruce s návratem tradičního řemeslného zpracování.
Dřevěná prkna jsou upravována a zároveň
dekorována technologiemi, které zdůrazňují
strukturu povrchu tohoto materiálu, jeho
přirozenou skladbu a složení včetně možných
zvláštností a růstových vad. Příkladem je ruční
hoblování, které do podlahy vnáší efekt nepravidelného rýhování, kastrování vytvářející
hrubší dřevo s drobnými zářezy a kartáčování
zvýrazňující specifickou kresbu dřeva. Dřevěné
podlaze upravené tímto tradičním způsobem
sluší zejména matný povrch a tmavší odstíny,
které její masivní a dramatický vzhled ještě
více podtrhnou.
Stejného výsledku lze docílit i jinými podlahovými krytinami, které vzhled dřeva věrně
imitují. K nejoblíbenějším krytinám nabízejícím
efekty imitace nejrůznějších materiálů vždy
patřily vinylové podlahy, které jsou k dostání
v široké škále dekorů, textur i odstínů. Dnes
se na jejich místo dostávají podlahy korkové,
které kromě efektu imitace nabízejí řadu
dalších výhod. Korek je výborný zvukový,
tepelný i vodotěsný izolant, je měkký, pružný,
velmi příjemný na dotek a navíc je odolný vůči
přilnavosti prachu, rozmnožování roztočů
i vzniku plísní. Díky těmto vlastnostem jsou
korkové podlahy považovány za nejhygieničtější krytiny, které jsou ideální volbou nejen
do domácností alergiků a astmatiků.
Kromě dekoru dřeva podlahy v moderních
interiérech hojně zdobí beton, který může být
právě se dřevem vkusně kombinován. Betonové podlahy ve svém typickém šedém odstínu
mají původ v průmyslových interiérech – díky
svému osobitému vzhledu se však brzy rozšířily
napříč interiérovými styly. Podlahy jsou velmi
odolné a mají dlouhou životnost, proto se hodí
i do prostorů s vyššími nároky na podlahovou
krytinu, jako jsou například kuchyně a koupelny. Ačkoli jsou betonové podlahy velmi výrazné, působí díky šedé neutrálně a snadno se tak
kombinují s dalšími materiály i odstíny. I betonovou podlahu lze věrně napodobit korkem
nebo vinylem.
Ice Jaro 2019 |
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Designérka: Interiér má zrcadlit vaši osobnost
kovou, jsou snad už za námi.
Jak byste popsala typický český byt,
co se interiéru týče?
Myslím, že obecný prototyp již přestává existovat, a to je více než dobře!
V čem se Češi za poslední dobu zlepšili?
Češi si již nechají poradit a o věcech
začali přemýšlet v souvislostech. Stále
více lidí vnímá, že interiér jejich bytu
je zásadní, protože zde přeci jen tráví
velkou část svého času.
Kde hledat inspiraci, pokud chci držet
krok a mít moderní bydlení?
Inspiraci je možné hledat všude, informací je hodně ať už na internetu,
tak i v odborných časopisech a designových prodejnách, až se v tom
člověk někdy ztrácí. Avšak myslím,
že největší inspiraci stejně najdete
ve svém životě jako takovém. Není
nic lepšího, než když se ve vašem
interiéru zrcadlí právě vaše osobitost
a váš život.
Jak do bytu zakomponovat moderní
styl a přitom nemuset nákladně obměňovat půl bytu?
Zaměřte se na nosné prvky vašeho
interiéru. Například v obývacím pokoji
je zcela zásadní stůl, schází se zde
rodina, jíme zde a ty nejdůležitější
věci se dějí právě u něj. Proto výběr
kvalitního stolu je opravdu důležitý.
Měnit vzhled interiéru se dá dobře
a levně pomocí doplňků, ale na nosných základních prvcích, které definují prostor, nešetřete.

INZERCE

Pavlína Weissová vystudovala architekturu v Praze. Při svém studiu si odskočila do Singapuru, kde se rok věnovala
studiu architektury na přední fakultě
National University of Singapore. Po studiu sbírala čtyři roky zkušenosti ve dvou
významných architektonických studiích. Nyní již tvoří druhý rok své vlastní
návrhy. Působí ve společnosti Hezkey,
která sdružuje designéry, kde navrhuje
interiéry, které korespondují s klientovým charakterem a životním stylem.
Dá se obecně říct, jakým směrem se
vyvíjí vybavení interiérů?
Trendem ve vybavování interiérů je
jednoduchost, vzdušnost a celkové
pročištění prostoru. Tyto body splňuje
skandinávský styl, a proto je blízký
mnoha lidem. Společně s používáním
přírodních materiálů a světlých barev
tak přirozeně vzniká příjemný interiér.
Skandinávský styl hodně využívá přírodní materiály a bílou barvu.
Jaké jsou trendy v oblasti barev v interiéru?
Škála barev je v podstatě neomezená.
Záleží především na kombinaci jednotlivých barev a jejich použití v interiéru. Jsou barvy, které vypadají skvěle
ve vašem obývacím pokoji, ale do ložnice se nehodí a naopak. A především
při používání barev platí: dejte na svůj
vlastní pocit a vztah k dané barvě než
na to, jestli je právě takzvaně trendy.
Doby, kdy jsme si malovali všechny
stěny obývacího pokoje na sytě meruň-
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Novinka MUTEO společnosti
SAPELI uspěla v ostré konkurenci
mezinárodního prostředí a získala
prestižní ocenění Red Dot Award
2019 v kategorii produktový
design. Autorem je známý český
designér Petr Novague.
MUTEO je ojedinělý systém spojující
dveře a kliku v jediný celek. Jsou to
dveře s plně mechanickým řešením,
jenž nevyužívá žádnou elektroniku
ani čidla. Stačí do nich pouze zatlačit
nebo je přitáhnout, aby se samy
otevřely a vy mohli odejít nebo
vstoupit. MUTEO je originální
a nevšední řešení určené těm, kteří
milují skutečný minimalismus a chtějí
v interiéru tvořit čisté a nerušené
plochy.
www.sapeli-unlimited.com

Obývací pokoj? Vaše vizitka

Zatímco kuchyně a jídelna musí být především funkční, obývací pokoj je místem, kde
můžete prezentovat svůj vkus a odrážet svoji
osobnost. Velmi trendy je v posledních letech takzvaný skandinávský styl, který dává
důraz na čisté linie a lehkost. Obývací pokoj
už neslouží jako místnost plná vestavěných
nábytkových stěn sloužící pro uložení věcí.
Právě naopak. Obývák by měl být místem
odpočinku, kde na vás „nic nepadá“. Nechejte v něm vyniknout knihám, které máte
rádi a obrazům, na něž se rádi díváte. Police
nejsou záležitostí pouze kuchyní, ale i obývacích pokojů a ložnic – zde se stávají důležitou
součástí nábytkových sestav i módní nástěnnou dekorací. V rámci tohoto odlehčeného
designu se do popředí dostává také sklo,
které budí dojem lehkosti. V módě jsou tak
prosklené skříňky a vitríny, které nabízejí dostatek úložného místa, aniž by jako klasické
skříňky zatěžovaly prostor. Trend rozmanitosti
se týká nejen druhu nábytku, ale i materiálů,
z kterých je vyroben. V současných interiérech
je populární zejména interiérové zařízení
kombinující více materiálů současně: nejčastěji jde o hřejivé dřevo, chladivý kov a nadčasové sklo.
Módní variabilita proniká i do oblasti sedacích
souprav. V obývacích pokojích již nedominují
sedací soupravy s křesly sladěnými v jednom
designu. Naopak se zde mísí jak různé typy
sedacího nábytku, tak i interiérové styly. Pro
vytvoření poutavého vzhledu se jako základ
nejčastěji volí minimalistická sedačka v černé
barvě, popřípadě v bílých nebo neutrálních
odstínech, které nabízejí široké možnosti
dalšího kombinování. Sedačka je dále doplněna křesílky a židlemi rozličných interiérových stylů, mezi nimiž vede styl industriální,
venkovský a rustikální.
Populární je také velmi komfortní čalouněný
nábytek v zámeckém stylu – může se jednat
o čalouněné lavice nebo taburetky, které jsou
dokonalou ukázkou vytříbeného vkusu. Taburetky jsou potaženy zdobnou látkou a dále
dekorovány knoflíky, patenty a výrazným prošíváním. Tento kus nábytku navíc může sloužit
nejen jako sedátko, ale i jako podnožka či
alternativa konferenčního stolku; některé modely navíc nabízejí skryté úložné místo. Čalouněné lavice a taburetky své místo najdou také
v ložnicích, kde jim to nejvíce sluší v nohách
postele. V sedacím centru obývacího pokoje by
dále neměly chybět pletené nebo háčkované
pufy, které mají svůj původ v severských interiérech a od nich přejímají také barevnou škálu –
pufy jsou proto nejčastěji k dostání v odstínech
bílé a šedé, popřípadě v černé barvě, přičemž
mohou sloužit nejen jako sedátka a podnožky,
ale i jako provizorní stolky.
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Co je v módě?

Odlehčit interiér obývacího pokoje můžete překvapivě i dekoracemi a vybavením
z kovu. Tento zajímavý trend dokáže
ozvláštnit atmosféru. Ať už použijete
kovové doplňky – lampy, dekorace na stěny či vázy, nebo kusový kovový nábytek.
A rozhodně se nebojte, že bude vaše
bydlení vypadat příliš industriálně.
Vybírejte nábytek vždy v kombinaci
s dalším materiálem. Velmi elegantní
může být kov spojený se sklem nebo
dřevem. Pokud se změny bojíte, můžete
začít s jednoduššími doplňky, například
policemi.
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Inspiraci populárním industriálním stylem nezapřou ani
moderní dekory stěn. Beton, popřípadě přírodní nebo
umělý kámen, totiž proniká i na stěny ve formě nástěnných obkladů. Přednost je dávána obkladům velkých
rozměrů, které mají díky speciální povrchové úpravě
lesklý kovový vzhled – u takových modelů se oblibě těší
zejména bílo-stříbrný nebo šedo-stříbrný design, který
prostory díky odleskům vizuálně zvětší a prosvětlí, a dále
hnědo-zlatý a hnědo-červený design, který je naopak
pocitově zútulní a zabydlí.
Jelikož je beton v podobě nástěnných obkladů poměrně
výrazný, lze jej užít pouze na jednu ze stěn místnosti,
popřípadě jím dekorovat pouze určitou funkční zónu
nebo okolí výrazného interiérového prvku. I beton užitý
na stěnách lze k nepoznání napodobit, a to moderními
tapetami s efektem imitace, jejichž výhodou ve srovnání
s originálem je nižší cena i snadnější instalace.
Další žhavé trendy dekorování stěn opouštějí odstíny šedé
ve prospěch jemných pastelových barev. Způsobů, jak
elegantně a nenuceně dostat více barev na stěnu, je hned
několik. Líbivého a nevšedního designu lze dosáhnout
takzvanou poloviční výmalbou, k níž se užívají dvě barvy, které stěnu vertikálně dělí. Pro atraktivní výsledek je
nutné dodržovat jednoduché pravidlo: spodní barva musí
být vždy tmavší než barva horní. Velmi záleží i na výběru
samotných barev – buď se volí kontrastní kombinace, jako
je například černá-bílá nebo šedá-žlutá, nebo ladící kombinace, kterých lze dosáhnout použitím různých odstínů
jedné barvy nebo snoubením odstínů pastelových.
Stěny stejným způsobem rozzáří i takzvaný ombré efekt,
který se vyznačuje pozvolným přechodem buď mezi odstíny kontrastními, nebo mezi odstíny jedné barvy. Pravidlo
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pro vytvoření tohoto efektu je stejné jako u poloviční výmalby:
u země se začíná tmavým odstínem, který pozvolna přechází
v odstín světlý.
Hitem mezi barevnými výmalbami jsou dále takzvané akvarelové stěny – ty mají většinou podobu abstraktních motivů
a do interiéru vnáší velmi bohémskou atmosféru. Výmalba se
provádí barvami ředitelnými vodou, a to postupně, přičemž
nanesené barvy jsou neustále sprejovány vodou, aby vznikl
rozpitý efekt.
Vzhledem stěn lze moderní interiéry nejen dekorovat, ale také
v nich vytvářet požadovanou náladu. Kromě barevné výmalby k tomuto účelu slouží také realistické fototapety velkých
rozměrů, které nejčastěji zobrazují uklidňující přírodní scenérie. Díky svému relaxačnímu působení nejčastěji zdobí ložnice
a koupelny, někdy i obývací pokoje. Jelikož realistické fototapety fungují jako dominantní dekorace místnosti, je vhodné
jim přizpůsobit i okolí a volit neutrální, minimalistické zařízení.
Tapety vůbec zažívají velký návrat. Velmi oblíbené jsou neutrální tapety v bílé a černé, následuje fialová barva a šedá.
Moderní volbou je rovněž imitace cihly a imitace kamene, tedy
přírodních materiálů, které dodají interiéru hřejivost. Mezi nejvyhledávanější motivy patří také kámen, graffiti, roční období
(především jaro, podzim a zima), dále květiny, pruhy a proužky. Oblíbené jsou rovněž fototapety na stěnu s motivem New
Yorku, Londýna či Paříže.
Pokud chcete útulný a zabydlený byt, vsaďte na skandinávský
design. Minimalistické linie a neutrální tóny, ale také barevnost
a hravost – to je to, co sluší každému interiéru. Skandinávští
designéři dokážou vytvořit mnohdy až dechberoucí motivy,
díky nimž jsou výrobky na hony vzdálené od těch sériových.
Přidáte-li k tomu navíc ruční zpracování a přírodní materiály,
pak vznikají opravdu kvalitní designové kousky…

INZERCE

Stěny jako prostor
pro optické iluze

Zeleň na dosah ruky
Vertikální
stěna

Kuchyně: sklo, čistota
a bílá barva
Kuchyně je považována za srdce domácnosti. Je to místo setkávání celé rodiny,
děti v kuchyni rády dělají úkoly, návštěva
tu posedává se skleničkou v ruce mnohem častěji než v obývacím pokoji. I proto by měla být kvalitní kuchyně nejen
moderní, ale také funkční. Pro praváky
by měly plynout jednotlivé zóny zleva
doprava – od skladování, mycí zóny,
zóny přípravy jídla až k zóně vaření,
tedy k varné desce a troubě. „Je důležité
myslet i na jednotlivé odkládací plochy
mezi spotřebiči,“ upozorňuje architektka
Markéta Musilová.
Pro své praktické i dekorativní vlastnosti
se popularitě stále těší dřevěné kuchyňské linky, které mohou nést jak tradiční,
tak minimalistický, venkovský, industriální či průmyslový design. Hlavními prvky
kuchyňské linky se nově stávají police,
pracovní deska a dřez, které se pyšní
nejen užitím přírodních materiálů, ale
i masivním vzhledem.
Silné police ze dřeva, výjimečně z kamene nebo betonu, jsou kombinovány
s horními kuchyňskými skříňkami, nebo
je zcela nahrazují. Takovéto řešení velmi prospěje celému
prostoru a vizuálně i pocitově jej velmi odlehčí. Jelikož police
vystavují vše, co kdysi bývalo skryté, stává se kuchyňské
nádobí a náčiní důležitou dekorací celé místnosti. Atraktivní
podívanou zajistí především kontrastní kombinace, a to například designového moderního nádobí, rustikálních kuchyňských pomocníků a svěže zelených bylinek.
Robustní vzhled mívá také pracovní deska, která stejně jako
police bývá vyrobena zejména ze dřeva, kamene, ojediněle
i z betonu, přičemž designově povedené řešení představuje
také kombinace těchto materiálů. Pracovní desky záměrně
vypadají velmi mohutně; u dřevěných modelů někdy bývá
navíc podtrhován jejich neopracovaný vzhled.
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Stejnou pozornost si v moderních kuchyních zaslouží také
masivní dřezy velkých rozměrů a atypických tvarů, které
díky svému originálnímu designu z kuchyňské linky vizuálně vystupují do popředí. Takové dřezy jsou nejčastěji
zhotoveny v průmyslovém nebo venkovském duchu, a to
z keramiky, kovu, dřeva, betonu nebo kamene. Přední část
dřezu bývá někdy odkryta a dále zdobena – podle druhu
zvoleného materiálu se může jednat o vyřezávání, leptání,
vlys či mozaiku.
Design dřezu buď záměrně kontrastuje se vzhledem pracovní desky, nebo naopak s ním harmonicky ladí – v takovém případě bývá dřez vyroben ze stejného materiálu jako
pracovní deska. Elegantně pak vypadají zejména modely,

Co je v módě?

Možná jste si všimli, že se
do domácností dostává čím dál
více bílé barvy. Platí to i o kuchyních. Bílá je barva čistoty
a elegance. V kombinaci s kovem nebo dřevem navíc dostává nadčasový nádech, který
se jen tak neokouká. Nebojte
se bílé v kuchyni, jen myslete
na to, že na bílé jde všechna
nečistota hodně vidět.
Vyměňte kachličky za skleněnou desku. Vzhledem k tomu,
že se kuchyně často stávají
součástí obytného prostoru,
kachličky se nehodí pro každý
interiér. Vyzkoušejte skleněnou
desku, která se dobře udržuje
a navíc nechává vyniknout stěně, tapetě nebo posteru za ní.
Pokud máte dostatečně velkou
kuchyň, pořiďte si kuchyňský
ostrůvek. Skvěle se na něm
vaří, získáte další úložné prostory a ještě zůstanete během
příprav v kontaktu s okolím.

které jsou vyrobeny z jednoho kusu,
nebo které tento dojem budí.
Stejně jako dřevo, kámen a beton se
do prostředí kuchyní hojně vrací také
kov, a to nejen v podobě kuchyňského
náčiní a nádobí, ale i kuchyňských dřezů a obkladů. Nejužívanějším kovovým
prvkem v kuchyních jsou však svítidla
v průmyslovém duchu, která oživí nejen industriálně zařízené kuchyně, ale
i kuchyně minimalistické, venkovské či
skandinávské. Obvykle se jedná o velké závěsné lampy s kovovým oblým
stínítkem. Výsledný vzhled ovlivňuje
i výběr kovu – kuchyním sluší především mosaz, měď či nerez. Opravdovým
hitem se stává také kov v černém zbarvení, a to nejen s lesklým, ale i matným
povrchem.
Nepřehlédnutelné jsou také kovové vodovodní baterie, které mívají
zdobný retro design a stávají se tak
skvělým doplňkem masivních dřezů.
I v případě tohoto interiérového prvku
vede měděný, mosazný nebo černý
matný odstín.
Ice Jaro 2019 |
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Doma nebo venku?

Přirozeným pokračováním obýváku bývá terasa Stále víc toužíme relaxovat v otevřeném prostoru pod modrou oblohou
a slunečními paprsky nebo za svitu hvězd. Proto se současná
architektura snaží vybudovat v novostavbách terasy, kde
to jen jde. Samozřejmostí jsou terasy u rodinných domů se
zahradou, ale nabízejí je i nové bytové domy, a to nejen v přízemí, ale i ve vyšších patrech. Novým trendem se stávají také
terasy na rovných částech střech. Terasa tedy už dávno není
jen pravoúhlý prostor před francouzskými dveřmi. Ale třeba
zálivem organického tvaru, který dovnitř přivádí zahradu,
nebo koutem u domu, nabízejícím pohled jak z rozhledny.
Ideální terasa by měla být situována v závětří. Většinou se
také řeší otázka, zda ji zastřešit, nebo ne. Konstrukce zastřešení stavbu samozřejmě prodraží, ale dá terase širší možnosti
využití, třeba i v podzimních měsících.

Co je v módě?

silikonového těsnění, lamely udrží až 100 % dešťové vody.
V případě deště senzor aktivuje lamely do polohy uzavření. Po vyschnutí senzoru se lamely automaticky pootevřou
a zajistí tak provětrávání prostoru pod pergolou. Dešťový
senzor nereaguje na mlhu, rosu a mrholení. I pootevřené
lamely zabrání průniku vody pod pergolu. Od pergoly
samozřejmě očekáváte i tepelně-izolační vlastnosti, které
zajišťuje dvouplášťový aerodynamický tvar lamely v kombinaci s mikroventilací každé jednotlivé lamely. Díky
těmto unikátním vlastnostem jednotlivých lamel nedochází k přehřívání prostoru a je vytvořeno velmi příjemné
klima. Pokud chcete terasu používat i v chladném počasí,
bude pro vás důležité, že kvalitní lamely umožňují udržet
v prostoru příjemné klima. Při uzavření prostoru bočními
systémy a využitím infrazářiče lze vytvořit příjemné posezení i za nepříznivého chladného počasí.

INZERCE

Myslíte, že existuje ideální zastínění terasy? My jsme
přesvědčeni, že nejen nejmódnější, ale i designově nejzdařilejší a nejpraktičtější jsou lamelové pergoly. Jsme si jistí,
že lamelové pergoly jsou to nejdokonalejší, co vám může
ozdobit terasu. Samozřejmě jde o to, dobře si vybrat. Důležité je, aby otevřená lamela propouštěla dostatek denního světla. Největší výhodou lamelových střech je vysoká
variabilita světla a stínu. Nastavením úhlu lamel 0 – 160°
si vytvoříte dokonalé klima. Otevřené lamely propustí více
jak 90 % plného přírodního světla, zavřené vytvoří dokonalý stín, pootevřené zajistí výbornou ventilaci, proudění vzduchu a polostín. Nejlepší všechny tyto vlastnosti
zajistí lamely s unikátním aerodynamickým tvarem, které
odolávají větru až do 200 km/h. Uzavřené lamely vytvoří dokonalou vodě nepropustnou střechu. Po instalaci
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FLEXIBILNÍ
STÍNICÍ LAMELOVÝ
STŘEŠNÍ SYSTÉM
VERGOLA ®
promění terasu v oázu klidu
a pohody celé rodiny.
Její dokonalá funkčnost spočívá
v patentované technologii výroby
lamel, ve variabilitě světla-stínu,
tepelně-izolačních vlastnostech,
a odolnosti vůči dešti.

DOKONALÁ FUNKČNOST
ROZMANITOST ŘEŠENÍ
& PROFESIONALITA

silný déšť

polostín

VERGOLA

®

Originál je jen jeden

plné slunce

maximální ventilace

Autorizovaný distributor / ROGAN Solutions s.r.o. / Jupiterova 1196/30 / Praha 10
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„PRODUKT JE DESIGN
 DESIGN JE PRODUKT“
ŘÍKÁ ZNÁMÝ ČESKÝ DESIGNÉR PETR NOVAGUE, JEHOŽ NENÍ ASI
NUTNÉ DLOUZE PŘEDSTAVOVAT. SMARTPHONE VERZO, ŽIDLE EDGE,
SODOVKOVAČ LIMOBAR, KOLO FAVORIT, SLAVNÁ R200, KARTÁČEK
SPOKAR, KVĚTINÁČE KASPERA HLAVNĚ ŘADA MEZINÁRODNÍCH
OCENĚNÍ VČETNĚ PĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍCH – RED DOT AWARD,
PŘIČEMŽ TO POSLEDNÍ JE OPRAVDU ČERSTVÉ. PŘED PÁR TÝDNY HO
ZÍSKALY DVEŘE MUTEO SPOLEČNOSTI SAPELI, JEJICHŽ VÝVOJ A DESIGN BYL SVĚŘEN PRÁVĚ PETRU NOVAGUOVI.
Zisk dalšího ocenění Red Dot Award, co to pro vás znamená?
To, že projekt SAPELI MUTEO získal Red Dot Design Award je pro
mě potvrzením správné cesty, na kterou jsme se s realizačním týmem
SAPELI vydali. Tento projekt dveří bez kliky, připravujeme více jak dva
roky, přestože výsledek působí velmi jednoduše, cesta k němu byla
opravdu nelehká. Osobně mám z oceněni velkou radost a věřím, že
nebude poslední, vzhledem k unikátnosti celého řešeni.

PETR NOVAGUE *1981
Absolvent Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze,
průmyslový designer zabývající se širokou škálou produktů.
Je mimo jiné autorem designu
dveří MUTEO společnosti
SAPELI, zubních kartáčků
Spokar X, designu městských
kol, znovuoživené značky
Favorit nebo sportovního
automobilu R200.

Kde berete inspiraci
pro svou tvorbu?
Já osobně toto slovo
příliš nepoužívám.
V průmyslovém designu to není o spontánnosti a náhodě, ale
o celkovém, zodpovědném přístupu a procesu. Na začátku si musíte udělat opravdu detailní analýzu, hodně se
ptát, a to i sám sebe.
Jakým směrem se ubíraly vaše otázky a myšlenky
u dveří MUTEO?
Od samého počátku jsem si pohrával s logikou a filozofií. Kriticky jsem si kladl otázky, co všechno dělá skutečně dveře dveřmi, zda jsou dveře bariéra mezi dvěma
místnostmi. Jestli je nutné, aby měly kliku, jestli pohyb,
kterým se otevírají, je vlastně přirozený… Abychom se
pohnuli vpřed, museli jsme zkrátka zpochybnit všechno,
co bylo doposud normální a zažité. Klíčovým okamžikem
se stal bod, kdy jsem si uvědomil, že dveře jsou ve všech
svých dnešních podobách a desénech povrchů pořád jen
deskou. A to jsem chtěl změnit.

Bylo těžké se oprostit od zažité představy o dveřích, od klišé
a zvyků?
Vždy je velmi těžké hledat nové cesty. V designu je klíčové, aby se
výsledný výrobek odlišoval, aby přinášel lepši uživatelskou zkušenost a pokud možno byl esteticky dál než vše, co doposud vzniklo.
Výsledek, kterého jsme dosáhli je přesně takový, což nám potvrdil
i zisk Red Dot, kdy dveře MUTEO čelily ostré konkurenci mezinárodního prostředí a uspěly.
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Jaká byla vaše reakce, když přišla nabídka od SAPELI?
Musím říct, že mi to udělalo radost. Zároveň ještě víc, než kdy jindy
jsem si ale kladl otázku, jestli jde ještě vůbec něco vymyslet. Víte,
celou svoji kariéru se věnuji průmyslovému design, což znamená,
že navrhuji produkty, které se vyrábějí sériově. Je tak na mě, jako
autora kladena velká zodpovědnost související s komerčním úspěchem. A když přijde značka takové velikosti jako je SAPELI, má i velká
očekávaní. Byla to výzva.

Máte nějaké vzory?
O vzorech bych nehovořil, ale dovedl bych vyjmenovat
pár jmen, jejichž práce a filozofie mě ovlivnily, jako jsou
Dieter Rams, manželé Eamesovi, Chris Bangle nebo Steve
Jobs, u každého z nich lze vysledovat jasnou vizi kam se
má design ubírat, to je něco, čeho si velmi vážím.

DESIGNOVÉ
RADIÁTORY
radiátory

PRAHA
RADLICKÁ 68

BRNO

BUBENÍČKOVA 16

RADIÁTORY
PROMYŠLENÉ
DO POSLEDNÍHO
DETAILU

BEZPLATNÉ
KONZULTACE

NÁVRHY
ŘEŠENÍ

INDIVIDUÁLNÍ
PŘÍSTUP

ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA

WWW.LAURENS.CZ

MÍT SVOJE DOMA…
VYSTOUPÍTE NA MALÉM NÁMĚSTÍ UPROSTŘED
DOLNÍCH BŘEŽAN A HNED VÍTE, PROČ SE
SEM LIDÉ TAK RÁDI VRACEJÍ. MÁTE CHUŤ
PROZKOUMAT OBCHŮDEK ZA OBCHŮDKEM,
OCHUTNAT TU ZVLÁŠTNÍ ATMOSFÉRU
MALÉHO MĚSTA A ÚPLNĚ VÁS TO TÁHNE
DO ČELA NÁMĚSTÍ, KDE NAJDETE OBCHOD
CASAMODERNA.
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V

Vstoupíte dovnitř a najednou máte pocit, jako byste byli doma.
Prostřené stoly, postele s luxusním povlečením lákající k odpočinku, pohovky, na které máte chuť si sednout. Všude spousta
doplňků, krásné lampy, originální tapety, designové nádobí.
Pokud zrovna zařizujete, najdete zde vše potřebné – podlahami počínaje a kompletní nabídkou nábytku, včetně designových kuchyní konče.
Najdete zde i šikovný tým, při naší návštěvě jsme zde z rodiny
Šestákových zastihli Jiřího Šestáka a jeho dceru Kristýnu. Při
dobré kávě si s nimi můžeme chvíli povídat. Třeba o tom, jak
to všechno začalo… „Psal se rok 1991 a my jsme se také chtěli
zapsat do porevoluční nábytkářské historie,“ začíná Jiří Šesták
vyprávět. „Učili jsme se dělat kulaté rohy, pracovat s netradičními materiály, jako je například umělý kámen, sklo, kovy a další
spousta nových materiálů, začali jsme dělat nové povrchy,
včetně olejů a podobně. Oslovili jsme architekty a snažili se vybudovat výrobu designového nábytku. Prostě v roce 1991 jsme
spolu s mými bratry založili firmu JSJ Šesták interiéry, která se
zabývá výrobou na míru. V roce 1996 z rodinného podniku
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Prostě v roce
1991 jsme spolu
s mými bratry
založili firmu JSJ
Šesták interiéry...

vyrostl moderní výrobní komplex, ve kterém vzniká
atypický nábytek špičkové kvality. Jenomže, časem
jsme zjistili, že nám jenom výroba nestačí. Proto
jsme hledali i to, co neumíme vyrobit, jako jsou
podlahy, sedačky, stoly a židle … Zkrátka povedlo
se, že v roce 2005 byla založena nová společnost,
která se dodnes zabývá podlahami, a poté v roce
2013 právě toto interiérové studio, které již nabízí
kompletní vybavení od »podlahy až po lampičku«.
Náhle měl zákazník dvě možnosti – koupit si něco
v obchodě, nebo si objednat něco ve výrobě…
Pikantní na tom je, že my jsme primárně vlastně ani
nechtěli podnikat. Neměli jsme chuť jít do banky
a brát si úvěr. Ale nějak se to stalo a my, tři bratři,
jsme najednou měli společnou firmu. Neuměli jsme
v tom chodit, takže jsme si vzali úvěr, začali pozdě
čerpat a oni nám ho mezitím zrušili…
Prostě čekala nás spousta peripetií na cestě
za podnikáním, ale na jeho konci stojí nejen
výroba zakázkového nábytku JSJ Šesták interiéry, kde vám na míru vyrobí třeba i kuchyň, ale
i obchod Podlahy Šesták, kde si vyberete jakékoliv typy podlah v obchodní sítí FLOOR FOREVER
a to po celé republice, tak i samozřejmě Casamoderna… Vrcholem všeho je otevření tohoto
showroomu, kde jsme konečně našli, co jsme
hledali,“ končí své vyprávění Jiří Šesták.
A my vás spolu s ním zveme do úžasného obchodu,
který má z jedné strany romantické náměstí, z druhé strany park, do kterého budete v létě koukat,
když si spolu s rodinou Šestákových při posezení
na terase budete povídat o svých plánech na nové
bydlení. Protože tenhle prostor, to nemá být obyčejný obchod, kde se cestou z práce zastavíte pro
sedačku. Zde najdou lidé, kteří potřebují poradit
s konceptem svého bydlení, svoje doma…
www.casamoderna.cz
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PROJEKTY ROKU 2019

Developerské projekty
Největší stavební boom probíhá v Praze a okolí, ale
pozadu nezůstávají ani další velká města. Někdo dá
přednost dokonale zrestaurovanému domu na Starém
Městě, jiný raději luxusnější vilce na předměstí, další
si ráno přivstane a dojede do hlavního města za prací
ze své rezidence za Prahou. Každému, co libo. A co
nám vlastně naše krásná republika nabízí? Pojďme se
podívat na nejzajímavější projekty tohoto roku.

Vilky Třebonice

Pokud chcete bydlet přímo v Praze a zároveň mít
dostatek soukromí, máme tu pro vás unikátní domky, které splňují ta nejnáročnější kritéria. Jižní svah
s výhledem do zeleně, v klidném prostředí s oblíbeným obchodním centrem za zády, skvělá dostupnost
do centra – to je to nejlepší místo pro bydlení. Vilky
Třebonice jsou unikátním konceptem, který v Praze
nikdo jiný nenabízí.
Je nutné si uvědomit, že projekty rodinných domů, až
na výjimky, jsou v Praze stavěny nejčastěji jako řadové či dvojdomy na malých pozemcích s minimálními
rozestupy. Vilkové čtvrti se podobají jedna druhé jako
vejce vejci, a tudíž vás možná i překvapí, že se tento
unikátní koncept od tohoto trendu posledních let
výrazně vymezuje.
Těchto 12 moderních vilek ovšem nabízí nejen klid
a soukromí, ale i originální design. Všechny vilky jsou
nízkopodlažní, bezbariérové, s velkoformátovými okny.
Samozřejmě je ale na vás, jakou dispozici si vyberete.
Projekt klade velký důraz na zeleň, proto každá vilka
bude disponovat vlastní dlouhou terasou s pergolou.
Dále bude na pozemku o velikosti 1 000 m2 připravena
zahrada.

Třebonice městský luxus
s nádechem venkova
Jak již jsme si řekli, projekt vznikne v pražských Třebonicích. Třebonice s přibližně 500 obyvateli se rozkládají
2 km severozápadně od Řeporyjí podél Dalejského
potoka. První zmínky o této obci sahají až do roku 1279.
Tato obec je Pražany vnímána jako okrajová oblast
Prahy 5, ovšem jádro Třebonic patří k městské části Prahy
13. Přestože vzdálenost od centra není nikterak velká,
na návštěvníka obce dýchne klid a pohoda v kontrastu
s rušnou metropolí.
Praha 13 je lokalitou, která v Praze nejrychleji a nejvýrazněji mění svou tvář. Těší se mimořádné pozornosti
velkých developerů, kteří zde v uplynulých 15 letech
realizovali desítky developerských projektů a připravují
další. S novou developerskou výstavbou se mění obraz
lokality z okrajové, zemědělské na moderní a vyhledávanou, která nenabízí jen bydlení, ale i špičkové kancelářské projekty. Třebonice jsou blízko Západního Města,
a tak mohou těžit z nově vznikající infrastruktury.
Lokalita je v blízké dostupnosti oblíbených obchodních
center Metropole Zličín, Globus Zličín, Ikea či Tesco.
Výhodou této lokality je blízké napojení na Pražský
okruh (exit 23), díky kterému se dostanete například
k Letišti Václava Havla za pouhých 14 minut. Přiblížení
k centru Prahy na metro zajišťují dvě autobusové linky,
které jezdí přibližně každou půlhodinu.
Ice Jaro 2019 |
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Text: Iva Nováková, foto: Shutterstock

NEJVÍC BYTŮ SE U NÁS POSTAVILO V SEDMDESÁTÝCH
LETECH MINULÉHO STOLETÍ. PŘEVÁŽNĚ ŠLO O MASOVOU
PANELOVOU VÝSTAVBU, KTERÁ MODERNÍM
STANDARDŮM ZROVNA NEODPOVÍDÁ. OD BYDLENÍ
JIŽ DNES OČEKÁVÁME VÍC, NEŽ JEN MÍT MOŽNOST,
KDE VEČER SLOŽIT HLAVU. CHCEME LUXUS, POHODLÍ,
BEZPEČÍ… CHCEME ZKRÁTKA SVÉ IDEÁLNÍ DOMA…

V Praze ještě zůstaneme. Zahálka je nová malá čtvrť v Praze
4 na břehu Vltavy, v sousedství golfového hřiště Hodkovičky.
V několika etapách zde vznikne sedm nadstandardních bytových
domů a mezi nimi velkorysé parky s desítkami stromů, louky,
hřiště, biokoridor Zátišského potoka, pěstěné trávníky i zahrada.
Stavba první fáze byla zahájena v létě 2018, prodej běží na plné
obrátky a byty budou novým obyvatelům Zahálky předány
na podzim roku 2020.
Jak přišla Zahálka ke svému jménu? Autoři projektu nechali
vyniknout přednostem atraktivní lokality u Vltavy na pomezí
Hodkoviček a Modřan. Zasadili do ní koncept nadčasově moderního bydlení s respektem k přírodě, které poskytne klid a prostor
pro odpočinek s bezpočtem možností lenošivého i aktivního trávení volného času. Domy jsou orientovány tak, aby umožňovaly
velkorysé výhledy na malebné scenérie okolí Vltavy s protilehlými kopci Chuchelského háje, golfový green i vilovou čtvrť starých
Hodkoviček.
Zahálka je bezprostředně napojena na jednu z hlavních pražských cyklostezek vedoucích podél Vltavy od centra, přes Náplavku až do Zbraslavi. U přírodního břehu Vltavy se lidé s oblibou
koupou, rybaří, piknikují, nebo si s rodinami užívají příjemného
volnočasového areálu Vodpočívárna, sportovního Freestyle parku nebo Lanového parku. Golfisté mají svůj malý ráj téměř pod
okny. Romantické duše zase rády spočinou v půvabných zákoutích poklidné Modřanské rokle vzdálené od Zahálky deset minut
na kole. Komu přijde na chuť zajet si do centra, tramvají nebo
na kole je tam za dvacet minut.

Vysnili si Zahálku

Na projektu se podílí hned několik architektonických ateliérů.
Celý urbanistický koncept, který bude po dokončení čítat na osm
set bytů v celkem sedmi budovách, navrhlo slovinské studio
Bevk Perovič Arhitekti, tvůrce oceněný řadou prestižních mezinárodních architektonických cen. Stejný architekt navrhl i první
ze dvou budov, které vzniknou v první fázi projektu a nabídnou
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dohromady 240 bytů.
Bevk Perovič do své
budovy vtělil neokázalý luxus promyšlených bytových
dispozic všech typů
od 1+kk až po 5+kk
a jedinečných architektonických prvků,
jako je například
velký prosklený arkýř
pro sto způsobů zahálení s dechberoucím
výhledem. Druhou
budovu navrhlo české architektonické studio Under Construction Architects a i na ní je zjevný jedinečný rukopis architekta.
Jeho elegantně zaoblená budova vyniká promyšleným prostorovým řešením bytů s velkorysými terasami, jejichž součástí jsou
designové boxy sloužící jako praktické úložné prostory nebo
třeba i jako vertikální zahrada, jak je komu libo. Oba domy první
fáze projektu mají svůj vlastní osobitý styl i charakter a zároveň
jsou spolu sladěny v příjemné harmonii.
Tvůrci Zahálky od prvních úvah věděli, že špičkovou architekturu
budov musí doplnit špičková krajinářská architektura. Celý areál
počítá výhradně s podzemním parkováním, aby veškerý povrch
zůstal zachován pro zeleň. Do týmu proto přizvali atelier zahradní architektury Flera, aby celému prostoru obklopujícímu bytové
domy vdechl život a krásu. Desítky stromů, zahrady, louky
protkané cestami, hřiště, ale třeba i amfiteátr doplní revitalizovaný Zátišský potok, který se celá desetiletí ukrýval v potrubí pod
zemí. Zahálka vrací místu duši. Bude se tu dobře žít.
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Bydlení u Vltavy a golfu táhne.
V Praze vyrůstá nová čtvrť Zahálka.

Jednička
na trhu
bezvodých
pisoárů

Ekologické
sanitární vybavení
E C O S T E P. C Z | E C O S T E P. S K | E C O S T E P. H U
E S H O P. E C O S T E P. C Z

Bydlení v oblacích
A do třetice všeho dobrého. Na Prahu se můžeme koukat z Petřínské
rozhledny, Žižkovské věže, Riegrových sadů a brzy také ze svého bytu
na úpatí Vidoule. Vzniká zde místo s krásným bydlením – top’rezidence Pomezí.
Lidé jsou při výběru bydlení čím dál náročnější. Nízkoenergetická náročnost se stává samozřejmostí, moderní trendy v interiéru a bydlení
v přírodě jsou taktéž téměř jistým standardem.
Ale člověk má stále větší nároky – prostor, vzdušnost a komfort
začínají být měřítkem současných priorit při výběru místa pro život
a investici do něj.
Vzdušné, slunné, prostorné, blízko centra, a přece v přírodě. Takové jsou penthousy, čili domy vznikající na střechách bytových domů
i výškových budov. Penthousy nejsou pouze záležitostí Monaka, Dubaje, New Yorku a jiných světových velkoměst. Bydlet v nich můžete
i v Praze.
Šest výjimečných penthousů nabídne v 1. etapě top’rezidence Pomezí v Košířích. K přírodě šetrný a architektonicky dobře promyšlený
projekt nabízí několik desítek luxusních bytů v lokalitě Prahy 5 s předzahrádkami, balkony či terasami, a především ojedinělými výhledy.
V severně orientovaných bytech si užijete pohled na panoramatickou
scenérii Prahy. V jihozápadně orientovaných bytech uvidíte na přírodní památku Vidoule, kde budete čerpat energii z přilehlého lesa.
Čtyři z šesti penthousů jsou navrženy jako dvoupodlažní mezonety.
Jedinečnost penthousů netkví pouze v jejich umístění a rozloze (ta
se pohybuje v řádu stovek metrů čtverečních). Vysoké stropy, propojené místnosti, nápaditá řešení využití prostoru a celá řada designových detailů přispívají k výjimečnosti celé struktury a probouzí obdiv
v nejednom návštěvníkovi „nebeského“ bytu. Všechny penthousy
v top´rezidenci Pomezí naplňují základní charakteristiku penthousů:
velkoformátová skleněná okna, rozsáhlé dřevěné terasy (zde lze
instalovat vířivku), soukromá zahrada, použité materiály v kombinaci
dřevo, kov, mramor, a další.

Investujte do sebe
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Penthousy patří bezkonkurenčně k nejlepším možnostem prémiového bydlení, a to obzvlášť, pokud se nacházejí v pěkné lokalitě.
Praha 5 – Košíře jí jsou. Prakticky vedle domu se nachází přírodní park
Košíře-Motol, nedaleko jsou památka Vidoulka, Prokopské údolí
a rozhledna Cibulka. Je zde rovněž motolský Golf Club Praha, venkovní vyžití najdou děti i dospělí. Dostupnost do centra Prahy je přitom
velmi dobrá. Za 17 minut pěšky dojdete na zastávku metra B Jinonice.
Během 10 minut se dostanete na Pražský okruh, za čtvrt hodiny dojedete na křižovatku Anděl. I o děti je postaráno – škola a školka jsou
v místě. V blízkosti je také Francouzské Lyceum.
Penthousy v Košířích budou k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2021,
ale už nyní je ta správná doba začít o nich přemýšlet.
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ZIMNÍ
ZAHRADY
OKNA, DVEŘE VCHODOVÉ A BALKÓNOVÉ
INTERIÉROVÉ DVEŘE
VČETNĚ ZÁRUBNÍ
ŽALUZIE, PARAPETY,
SÍTĚ PROTI HMYZU
NOANO group s. r. o.
Hlavní 88, Větrušice, 250 67 Klecany
tel.: 777 911 566, 777 911 567
e-mail: obchod@oano.cz

www.noano.cz

Našli jsme místo, které právě vzniká. Architekti mezinárodního studia Chapman Taylor ho již propsali na papír a bude
v krásné náruči Šumavy, přímo na břehu Lipna.
V obci Lipno nad Vltavou vyroste ve střední Evropě ojedinělý rezidenční komplex MOLO Lipno Resort, jehož součástí
bude 79 luxusních bytů a podkrovních apartmánů, unikátní
stopadesátimetrové molo s jezerním vyhřívaným bazénem,
promenáda s obchody a také pětihvězdičkový hotel s wellness a spa, prestižní restaurací, vinotékou a soukromým
MOLO Beach Clubem. Pro rezidenty bude k dispozici rovněž
klubová půjčovna sportovního vybavení, beach volejbalové
hřiště a správcovské služby na nejvyšší úrovni.
Inspirací pro vznik resortu kombinujícího rezidenční a hotelovou část s pětihvězdičkovým servisem, s využitím přírodních materiálů, byly prémiové resorty ve švýcarském Davosu
či rakouském Kitzbühelu.
MOLO Lipno Resort bude vynikat svou kvalitou, luxusem,
komfortem a službami, podobně jako tyto resorty. Na detailech zde opravdu záleží. Pozornost je věnována funkčním
dispozicím bytů a vysoké úrovni standardního vybavení
včetně saun, designových zařizovacích předmětů, velkoformátových francouzských oken, velkorysých teras a balkonů.
Mimořádné jsou speciálně upravené nájezdy do garáže pro
sportovní vozy, velkorysé prostory parkovacích stání i pro
SUV vozy, dobíjecí stanice pro elektromobily a kola, sklepy
a kóje pro sportovní vybavení. Byty a podkrovní penthousy
mají přímý výhled na jezerní hladinu nebo do klidnější romantické zahrady.
MOLO Lipno Resort je koncipováno primárně jako druhé
bydlení, nicméně s možností krátkodobých pronájmů.
Hýčkejte sebe, svoji rodinu a užívejte maximálního komfortu
a relaxace ve svém druhém domově.
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Architektura a prémiové služby
světové úrovně

NETOČTE SE V KRUHU!
Pořiďte si kvalitní zapuštěný bazén
a užijte si tu pravou letní zábavu.

Léto se blíží! Přinášíme porovnání nadzemních a zapuštěných bazénů.

Rádi byste si pořídili bazén nový nebo plánujete
výměnu Vašeho současného? Investice
v podobě koupě nového bazénu si zaslouží
promyslet do detailu, aby všechna očekávání
skutečně naplnila. Abychom vám rozhodování
co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro vás
užitečné tipy a poznatky z praxe provozování
jednotlivých typů bazénů.
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Zapuštěný bazén lépe vypadá a přináší nový rozměr komfortu, zábavy a sportovního vyžití.
Bazény, zastřešení a doplňkový sortiment naleznete na www.albixon.cz

Chcete luxus mimo Prahu?
Potom rozhodně volte Vrchlabí
Má ideální polohu pro všechny milovníky aktivního odpočinku
v zimě i v létě. Polyfunkční apartmánový dům Ski & Mt. Bike
apartmens poskytne komfort vlastního bytu, ale navíc s hotelovým zázemím, což ocení zejména rodiny s dětmi. Na ně myslí
projekt i v dalších směrech: jde o uzavřený, zcela bezpečný areál,
s nepřetržitou službou recepce.
Součástí všech apartmánů jsou kuchyňské linky a nadstandardní vybavení včetně možnosti regulace topení na dálku
nebo rekuperační jednotky. V areálu nechybí krytá parkovací
stání ani venkovní mycí zóna na kola. Vyroste zde i dětské
a workoutové hřiště. Milovníci lyžování ocení výběr z několika snadno dostupných ski areálů, v létě je na dosah řada
značených turistických cest a cyklostezek. A na své si přijdou
i milovníci golfu, cvičit údery jim umožní golfový trenažer.
Po sportovních výkonech určitě přijde vhod relaxace v sauně
a vířivce v privátním wellnessu.
Celoročně využitelné apartmány mohou majitelé také pronajímat. O veškerý s tím spojený servis se postaráme, včetně zajištění
zájemce nebo úklidu.
Jde tedy o výhodnou investiční příležitost, protože předpokládaný roční výnos může být až 11%.

 Dispozice od 1+kk do 5+kk
 Dřevěná podlaha zn. Kährs švédské kvality
 Elektrické podlahové topení s ovládáním přes mobilní
aplikaci
 Zařizovací předměty prémiových značek: Kaldewei,
Villeroy& Boch, Kludi, Tece a další
 Možnost zařízení apartmánu „all inclusive“ týmem profesionálů
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A čím je projekt apartmánového
domu zajímavý?

Chalupaření s výhodami:
stoprocentní relax a žádné starosti kolem

V SAMÉM SRDCI KRKONOŠ, V LOKALITĚ ZVANÉ HOŘEJŠÍ VRCHLABÍ JIŽ BRZY ZAČNE
VÝSTAVBA SKI & MT. BIKE APARTMENTS, PROJEKTU STYLOVÉHO CHALUPAŘENÍ 21. STOLETÍ.
Polyfunkční apartmánový dům bude mít k dispozici téměř
šedesát horských apartmánů, recepci s lobby barem, wellness
a dětské hřiště. Areál počítá s dostatečným počtem zastřešených
parkovacích míst, garáží a sklepních kójí. O novém stylu chalupaření, při kterém si majitel užívá dovolené bez starostí spojených
s udržováním a provozem dalšího domu, jsme mluvili s Ivorem
Ševčíkem, ředitelem společnosti All Inclusive Development, která
projekt realizuje.
Čím je projekt apartmánového domu zajímavý?
Apartmány jsou vybavené kuchyňskými linkami a celoročně
obyvatelné. Zimní a letní dovolená nebo víkendy – je to na vás.
Z Prahy se sem autem dostanete do dvou hodin. Můžete si tu
nechat své věci celoročně. Tím vám odpadá potřeba složitého
balení na dovolenou. Kdykoli sem můžete přijet bez toho,
abyste někde museli rezervovat hotel. Když jedete mimo domov,
třeba jen na víkend, chcete si užít pohodlí. Apartmánový dům
vám poskytne komfort vlastního bytu s hotelovým zázemím.

Nemusíte se starat o dům, zajistíme vám úklid apartmánu, dáme
snídani za dveře, užijete si tu privátní wellness... A pokud si budete přát, váš apartmán v době, kdy tu nebudete, podle vašich
pokynů pronajmeme.
Opravdu je investice do horského apartmánu tak výhodná? Ceny nemovitostí jsou momentálně na svém
historickém vrcholu.
Je to skvělá investiční příležitost. Kouzlo horského apartmánu je
v tom, že ho po dobu své nepřítomnosti můžete velmi výhodně
pronajímat. Takový apartmán vydělává více než byt, který v Praze pořídíte na pronájem. Zvlášť investice do větších apartmánů
se vyplatí. Více místností je komfortnějších pro rodiny s dětmi,
které si často podobné krátkodobé pronájmy hledají. Budete
mít tedy více zákazníků. Pronájem jednoduše zadáte do on-line rezervačního systému s informacemi, kdy bude apartmán
k dispozici. My zajišťujeme provoz recepce, úklid a veškerý servis
spojený s pronajmutím, takže sem kvůli novému návštěvníkovi
ani nebudete muset jezdit.

Více o projektu na: https://www.vrchlabi-apartmany.cz

NAŠE PASIVNÍ DOMY
MAJÍ MNOHO VÝHOD:

NÁŠ DŮM VÁŠ HRAD
MÁME RÁDI MODERNÍ DOMY S CHYTRÝMI TECHNOLOGIEMI, KTERÉ USNADŇUJÍ
ŽIVOT. DOMY, KTERÉ JSOU MAXIMÁLNĚ ÚSPORNÉ A MAJÍ ATRAKTIVNÍ DESIGN.
VZTAHUJE SE NA NĚ DOTACE A STOJÍ STEJNĚ JAKO VĚTŠÍ BYT.

P

 vyšší komfort bydlení
 extrémně nízké náklady
na energie
 úspora energií až 90 %
oproti běžnému domu
 stálý přívod čerstvého
vzduchu bez průvanu
 hypoalergenní prostředí
 žádné teplotní rozdíly
v místnosti
 možnost získání dotace
z SFŽP ČR
 příjemné konstantní teploty v zimě i v létě
 vyšší hodnota na trhu
nemovitostí

INZERCE

Proto před 2,5 lety vznikl projekt Zelený Zlonín. Naplánovali jsme výstavbu více než stovky pasivních domů. Koncem
roku jsme úspěšně dokončili 1. etapu s 36 domy. V současné době realizujeme etapu druhou. Zájem je tak velký, že
už připravuje etapu třetí. Nejde nám jen o to prodat dům,
ale o to stát se našim klientům partnerem a to už od poradenství při zajištění financování domu až po řešení technických problémů po nastěhování.
Projekt Zelený Zlonín leží cca 17 km od centra Prahy u obce
Líbeznice. Lokalita má vynikající dopravní obslužnost
a občankou vybavenost. Denně jede do obce přes 90 spojů
a v obci je školka a restaurační zařízení. Našimi klienty
jsou, jak mladé rodiny s dětmi, tak i starší občané. Všichni
mají společný zájem. Bydlet v moderním domě, v klidném
prostředí se snadnou dostupností do Prahy. A to je přesně
projekt Zelený Zlonín.
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VÝJIMEČNÉ DOMY PRO VÝJIMEČNÉ LIDI
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Moderní technologie · Atraktivní design
Profesionální jednání
Přátelské ceny
více na:

www.mcfd.cz

Text: Jana Poncarová foto: Shutterstock.com

LUXUSNÍ

DESTIN
Kam se vydat na
snovou dovolenou?

I na luxusní dovolené vás bohužel
můžou potkat nepříjemné problémy, třeba ve formě úrazu. Pokud
se tak stane, máme pro vás účinný
tip. K urychlení hojení po úrazech
a operacích se osvědčuje podpůrná léčba enzymovými léky, z nichž
nejznámější je Wobenzym. Enzymy, které tyto léky obsahují, navíc
působí proti otokům, např. nohou
při dlouhotrvajícím cestování,
a posilují oslabenou imunitu. Je
dobré je přibalit s sebou, protože
jejich účinek je největší, když se
začnou užívat co nejdříve po vzniku problému.
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NACE

Cestování

DOVOLENÁ SNŮ ZNAMENÁ PRO
KAŽDÉHO Z NÁS NĚCO JINÉHO.
NĚKDO DÁVÁ PŘEDNOST HORÁM,
JINÝ ŠUMU VELKOMĚSTA S LUXUSNÍMI KAVÁRNAMI A HOTELY,
NĚKDO TOUŽÍ PO PANENSKY ČISTÉ PLÁŽI S PRŮZRAČNOU VODOU
NEBO PO VÝLETĚ NA JACHTĚ. SPLNIT SI SVÉ SNY JE V DNEŠNÍ DOBĚ
SNADNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLI JINDY.
POKUD MÁTE NAŠETŘENO, MŮŽETE SE VYDAT DO DESTINACÍ, KAM
MÍŘÍ TI ÚSPĚŠNÍ Z NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH.
VYBRALI JSME PRO VÁS MÍSTA,
DO NICHŽ JEZDÍ ODPOČÍVAT CELEBRITY, HERCI, SPISOVATELÉ, ZPĚVÁCI
I PODNIKATELÉ, JEJICHŽ TVÁŘ NIKDO
NEZNÁ, ZATO JEJICH KONTO PŘETÉKÁ FINANČNÍMI PROSTŘEDKY.

Luxusních destinací po světě přibývá. Zeměkoule se každým rokem pomyslně zmenšuje. Lety
vás dnes totiž zanesou i do těch nejskrytějších
destinací na druhé straně glóbu. Exotika je tak
stále dostupnější i pro ty, kteří musí na luxusní
dovolenou šetřit třeba několik let. Protože letenky už dnes nestojí celé jmění, vydat se na Bali
nebo do Thajska není výsadou horních deseti
tisíc. A čím přístupnější tyto lokality jsou, tím spíš
si lidé toužící po skutečném luxusu vybírají jiné.
Některé z nich leží, docela překvapivě, na starém kontinentě, protože i on pořád ještě skrývá nedotčenou přírodu a neobjevené lokality.
Mnohdy proto nemusíte utrácet za letenku. Stačí
nasednout do auta a vydat se na cestu.
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IZRAEL
Pokud chcete najít něco skutečně neobyčejného, určitě zavítejte
do Izraele. Nachází na Arabském poloostrově na východním pobřeží Středozemního moře, na jihu se ale dotýká v Akabském zálivu i Rudého moře. Hlavním městem je Jeruzalém, jehož východní
část v roce 1980 Izrael anektoval a vyhlásil ho “věčným a nedělitelným hlavním městem“. Řada zemí však nadále považuje za hlavní
město Tel Aviv, i když západní část Jeruzaléma ovládal Izrael vždy.
Na severu sousedí s Libanonem, na východě s Jordánskem. Na jihozápadě sousedí s Egyptem a dotýká se také úzkého pásma Gazy,
které je již pod palestinskou správou.
I přes malou rozlohu je geograficky velmi pestrý, na jihu do něj
zasahuje poušť Negev, na severu horská pásma Galileje, Karmelu
a Golan. Východně od Centrální vysočiny se nachází údolí řeky
Jordán, které je částí Velké příkopové propadliny táhnoucí se
od Libanonu po Mosambik. Jordán pramení na hoře Hermon a
teče přes Galilejské jezero do Mrtvého moře, které je nejníže položeným místem na Zemi. Nachází se 408 metrů pod hladinou moře.
Nejvyšší horou na původním území Izraele je 1280 metrů vysoký
Har Heron v Horní Galileji. Na okupovaných Golanských výšinách
se pak nachází 2224 vysoká hora Micpe Šlagim. Hermon s 2814
metry je ještě vyšší, ale jeho vrchol ovládají Syřané. Jižní svah hory
do výše přes 2250 metrů ovládají Izraelci.
Na většině území s výjimkou horských oblastí a pouště Negev
panuje středomořské klima s deštivými zimami a dlouhým
teplým létem.
V Izraeli můžete navštívit známá místa, jako je Tel Aviv, Jeruzalém či Mrtvé moře. Izrael toho však nabízí mnohem víc.
Určitě byste si neměli nechat ujít městečko Betlém. Nachází se
necelých osm kilometrů jižně od Jeruzaléma, tedy v centrální
části Západního břehu Jordánu a žije zde kolem 30 tisíc obyvatel.
Tóra toto městečko označuje jako Město Davidovo, ve kterém
byl korunován tehdejší král Jeruzaléma. Nejznámějším veřejně
známým faktem je ale narození Ježíše Nazaretského.
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Hlavní turistickou atrakcí Betléma je Chrám
Narození Páně, kde se každoročně pořádají
vyhlášené vánoční oslavy. V centru města se
také nachází mešita, vedle které stojí kulturní centrum Bethlehem Peace Center, kousek
od chrámu (2 km směrem na jih) se nachází
vyhlášená Mléčná jeskyně.

INZERCE

Z jiné perspektivy

Nazaret

Leží v historickém regionu Dolní Galileje a je
také hlavním městem izraelského severního okrsku. Nazaret se nachází v nadmořské
výšce 300 metrů, ve vzdálenosti pouhých
25 km od Galilejského jezera, které také
stojí za krátkou návštěvu. Město je díky jeho
nejznámějšímu obyvateli významným křesťanským poutním místem. Podle Nového
zákona byl Nazaret domovem Josefa s Marií
a místem, kde archanděl Gabriel oznámil
Marii, že porodí Ježíše. Zde také podle Nového zákona Ježíš prožil dětství a mládí. Právě
zde však také nacházel jako prorok nejmenší
pochopení od místních obyvatel a později se
rozhodl odejít do Jeruzaléma.
Počet obyvatel Nazaretu za Kristových dob
je v současnosti neznámý, odhady se pohybují od 480 do 2 000 obyvatel. Archeologické výzkumy prokázaly, že v tomto místě
existovaly lidské osady již před 9 000 lety.
Starý zákon, Talmud či ostatní relevantní
historické spisy se však o městě nezmiňují.
Ani není obsažen na seznamu 45 galilejských měst od Flavia Josefa. Postavení města
v rámci Galileje i celé Judeje bylo tehdy
nevýznamné. Někteří historikové dokonce
tvrdí, že z důvodů neexistujících písemných
zmínek Nazaret neexistoval až do 1. století n. l., jiní zase, že Nazaret patřil pod jiné
město.
Při návštěvě Nazaretu můžete navštívit
několik překrásných křesťanských kostelů,
klášterů, které nikde jinde v Izraeli neuvidíte. Určitě nezapomeňte navštívit nejznámější Chrám Zvěstování nedaleko centra města.
V některých klášterech se můžete i ubytovat
(jsou obvykle levnější než hostely) a dokonale tak nasát atmosféru místa. Je v nich
však striktně dodržován režim nočního klidu
a dalších pravidel.

IZRAEL

Haifa

Haifa je největší město na severu Izraele. Je i hlavním městem Haifského okrsku a čtvrté největší město
v Izraeli. Nachází se přibližně 90
kilometrů severně od Tel Avivu a je
hlavním regionálním centrem
severního Izraele. Je také domovem Světového centra Bahá’í, které
je zapsáno na seznamu Světového
dědictví UNESCO.
Haifa je hlavním i největším izraelským přístavem, centrem izraelského průmyslu a sídlem několika
technologických institutů. Nachází
se zde velké množství hi-tech parků, mezi nimiž je i největší a nejstarší park v zemi (průmyslová zóna
Matam) a ty určitě stojí za to vidět.
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ANGKOR WAT

Nejpopulárnější
památka v Kambodži
Vydejte se do Asie a zažijte úžasnou
letní dovolenou. “Práce obrů! Větší
než cokoliv, co nám zanechali staří
Římané či Řekové! Chrám větší než ten
Šalamounův, práce dávného Michelangela…” Podobně nadnesené výkřiky
pronášel v tranzu francouzský cestovatel Henri Mohout jednoho lednového
rána roku 1860 poté, co se prodral hustým porostem a otevřelo se před ním

panorama Angkor Watu. Západní svět,
nabuzený zrovna na archeologické
objevy a stavby dávných civilizací, hltal
v Paříži vydaný popis cesty tak, že francouzskému cestovateli přisoudil i samotný objev ztraceného města neznámé civilizace. Fantazii jitřily roztodivné
představy, která že to zapomenutá civilizace dokázala zbudovat takto skvělé
chrámy. Ani na obligátní mimozemšťany se nezapomnělo! Málokterý čtenář
atraktivního cestopisu tehdy tušil, že
ono obří město zbudovali předkové

místních vesničanů, kteří o stavbách
nikdy ponětí neztratili. Samotný Angkor Wat byl v době “objevu” fungujícím
buddhistickým klášterem se stovkami
mnichů, kam se z vesnice chodilo zapalovat vonné tyčinky a mezi návštěvníky
se tu a tam objevil i pobožný obchodník
z dalekého Japonska či Číny.
Překvapení a nadšení páně Mohouta
se ovšem nelze divit. Angkor je bezpochyby jedním z kulturních a civilizačních
vrcholů lidstva.
O gigantismu starých khmerských
staveb svědčí jen čisté rozměry: rituální
nádrž Západní Baray, kterou božský král
Súrjavarman I. nechal vykopat ihned
po své korunovaci, má rozměry 7,8 krát
2,1 kilometrů, areál samotného Angkor Watu zabírá 162 hektarů, rozloha
celého města tehdy přesahovala 1000
kilometrů čtverečních.
Neohromují ale jen rozměry, ale všechny
ty jemné detaily a sochařský um tvůrců.
Tajemný úsměv obřích hlav bódhisattvy
Avalókitéšvary na chrámu Bayon, tančící
apsary jako živé a vyvážená estetika
staveb, je zřejmé, že tu před námi stojí
zcela mimořádně dílo.
Ice Jaro 2019 |

59

Vyrazte do Afriky…

Že je nejvyšší hora Afriky jen pro horolezce? Omyl! Představte si
africkou savanu plnou slonů, žiraf a zeber a v pozadí zasněžený
vrchol majestátního Kilimanjara. Tyto fascinující výhledy a mnohem víc zažijete, aniž byste museli kamkoli šplhat. Putování
okolo Kilimanjara je unikátním zážitkem nejen pro svou pestrost
a dramatickou odlišnost keňské a tanzanské strany, ale i tím, že
tato výjimečná oblast je paradoxně turisty téměř neobjevena,
neboť ti primárně míří pouze na vrchol. Nejkrásnější výhledy
na Kilimanjaro však nabízí právě jeho okolí na jedné straně plné
exotické zvěře, a na druhé porostlé džunglí, v níž tu a tam narazíte na malebnou vesničku.

Jaká místa navštívit?

Zmíněný pohled na stáda exotické zvěře s Kilimanjarem v pozadí
nabízí park Amboseli, ve kterém navíc můžete narazit i na komfortní ubytování, kde si při odpočinku u bazénu pohled na afrického velikána jednoduše zamilujete. Až Vás omrzí pozorování
hrochů, lvů, slonů a zeber, vydejte se na jih a za pár hodin se
můžete ubytovat v Tanzanii, tentokrát na úpatí jižní strany
Kilimanjara. Z vyprahlé savany je rázem džungle plná tropického

života. Mezi rozkvetlými banánovníky se vydejte do turisty zcela
opuštěných míst. Nad městem Moshi se pohádkovou krajinou
projděte ke 100m vysokému vodopádu Mataruni a zaplavte
si v laguně pod ním. K večeru jednoduše vyjeďte do některé
z vesnic na úpatí hory, ze kterých si vychutnáte výhledy na zbarvující se vrchol Kilimanjara při západu slunce. Namísto davů
turistů mířících po striktně vymezených cestách na vrchol zde
potkáte pouze usměvavé domorodce. Za pár Šilinků vám ukáží,
jak pěstují kávu a dají se s vámi do řeči, neboť budete patrně jen
jedni z mála turistů, kteří se v těchto ještě neobjevených místech nachází. Máte-li chuť na odpočinek, ponořte se do horkých
pramenů Chemka jižně od Moshi, kam vás dovede opuštěná
cesta lemovaná baobaby. V uvolněné atmosféře se vám možná
posteskne po exotické zvěři, tak neváhejte a další den objevte
rezervaci Arusha pod Mt. Meru. Najměte si rangera a připravte se na nezapomenutelný zážitek. Pod jeho ochranou se pří
pěší procházce octnete zcela osamoceni mezi žirafami, slony či
zebrami. Přiblížit se můžete doslova na dosah! Za návštěvu stojí
i tradiční masajské vesnice, které vám prozradí mnohé o životě
afrických kmenů. Milovníky zvířat zaujme už samotný přesun
z Nairobi. Ve stejnojmenném národním parku nedaleko keňské
metropole se krom jiného hojně vyskytují lvi a vzácní nosorožci.
Právě zde, i díky dobrému leteckému spojení, je vhodné celou
cestu pod Kilimanjaro začít.
Cestovní kanceláře znalé místních poměrů dokáží i v této destinaci zajistit komfortní ubytování s kvalitní plnou penzí, což
pobyt značně ulehčí, neboť stravovat se zde mimo hotely není
nejvhodnější.

Kdy cestovat pod Kilimanjaro?

Ideální období je na začátku podzimu nebo v lednu a únoru.
V obou obdobích se v místě nachází velké množství zvěře, a zároveň je dobrá viditelnost na často v mracích zahalený vrchol Kilimanjara. Zatímco na podzim lze očekávat nejvyšší četnost zvěře,
leden a únor nabízí zpravidla nejčistší výhledy na Kilimanjaro.

Kilimanjaro je se svými 5 895 m nejvyšší hora Afriky,
a zároveň nejvyšší samostatně stojící hora světa.
Nachází se v Tanzanii, jen pár kilometrů od Keni,
ze které se naskýtají až kýčovité pohledy na tohoto velikána. Okolí plné exotické zvěře a vyprahlé
savany na jedné straně a tropické džungle na druhé
zaručuje každodenní unikátní zážitky. Co do počtu
návštěvníků je navíc okolí hory v ostrém kontrastu
se zaplněnými výstupovými cestami na vrchol.
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Pohodový týden pod Kilimanjarem
Od Kilimanjara až k bělostným plážím
Pohoda na ostrově Phu Quoc a slavný Angkor Wat
On-line prodej 24 hodin, 7 dní v týdnu • FIRST MOMENT • LAST MINUTE
Objednejte si 284stránkový katalog CK Poznání 2019. Zdarma zašleme na Vaši adresu!

www.poznani.cz

www.facebook.com/poznani.cz

CENTRÁLA CK POZNÁNÍ
Palackého třída 2744
530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 535 401, tel.:/fax: 466 535 777
poznani@poznani.cz

POBOČKY
PRAHA 3 • Bořivojova 23
Tel.: 222 211 756
BRNO • nám. Svobody 10
Tel.: 542 213 676

Tak trochu jiné luxusní bydlení
Čertův vršek je okouzlující avšak ne příliš známé místo, které označuje jeden z kopců v pražské Libni. Dříve zde stával
letohrádek s věžičkou a na jih velkou terasou, dnes už tu po stavení nejsou žádné stopy. Krásné výhledy na Prahu se však
zachovaly a s nimi i myšlenka zasadit sem místo vhodné pro bydlení. A právě na tomto místě vyroste komorní bytový projekt
s 39 převážně velkoplošnými byty, který nadchne všechny, kteří milují bydlení s dotekem luxusu a výhledem na Prahu.

Čertův vršek svým architektonickým konceptem
vhodně doplní okolí prvorepublikových libeňských vil,
jedná se totiž o nižší bytové domy maximálně se třemi
patry. Punc výjimečnosti si projekt vybudoval jak svojí
unikátní lokalitou, tak několika exkluzivními prvky,
které nabízí: malý rozměr připravovaného projektu,
japonská zahrada s moderními dřevinami, kódované
vstupy do domu, prostorné dispozice a dostatek
chráněného privátního prostoru jak v interiérech, tak
na terasách, balkónech či předzahrádkách. Samozřejmostí jsou jen dva byty na patře a vybrané byty
s vysokými stropy a sníženými parapety pro dostatek
oslunění. V neposlední řadě mysleli tvůrci projektu
i na šetrnost bytového domu k přírodě. Proto v něm
bude nainstalován systém pro hospodaření s šedou
vodou, který recykluje vodu z van, sprch a umyvadel
a používá ji ke splachování toalet. Projekt také usiluje
o mezinárodní certifikaci BREEAM, která šetří nejen
peníze budoucích obyvatel domu, ale především
životní prostředí.

INZERCE

Moderní, klidné a bezpečné bydlení ve vilové čtvrti je skvělým řešením pro všechny, kteří mají rádi soukromí, ale zároveň
chtějí bydlet na dosah centra Prahy.

Skanska – Konečně doma | Tel.: +420 737 900 000
www.skanska.cz/reality | • • • ••• ••• • • ••• • •••

Text: Jiří Landa, foto: tiskové materiály Tv Nova, České televize, Studio Dva (Lenka Hatašová), Divadlo Kalich, Cinemart, Bontonfilm
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Portrét

IVANA CHÝLKOVÁ

ZVÍTĚZILA
sama nad sebou
HEREČKA IVANA CHÝLKOVÁ, KTERÁ LETOS V ZÁŘÍ OSLAVÍ ŠESTAPADESÁTÉ
NAROZENINY, V POSLEDNÍCH LETECH ZAŽÍVÁ NÁVRAT NA VÝSLUNÍ. NATÁČÍ JEDEN
FILM ZA DRUHÝM, ÚSPĚCH ZAŽÍVÁ TAKÉ NA DIVADELNÍCH PRKNECH, A K TOMU
VŠEMU ZKOUŠÍ NAHLÍŽET I DO PROFESÍ, KTERÉ JSOU S HERECTVÍM SPOJENY SPÍŠ
OKRAJOVĚ. NEDÁVNO SI NAPŘÍKLAD PROŠLA SHOW TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS
A NYNÍ PŘIJALA RYZE TANEČNÍ NABÍDKU!
Během jara tak bude mít opět hodně napilno. A o jakou akci
že se to vlastně jedná? Jde o druhý ročník soutěže Roztančené jeviště, které se účastní osm herců a hereček z různých
pražských divadel. Hned po prvních trénincích svoje rozpoložení a pocity okomentovala přímo na tiskové konferenci
k projektu s humorem sobě vlastním: „Do doby, než jsem
poznala svého tanečního partnera Františka Kopeckého, jsem
si myslela, že umím docela dobře tančit. Teď už toho názoru nejsem. Mám za sebou několik tréninků, a je to fakt síla.
A představte si, hlavně jsem nechtěla tančit valčík a už ho
trénuji, navíc k tomu mám ještě jeden latinsko-americký tanec,“ podotkla Ivana. Zároveň zareagovala i na spekulace, že
jde současně i o její přípravu na další ročník StarDance, který
se uskuteční letos na podzim, a bude ho v přímých přenosech
opět vysílat Česká televize. „No, to tedy fakt nevím. Dovedete
si představit, jak bych vypadala, když teď trénuji dva tance
a už sotva lezu?“ doplnila se smíchem.

Ve Tváři bodovala

S podobnými pocity však před necelými třemi lety, v roce
2016, nastupovala do první řady zábavné novácké show Tvoje
tvář má známý hlas. „Když mi zavolali a představili mi formát
pořadu, který jsem do té doby vůbec neznala, řekla jsem si,
že ho dělat nechci, protože neumím anglicky. Pak jsem ale
seděla doma a položila si otázku: Na co čekáš? Divadlo hraješ,
filmy točíš, co bys chtěla ještě od života? Čekat na smrt? A tak
jsem se zkusila během týdne, co jsme na to měli, naučit jeden
anglický text. Moje hlava byla schopna ho absorbovat, tak
jsem do toho šla,“ odpovídala Ivana na četné dotazy novinářů při každé příležitosti. Po jednom z vystoupení vypustila
do světa pochyby o svých výkonech: „Přijdu si trapná, protože ostatní soutěžící jsou talentovaní, a navíc umí anglicky
a já nic,“ nechala se slyšet. „Zpočátku to ještě celkem šlo, ale

postupem času to čím dál víc drhlo. Hodiny a hodiny jsem
strávila muzikou, která se mi třeba vůbec nelíbila, a výsledek
byl, že jsem píseň zazpívala jen jednou. Už bych do toho nešla, ale na druhou stranu jsem za svoje rozhodnutí na nabídku
kývnout ráda, zvítězila jsem totiž sama nad sebou,“ zavzpomínala nositelka druhého místa na účast v soutěži, jež si tímto
umístěním trochu protiřečila se svými pochybami.

Nositelka skandálu

Ivana Chýlková se také postarala o jeden z největších skandálů soutěže. Šlo o vystoupení, kde představovala nedávno
zesnulou romskou muzikantku Věru Bílou. Zpěvačka za použití své písně Paš o Paňori a za ztrapnění své osoby chtěla
Novu dokonce zažalovat o jeden milion korun. Nechala se
slyšet, že ji nikdo nepožádal o autorská práva. Věru Bílou
podle jejích vlastních slov popudil i fakt, jak ji udělali nepřiměřeně tlustou „jako matrjošku“ a že Ivana píseň, kterou
Bílá napsala o své zesnulé matce, necitlivě interpretovala.
Na práci kostymérů reagovala televize logickým vysvětlením:
„Autorská práva máme samozřejmě vyřešena jako u jakékoli jiné show, kterou produkujeme a vysíláme. Co se týče
tloušťky, kostyméři show se snažili pro diváky uměle snížit
výšku Ivany Chýlkové na přibližnou výšku Věry Bílé. Do kostýmu Ivany tak byla zabudována konstrukce, na niž si během
vystoupení sedla, aby působila menší. Tato konstrukce celý
kostým o něco rozšířila,“ stálo tehdy v tiskovém prohlášení.
K soudním tahanicím tak nakonec nedošlo.

Duet s Gottem i Vondráčkovou

Málokdo ví, že Ivana během celé své herecké kariéry čas
od času, ale ráda, koketuje se zpěvem. Dokonce natočila
několik duetů s našimi známými zpěváky a zpěvačkami. Už
na konci 80. let minulého století si tak střihla v tehdy oblíbeIce Jaro 2019 |
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ném pořadu Československé televize Abeceda duet se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou Máte tu stejnou touhu hrát
(za zmínku stojí fakt, že píseň na přelomu století přezpívaly
Hana Zagorová a Zlata Adamovská, pozn. autora). Hlas Ivany
Chýlkové se nachází také na albu Karla Gotta Když muž se
ženou snídá, které vyšlo v roce 1992. S Mistrem vystupuje
sice pouze jako „recitativ“, nicméně hereččin přednes v písni
Lásko, tvoje jméno je Zkáza, je velmi působivý. Její stále častější výlety do světa popmusic pak Ivaně přinesly kontinuální
spolupráci s hudebními produkcemi. Začala pravidelně vystupovat v muzikálech v Hudebním divadle Karlín, Divadle Kalich
a ve Studiu Dva, kde po léta zářila v hlavní roli v muzikálu Hello, Dolly! Nyní se s ní diváci mohou setkat v muzikálu Galileo,
jenž se hraje v Divadle Hybernia, v Hudebním divadle Karlín
v muzikálu Ondřeje Brzobohatého Legenda jménem Holmes
a připravuje se na roli ve světovém muzikálu Billy Elliot, který
bude mít v režii Lumíra Olšovského premiéru v květnu v Divadle J. K. Tyla v Plzni.

Herectví především

Výše zmiňované disciplíny však s herectvím souvisí jen volně.
Středobodem profesního života Ivany Chýlkové je divadlo,
film a televize. Herečka vždycky ráda vzpomíná na okamžiky, kdy jako malá holka uhrančivě sledovala filmy, v nichž se
objevila její oblíbená Iva Janžurová. Právě díky ní se později
rozhodla věnovat herectví. A protože tato rodačka z Prahy
prožila dětství na Moravě, konkrétně ve Frýdku-Místku, její
kroky vedly na ostravskou konzervatoř, kterou posléze vyměnila za pražskou DAMU, kam ji přijali hned napoprvé. Mezi
její spolužáky patřili například Karel Roden, Jitka Asterová,
Eva Holubová, Veronika Žilková či Vilma Cibulková. Silný
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ročník, že? Po absolvování školy vystřídala několik divadelních
scén, aby nakonec v roce 1993 skončila v angažmá Činoherního klubu, jehož členkou je dodnes. Pravidelně se také objevuje na scéně soukromého Studia Dva, které shodou okolností
leží zhruba sto metrů od její domovské scény Ve Smečkách.
Může tak mezi nimi přecházet doslova v papučích.
Psát o všech televizních, filmových a divadelních rolích by zna-

menalo popsat několik čísel
časopisu. Praktičtější tedy
bude zmínit se jen o těch
nejvýznamnějších.

Televizní role

Jedničkou mezi televizními příležitostmi byla jistě
vězenkyně Marta, alter ego
autorky Evy Kantůrkové,
ze seriálu Hynka Bočana
Přítelkyně z domu smutku,
za níž Ivana získala Velkou
zlatou cenu na televizním
festivalu v Cannes. Diváky,
ale i kritiky ceněný čtyřdílný seriál spatřil světlo
světa v roce 1992. Po letech režisér Hynek Bočan
poodhalil ve své knize Moje
cesta zdivočelou zemí aneb
s Čerty nebyly žerty zákulisí
natáčení, které bylo prý
občas velmi dramatické.
„Když jsme točili ve vycházkových koridorech pankrácké věznice, začali na nás
vězni najednou řvát. Mezi
tím se bulharská mafie,
která byla rozsazená do cel
proti sobě, domlouvala,
co má kdo říct u výslechu.
Na to mě upozornila Helena Růžičková, která uměla
bulharsky. Velitel nám pak
sdělil, že musíme rychle skončit, nebo se tam něco stane. Že
to cítí v kostech, že jsou vězni hrozně neklidní. Potom jeden
Bulhar v cele zapálil všechno, co mohl. Byl to vrah, který chtěl
být za každou cenu souzený tady, protože věděl, že u nás
není trest smrti,“ zavzpomínal režisér.
O dva roky později Ivana natočila opět pod režijním vedením
Hynka Bočana zcela odlišný, tentokrát třináctidílný, seriál
z prostředí pražské veterinární kliniky O zvířatech a lidech.
Tam se zase musela řádně připravit na scény se zvířaty. Už
v první fázi natáčení bylo tedy zapotřebí, aby se s nimi seznámila. V seriálu totiž hrála veterinářku Olgu, která zvířata miluje a bez zaváhání vezme do ruky třeba krajtu. Ve skutečnosti
však zrovna krajty Ivana nikdy moc nevyhledávala. Pro dobrý
průběh scény bylo proto nutné, aby se krajta s Ivanou blíže
poznala. Had si ji potřeboval nejprve očuchat, přičemž herečka předtím nesměla být v kontaktu s hadí potravou. A protože tohle u Ivany nehrozilo, myši nechová, scéna se nakonec
zdárně natočila, a navíc vypadala velmi přirozeně.
Herečka se objevila také v dalších známých seriálech, z nichž
jmenujme namátkou Druhý dech, Co teď a co potom, Život
na zámku, Hop nebo trop, On je žena!, Dáma a král nebo nejnověji Terapie. Zahrála si i v mnoha inscenacích a pohádkách.

hledem naservírovala studii
proměny člověka ze zakřiknuté medičky v chladnou
ženu manipulující se svým
okolím. Vznik tohoto snímku nebyl zrovna jednoduchý. Spousta kolegů totiž
režisérce házela doslova
klacky pod nohy. „Řada lidí
mě sice podpořila, ale někteří se proti filmu Čas sluhů postavili. Třeba režisér
Vávra, což mě překvapilo.
Já jsem jako mladá holka
pro něj přece nemohla být
žádná konkurence. On byl
v té době předseda nějaké
komise na Svazu dramatických umělců a ti tenkrát
bojovali za to, aby ten film
zakázali,“ prozradila s odstupem času Irena Pavlásková. Po letech vzniklo
ještě volné pokračování
s názvem Čas dluhů, ale
přestože v něm byla jedna
z hlavních rolí svěřena i zlaté slavici Lucii Bílé, úspěchu
jedničky se nevyrovnal.
Českého lva Ivana získala
zatím jednoho, a to v roce
1994 za postavu Olgy
z úspěšné komedie Díky
za každé nové ráno, kterou
režíroval podle scénáře
Haliny Pawlowské Milan Šteindler. Následovalo nepřeberné
množství snímků, jako například Stůj, nebo se netrefím!, Oběti a vrazi, Musím tě svést, Gympl či Vejška. V poslední době
na sebe výrazně upozornila rolí matky ve snímku Tomáše
Pavlíčka Chata na prodej, o němž jindy nepřístupná herečka
ráda hovořila. „Po dlouhé době se mi moc líbil scénář. Zejména ten fakt v něm, že ne všechno, co zamýšlíte dobře, taky
dobře dopadne, nebo aspoň ne podle vašich představ,“ prozradila své pohnutky, proč nabídku přijala. Velkou roli v jejím
„ano“ hrála také osobnost režiséra, který prý přesně věděl, co
chce. Takže se dalo příjemně přežít i natáčení v opravdu malé
chalupě. „Její prostor byl sice hodně limitující, ale o to to bylo
celé zábavnější. Nebyla tam však jen naše filmová rodinka, ale
i celý štáb! Cítila jsem takový intenzivní závan z dětství, kdy se
člověk nepohyboval v žádném luxusu, přitom ale cítil pohodu,
klid a bezpečí, a že si tu danou chvíli všichni radostně užívají,“ podotkla při vzpomínce na natáčení s tím, že ona sama
nikdy po žádné chalupě neprahla. „Chalupu máme v Posázaví,
ke svému životu bych ji ale nepotřebovala. Vždycky mi přišlo
zábavnější a pohodlnější si někde něco pronajmout, abych se
nemusela o nic starat. Na druhou stranu je naše rodina tak veliká, že je to nakonec nejideálnější prostor, kde se v létě všichni
sjíždíme, všechno probíráme, jíme, smějeme se a nikoho neobtěžujeme, i když jsme dost radostně hluční… Na chalupě prostě
zažíváme jeden z nejintenzivnějších momentů v roce,“ dodala.
Zatím poslední filmovou roli ztvárnila ve filmu Cena za štěstí,
který režírovala Olga Dabrowská. Premiéru měl v polovině

Chalupu máme v Posázaví,
ke svému životu bych ji ale
nepotřebovala.

Nezapomenutelné filmové role

Velkou filmovou kapitolu začala psát v roce 1989, kdy ji Irena
Pavlásková obsadila do role Dany ve filmu Čas sluhů. Jde pravděpodobně o její nejlepší filmovou roli, v níž divákům s pře-
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ledna. S Vandou Hybnerovou v něm vytvořila lesbický životní
pár vychovávající dvě děti.

Mezi dvěma divadly

Dabingový debut po padesátce

K další neméně zajímavé disciplíně herecké profese se
dostala až v poněkud zralejším věku, po svých padesátých
narozeninách! O co šlo? V animovaném filmu Mimoni namluvila Scarlett Odkráglovou, což také samozřejmě náležitě
oglosovala. „Dabing mě nikdy nezajímal, nezajímá a dnes
už vím, že zajímat nebude. Mimoni tvořili výjimku. Pozvali
mě totiž na konkurz, přišla jsem, vyhrála, v Americe můj hlas
schválili, takže jsem si po padesátce vítězně nadabovala tuto
postavu.“ Svoje odhodlání nikdy nedabovat pak ovšem ještě
párkrát přece jen porušila. Ve šmoulím filmu Zapomenutá
vesnice totiž namluvila
Pomněnku a Bučitelku
pak v Autech 3. Toť
však opravdu úplný
výčet její dabingové
kariéry. Herečka je
tedy důkazem, že
na nic v životě není
pozdě a že začínat
s něčím novým se dá
v jakémkoli věku.

INZERCE

Jak již bylo zmíněno, svůj profesní divadelní život spojila
v roce 1993 s Činoherním klubem, aby k němu o jedenáct let
později, tedy v roce 2004, přibrala ještě Studio Dva. Nejčastěji
na této metropolitní scéně pracuje s režisérem a dramatikem
Patrikem Hartlem, jenž jí a Evě Holubové před dvanácti lety
dokonce věnoval k Vánocům komedii Klára a Bára, kterou
hrají dodnes. Patrik Hartl jí prý postavy píše většinou přímo
na tělo. „Lehnete si před Patrika na stůl a on píše a píše, dokud vás celou nepopíše. Já pak chodím a v každé volné chvilce
se učím, neboť mám text neustále u sebe. Je to velmi vzrušující,“ zavtipkovala na jedné z tiskových konferencí na toto
téma herečka. Nutno podotknout, že ve Studiu Dva momentálně hraje po boku Anny Šiškové, Jany Strykové a Bereniky
Kohoutové v jeho úspěšné komedii 4 sestry. Pokud by vás
měla pozvat na nějaké představení, jistě by to byla například
komedie Věra, kterou napsal režisér Petr Zelenka a režírovala

ji její velká kamarádka Alice Nellis. Hraje v ní spolu s Bolkem
Polívkou a dalšími známými herci.
Jejím životním partnerem je herec a moderátor Jan Kraus,
s nímž má dvacetiletého syna Jáchyma, který studuje IT v zahraničí. Partneři se poznali v roce 1994 během natáčení filmu Trio.
„Honza se musel dlouho snažit, než mě přesvědčil. Ale tím, že
byl neuvěřitelně vtipný a člověk se s ním nenudil, si mě získal,“
prozradila. Už léta spolu hrají v Divadle Kalich v Krausově komedii Nahniličko a nově i v již zmiňovaném Studiu Dva v revue
Bond / Medea. „Nahniličko dávno nevnímám jako představení, už je mimo kategorii divadla. Hrajeme ho 23 let! Pro nás
má rozměr setkání lidí, kteří jsou sice za ta léta oprýskanější
a oprýskanější, ale jsou šťastní, že můžou být spolu. K naší úlevě
jsme přestaly tancovat ve spodním prádle, takže nám, doufám,
nic nebrání hrát tuhle komedii ještě hodně dlouho,“ usmívá se.
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TAJEMSTVÍ ZDRAVÉ
A KRÁSNÉ PLETI
bez injekcí
Největším orgánem lidského těla je kůže. Je tvořena mnohými
složkami, mimo jiné vodou, bílkovinami, tuky, minerály a dalšími
látkami. Abyste si byly schopny vybrat produkt, který skutečně
funguje a působí přesně na problém, který potřebujete vyřešit,
je třeba si uvědomit, že pro zachování vitální mladé pokožky bez
zbytečných vrásek je nutné i pečovat o ni zevnitř.

DOPLNĚK STRAVY

NA ZDRAVÍ A KRÁSU!
Nejlepší je v tekuté formě, tedy v podobě kapek, které si smícháte s vodou nebo s džusem
a vypijete. Ve dvanácti kapkách Hyalurmedu
od Pharma MKL je celý mililitr stoprocentní
kyseliny hyaluronové. Jakmile se dostane
do těla, začne dělat svou práci zevnitř směrem ven - pomůže kloubům, svalům, kostem
i pleti. Dostanou výživu i mazání, aby nebolely,
fungovaly, jak je třeba, a zastavíte tím proces
stárnutí. Molekuly kyseliny absorbované
v organismu umí vyhledat přesné místo, kde
chybí, a vyplní ho, čímž mizí i vrásky, skvrny a drobné jizvy na vaší pleti. Hyalurmed
kyselina hyaluronová tedy pomáhá při bolesti
opotřebených kloubů, vrací do nich život
zevnitř i zvenku a viditelně omlazuje vaši pleť
v podobě hydratace a vypnutější pokožky.
Doplňte kyselinu hyaluronovou do svého těla
a navratíte mu zdraví, krásu a mládí!

Foto: Shutterstock.com (3)

D

osáhnout toho možná ani není
tak těžké, zvlášť když víte,
co dokáže udělat malý velký
zázrak – kyselina hyaluronová. Jistě
jste už o ní slyšeli, protože estetická medicína ji považuje za nejlepší
objev nejen tohoto, ale i minulého
století. Tedy, objev jako objev. Tato
kyselina je v našich tělech běžně,
a zjednodušeně řečeno, stará se
o to, aby byla dostatečná hydratace
všude, kde je to potřeba. V kloubech, na sliznicích, v očích, pleti...
Má to však jeden háček, s přibývajícími léty produkce vlastní kyseliny
hyaluronové klesá, kolem čtyřicítky
jí už tělo nevyrobí ani z poloviny
tolik, kolik potřebujeme. Postupně
vadneme, ochabuje pokožka, klouby
začínají pobolívat, vrzat a vypadá to,
že snaha udržet si hybnost a pružnost jako v mládí je marná.

volně dostupné v lékárně a na

www.pharmamkl.cz

Text: Jana Poncarová foto: Shutterstock
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Téma

NECHCI
BÝT SINGLE!

JAK NAPLÁNOVAT
IDEÁLNÍ SVATBU?

„PŘEMÝŠLELA JSI V POSLEDNÍ DOBĚ O SVATBĚ?“ PTÁ SE VE FILMU KRÁLOVSKÉ VÁNOCE SVÉ VYVOLENÉ LEO, PRINC A DĚDIC TRŮNU V MALÉM
EVROPSKÉM KRÁLOVSTVÍ CORDINO. DÍVKA ZAVRTÍ HLAVOU, ŽE NE.
ALE VZÁPĚTÍ SE PŘIZNÁVÁ, ŽE KAŽDÝ DEN, OD SVÝCH OSMI LET, MYSLÍ
NA SVATBU. HOLLYWOODSKÁ LOVE STORY KONČÍ ROMANTICKÝM OBŘADEM A V KRÁLOVSTVÍ NA JIHU FRANCIE DOKONCE NEČEKANĚ ZASNĚŽÍ.

Hlavní hrdinka zažívá ideální svatbu. Většina holčiček
sní o podobné svatbě v bílých romantických šatech, kdy
jim celý svět bude ležet u nohou. Na rozdíl od filmových
hrdinek si svatbu musí zařídit samy, a když mají to štěstí
pomůžou i kamarádky. Vždy se ale hodí pár tipů, s nimiž půjde organizace svatby jako po másle. Ať už chcete svatbu velkou, minimalistickou nebo třeba u moře.

Svatba? To jsou peníze

Každá legrace něco stojí. O svatbě to platí dvojnásob.
Jsou položky, na nichž se nevyplatí šetřit. Třeba na fotografovi. Váš kamarád, který amatérsky fotí krajinky,
vám neudělá stejně parádní fotky jako zkušený svatební fotograf. Pokud už zvete hosty na pohoštění, raději
připravte kvalitnější jídlo – za oschlé koláčky, na nichž
pekař šetřil s každou ingrediencí, vás pomluví i ti nejslušnější hosté. Zda dáte přednost okázalé róbě nebo
decentním šatům je už na vás. Stejně tak rozhodnutí,
zda potřebujete prstýnky od značky, která je zrovna populární na Instagramu, nebo dáte přednost začínajícímu
umělci s očividným talentem. Jedno je ale jisté. Rozpočet potřebovat budete. Připravte si ho detailně a zjistěte, na čem můžete ušetřit a na čem rozhodně ne.
Sedněte si nejlépe s několikaměsíčním předstihem se

svým nastávajícím a ujasněte si všechny představy o své
svatbě. Od ideálního termínu obřadu, přes místo, kde se
odehraje, po oblečení, počet hostů nebo styl, v němž se
svatba bude konat. Asi nemá význam tlačit se do velké
tradiční svatby, když toužíte po klidném obřadu uprostřed přírody se svými nejbližšími. Stále více populární
jsou také svatby v zahraničí. Češi rádi létají například
do Řecka, kde se obřady mohou konat na pláži, na lodi
nebo u kapličky. Páry většinou spojí svatbu i se svatební cestou a co se týká rozpočtu, bývá kolikrát nižší než
u průměrné svatby v Česku.
S ohledem na své představy si stanovte svatební rozpočet. Jste ochotni za svatbu vydat 50 tisíc korun, 100 tisíc
korun nebo 250 tisíc korun? Zapátrejte na internetu
a zjistěte, kolik jednotlivé položky stojí. Připište k nim
částku. Buďte konkrétní. Za prstýnky můžete utratit 5
tisíc korun, ale také 25 tisíc. Podobné to může být i se
šaty – budete si je půjčovat, necháte si je ušít na míru,
nebo se spokojíte s běžnou konfekcí? Jak říkají zkušení organizátoři svateb, když snoubenci vidí konkrétní
částky, většinou to pomáhá zkorigovat jejich představy
o svatbě. To však neznamená, že byste měli přestat snít!
K půjčovnám šatů je třeba dodat, že jejich kvalita se
liší. Abyste se ve svůj den cítila dobře, musí vám šaty
dobře padnout (nejen na těle, ale měly by i souznít
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Myslete na detaily

Až budete mít ujasněné všechny položky, včetně financí, přistupte k druhému kroku: ověřte termíny. Váš
vyhlédnutý zámek může mít ve vámi vysněném termínu zavřeno nebo plno. Možná vám ale nabídnou jinou
možnost – třeba altán uprostřed zahrady. Pokud se vám
alternativní místo nelíbí, zkuste hýbnout s termínem.
Nebo naopak. Je to sice vaše svatba, ale v reálném životě je nutné dělat kompromisy. Bohužel.
Pokud plánujete svatbu venku, třeba právě v zámeckém
parku, zjistěte, co by se dělo, kdyby se ve váš velký den
rozpršelo. Rčení sice říká, že prší štěstí, ale jak bude
promáčená nevěsta vypadat na svatební fotografii?
Pořadatelé většinou mívají připravené řešení, raději si
ale vše ověřte. Amatérismus a improvizace jsou totiž to
poslední, co ve svůj velký den potřebujete.
Zároveň si prověřte vyhlédnutou restauraci, v níž chcete
objednat hostinu. Průměrné jídlo z denní nabídky může
být na slavnostní tabuli ještě průměrnější. Všímejte
si také takových detailů, jako je čistota na toaletách,
úprava stolů apod. Zvažte, zda před restaurací zapar-
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Abyste se ve svůj
den cítila dobře,
musí vám šaty
dobře padnout...

s vaší duší). Pokud se rozhodnete pro půjčovnu, obrňte
se trpělivostí. Kvalita svatebních salónů se liší. I když
se na první pohled zdá, že na stojanech visí plno bílých
šatů, jen málo z nich bude použitelných – velikostí, střihem i stavem. Některé totiž bývají už obnošené. Pokud
vás nepřesvědčí profesionalita obsluhy, raději běžte
jinam.

Plníme vaše sny.

Řekněte nám,
jaký svatební sen
splníme vám.

chci@amdenweddings.cz
(+420) 702 028 570
(+420) 283 062 300
Freyova 1/12, Praha 9

w w w.a mdenweddings.cz

kuje větší počet aut nebo jak snadná je doprava z místa
konání obřadu. Zamyslete se také nad tím, jak dlouho
na vás budou svatebčané čekat, než se vyfotografujete,
zvlášť pokud byste kvůli pěkným fotkám měli přejíždět
na jiné místo.
Ptejte se. Když svatbu chystáte poprvé, nemůžete vědět
všechno. Proto přípravy svatby netutlejte, ale sdílejte
je s vdanými kamarádkami, které to s vámi myslí dobře.
(Pozor na takové ty rady – mám už to za sebou, a tak
jsem spolkla všechnu moudrost.) Dobré přítelkyně vás
upozorní na detaily, které jste nedomysleli a jež by vám
ve svatební den mohly způsobit nepříjemnosti.
Nastávající manželé často podceňují už zmiňovaný
výběr fotografa. Ten by měl hlavně zachytit atmosféru
a vytvořit fotky, které si budete chtít zarámovat a vyvěsit doma. Fotografie budou němými svědky vašeho
dne po dlouhá desetiletí. Dokonalou svatbu podtrhnou
detaily – hudba, která zazní v pravý okamžik, výzdoba,
která je nápaditá a přesto decentní.

Dobře znějící termíny svateb mají rádi nevěsty i ženichové. Nevěsty většinou proto, že věří numerologii. Ženichové proto, že se jim lépe pamatuje kvůli výročí. Ať
tak či onak, kartářky, astroložky a numeroložky už pro
následující rok doporučily několik termínů, kdy se hodí
pořádat svatbu. Pro výběr nejlepšího data pro uspořádání svatby by se snoubenci měli podívat na postavení
Měsíce. Svatbám prý vyhovuje, když je měsíc v síle nebo
když dorůstá, případně není daleko po úplňku.
Podívejte se také na znamení, ve kterém se měsíc
nachází. Výhodnější jsou harmonická znamení přející
vztahu – třeba Váhy nebo Býk. Nemusíte přitom zrovna
pátrat v tajných astrologických knihách. Stačí otevřít
obyčejný lunární kalendář. A jaké konkrétní termíny
přejí svatbám v roce 2019? Patří mezi ně například 15.
březen, 10. květen, 21. červen, 9. srpen, 24. září a 6.
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Termín svatby podle vkusu
(nebo numerologie)

Značka JAROSLAVA se zabývá úpletovou módou specifickou pro náročnou klientelu,
která má zájem o nadčasový styl čistoty designu, výraznou,
kultivovanou barevnost a kvalitní zpracování.
Velmi důležitou součástí je i zakázková tvorba modelů, která je vytvářena přímo
na míru dle individuálních představ a požadavků klientek.
Studio „JAROSLAVA“ palác LUCERNA (pod visícím koněm) Vodičkova 36, Praha 1,
tel: + 420 606 446 177
Webs: www.jaroslava.cz, Fb: - https://www.facebook.com/JAROSLAVA,
Instagram: jaroslava_prochazkova
Otevřeno: po-pá 11-19, so 11-15, Email: jaroslava@jaroslava.cz

K oblíbeným
destinacím patří
hlavně Řecko,
potažmo Itálie.

prosinec. Svůj osobní termín pro svatbu si můžete také
nechat spočítat u numeroložky, která zohlední i vaši
osobnost.

Jarní svatba? Proč ne!

Pokud byste se nejraději vzali hned na jaře, na nic nečekejte. Svatba na jaře má totiž úplně jinou atmosféru!
Stromy jsou v rozpuku, vše se zdá po zimě nové, neotřelé, barvy jsou jasnější, dokonce bývá i teplo. S organizací jarní svatby si můžete příjemně pohrát a přizpůsobit
ji konkrétnímu měsíci – jaro trvá od března až do poloviny června. Je zajímavé, že obliba jarních svateb roste, protože jsou levnější než v létě, kdy je jejich hlavní
sezóna.
Jaro symbolizuje znovuzrození. Dny jsou delší. Slunce škádlí půdu, která toužebně voní. Rozkvétají první
květiny. Mezi oblíbená místa jarních svateb proto patří
zahrady, arboreta nebo i romantické skleníky v botanických zahradách či v zámeckých parcích. Proč něco
takového nevyzkoušet?
Jarní svatbu slaďte v pastelových barvách, které se pro
ni hodí nejlépe. Oblíbené jsou odstíny růžové, modré,
fialové, zelené nebo žluté doplněné neutrálními barvami, jako je bílá, šedá či krémová. Vystříhat se nemusíte
ani sytějších tónu, jako je třeba modrá, červená nebo
zelená. Vyberte si ale jen jednu hlavní barvu, kterou doplníte tlumenějšími odstíny.
Svatba na jaře vám otevře docela jiné možnosti výzdoby, občerstvení a detailů. Dokonce i svatební oblečení
můžete pojmout netradičně a po svém! Ženich se v tma-
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vém smokingu nebude na rozdíl od letního parna potit.
Nevěsta si může pořídit elegantní splývavé šaty s dlouhými rukávy a přes záda si přehodit šál, jež eleganci
ještě podtrhne. A protože příroda na jaře bývá nevyzpytatelná, vezměte si do rukou třeba paraple, které se
stane pro tento den vaším módním doplňkem. Myslete
i na boty, které budou odolné vůči dešti. V záloze mějte
raději ještě jedny střevíce.

Romantická květinová výzdoba

Květiny a výzdoba by měly být zvoleny v jarním stylu. Použijte květiny, které právě rostou. Budou levnější a budou
působit přirozeněji. Velmi pěkně mohou vypadat narcisy,
krokusy, petrklíče nebo romantické sedmikrásky. Když
si navíc vyberte kvetoucí zahradu nebo zimní zahradu,
můžete za květiny hodně ušetřit díky kvetoucí výzdobě
a dalším detailům, které plní prostor. (A ušetřené peníze
můžete použít na jiné, důležitější položky.)
Pokud budete svatbu pořádat na sklonku jara, výběr
květin bude široký. Nádherně vypadají například pivoňky se svými bohatými a voňavými květy, které jsou
po zbytek roku jen horko těžko k dostání. Úžasné
budou i barevné tulipány. Použít můžete i stále populárnější luční kvítí – kopretiny a zvonky. Nebo si do lesa
zajít na opojně voňavé konvalinky.
Vyřádit se můžete i při přípravě občerstvení. Proč ho
totiž opět nepojmout jarně? Jídlo můžete dozdobit květinami, stejně tak dorty nebo oblíbené cupcakes mohou
zdobit okvětní lístky. Jednohubky zase mohou být posypané řeřichou nebo dalšími jarními bylinkami.

Svatba v zahraničí

Pokud vás nenadchl nápad uspořádat svatbu v tradičním stylu, nelíbí se vám ani možnost minimalistické
svatby nebo jiné alternativy a hledáte něco neobvyklého, kde budete mít soukromí, pak je tu ještě jedna možnost: svatba v zahraničí. Nemusíte být milionáři, abyste
si svatbu u moře mohli vychutnat. V průměru vás může
(i s cestou a ubytováním) vyjít na 50 tisíc korun, pokud
ji nepojmete megalomansky.
K oblíbeným destinacím patří hlavně Řecko, potažmo
Itálie. Z Česka tam doletíte za hodinu či za dvě. Na místě většinou čeká svatební agent, který se o vás postará. Ubytuje vás a vy si dva tři dny jen užíváte u moře.
Svatební obřady se většinou konají na pláži, na terasách
hotelů, na lodích, u kapliček, na útesech apod. Obřady
bývají až k večeru, a to kvůli horku. Říct si své ano při
západu slunce ale může být kouzelné. Místo svatební
hostiny následuje svatební večeře a večírek s hudbou.
Ať už se rozhodnete pro jakýkoli typ svatby, mějte
na paměti hlavně svoje priority. Kdo jiný by si měl váš
velký den užít než vy? A pokud už poněkolikáté budete
muset své přání přizpůsobit realitě, nedejte se odradit.
Není totiž důležitý sen, ale hlavně realita, která se v sen
může proměnit.

Na jaké kroky při přípravě svatby
nezapomenout?
Místo a čas obřadu – zvlášť exponovaná místa zajistěte s dostatečným předstihem. Pamatujte i na rezervaci
ubytování pro svatebčany, kteří pojedou z daleka, nebo
na dostatek parkovacích míst.
Fotograf – nejlepší fotografové a kameramani mají diář
plný, proto jako jeden z prvních kroků zatelefonujte
fotografovi, na něhož jste dostali doporučení nebo jehož
tvorba vás oslovila.
Šaty – čím dříve začnete řešit svoji svatební róbu, tím
lépe. Pokud si šaty necháte šít, budete potřebovat i několik měsíců na jejich vyhotovení.
Pohoštění a dort – asi půl roku před svatbou byste už
měli začít plánovat svatební dort a pohoštění pro hosty.
Uzpůsobte vše roční době. Trendem je hlavně využívání
lokálních surovin.
Svatební web a dary – pořád ještě jsou oblíbené svatební weby. Na nich se můžete představit, předat svatebčanům důležité informace a zároveň decentně naznačit
i svatební dary, případně rovnou napsat účet, kam mohou
lidé posílat své peněžité dary.
Svatební oznámení – i svatební oznámení plánujte
v předstihu. Rozesílat byste ho měli (spolu s pozvánkami)
asi dva měsíce před obřadem. Oznámení můžete svěřit
profesionálům nebo ho vytvořit sami – třeba originálně
jako vlastní videonahrávku.
Automobil – auto, v němž jede nevěsta je vždy středem
pozornosti. Vyberte proto stylový vůz a včas si ho rezervujte.
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DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ V PARDUBICÍCH
NENÍ JEN DOMOVEM VELKÉ PARDUBICKÉ
DOSTIHY DNES DÁVNO NEJSOU JEN MÓDNÍ ZÁLIBOU ŠLECHTY, JSOU
VYHLEDÁVANÝM SPORTEM A OBLÍBENOU ZÁBAVOU PRO CELÉ RODINY.

P

Pohled na ušlechtilá zvířata, vzrušení při tipování vítěze i adrenalin a emoce při napínavém finiši – to jsou dostihy dnes.

PARFORZNÍ HONY

V Pardubicích se dostihy běhají od poloviny 19. století. V tehdejším Rakousko-Uhersku byly stejně jako ve staré Anglii oblíbené parforzní hony, kdy jezdci v pestrobarevných kabátcích
na koních a se smečkou psů pronásledovali zvěře. Překonávali
při tom různé přírodní překážky a odtud to byl už jen kousek
k překážkovým dostihům. První parforzní hony se v Pardubicích uskutečnily v roce 1841. Právě tady se záliba v překonávání překážek stala velmi oblíbenou, zdejší krajina připomínala
velký anglický park. Překážkové dostihy podle anglického
vzoru se staly doplňkem parforzních honů velmi rychle a brzy
uzrála i myšlenka pořádání závodů.

ZAČÁTKY DOSTIHŮ

Závodní dráhu vybudovali nadšenci už v roce 1856, dostihy
se na ní konaly pravidelně. O necelých dvacet let později se
běžela i Velká pardubická. U jejího zrodu stáli hrabě Max
Ugarte, princ Emil Fürstenberg a Oktavián Kinský. Čtrnáct koní
se na trať Velké pardubické steeplechase vydalo 5. listopadu
1874 a běželi o dotaci 8 tisíc zlatých. Historicky prvním vítězem se stal anglický jezdec George Sayers se svým ve Francii
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narozeným koněm jménem Fantome. Dostih vyvolal velký
ohlas v celé Evropě, a tak se Velká pardubická začala běhat
pravidelně. Výjimku tvořila jen válečná léta, politické události
roku 1968 a dvakrát se proti postavila příroda. Letos v říjnu tak
odstartuje 129. ročník.

ZÁVODIŠTĚ DNES

Závodiště dnes má rozlohu 54 hektarů a je tak větší než třeba
Městský stát Vatikán. Po dostihové dráze je rozmístěno celkem
59 překážek, jednatřicet z nich koně překonávají při Velké
pardubické. Nejznámější je určitě Velký Taxisův příkop, který
se skáče pouze při Velké pardubické. Své jméno nese od roku
1892 po princi Egonu Thurn Taxisovi, do té doby se mu říkalo
Hlavní příkop, Velký příkop či Tribunní skok.

BAREVNÉ DOSTIHY

Na dostihovém závodišti se každoročně koná devět dostihových mítinků, jinak tomu nebude ani letos. Sezona tradičně
startuje 8. května a končí až v říjnu. Součástí je i čtyřdílný kvalifikační seriál na Velkou pardubickou, kterého se musí účastnit
každý, kdo chce v nejtěžším a nejstarším dostihu kontinentální
Evropy startovat. Už několik let si pořadatelé při kvalifikacích
trochu hrají s barvami. Každý z mítinků má totiž svou barvu
a doporučený dress code. Pořadatelé se inspirovali dostihy
v australském Melbourne. Návštěvníkům závodiště se tak
otevírá možnost být kreativní a ladit své outfity do zelené, červené, modré a žluté barvy. Ty nejsou vybrané jen tak náhodou.
Zelená je barvou květnové kvalifikace, kdy se příroda naplno
rozjede v zelených odstínech vegetace, červená kvalifikace
pak patří do kalendáře červnového. Srpnový mítink v modré
barvě evokuje letní nebe a barvu moře a konečně žlutá „září
v září“. Druhá říjnová neděle je tradičním vrcholem české překážkové sezony – běží se Velká pardubická steeplechase. Je to
opravdový svátek nejen pravidelných návštěvníků a fanoušků
dostihů, do Pardubic láká desetitisíce lidí a další miliony diváků
k televizním obrazovkám a mobilním zařízením. Kromě Velké
pardubické se ovšem běhají i další dostihy, a tak je dostihový
svátek dvoudenním víkendovým festivalem.

VÍC NEŽ DOMOV VELKÉ PARDUBICKÉ

Závodiště v Pardubicích ale není jen domovem Velké pardubické. Je tu rušno po celý rok. Sportovní akce se střídají s kulturními. Oblíbené jsou třeba závody všestrannosti. Někdy se jim
také říká military, protože svůj základ mají v armádě. Závody
totiž nejsou ničím jiným než prověrkou všestranného nadání

koní. Ve třech dnech musí koně a jezdci společně absolvovat
tři různé jezdecké disciplíny – drezuru, parkur a terénní jízdu
s umělými i přírodními překážkami. Všestrannost je také olympijským sportem, a to od roku 1912 od her ve Stockholmu.
Atraktivní podívanou nabízejí také závody koňských spřežení, které jsou všestrannosti vlastně podobné. Vozatajové
se zápřeží jednoho, dvou či dokonce čtyř koní předvádějí
drezuru neboli ovladatelnost koně a vydávají se do terénu
na překážkovou jízdu, při které se musí například i s kočárem
vejít do malého prostoru, projíždět vodními překážkami apod.
Absolvují také vozatajský parkur, což je průjezd mezi kužely.
Na každém z nich je umístěn míček, který nesmí spadnout.

VE JMÉNU KRÁLE

Velkou koňskou akcí je mezinárodní výstava Koně v akci. Letos
se uskuteční její už 21. ročník. Je největším setkáním koní a lidí
v domově Velké pardubické. Sjíždějí se tu tisíce diváků, aby
viděly plemena koní všech velikostí nejen při chovatelských
přehlídkách, ale také při různých jezdeckých, sportovních i pracovních dovednostech. Výstava má každý rok své téma – to
letošní zní „Ve jménu krále“. Diváci se tak můžou těšit na program plný barev, rytířů a královského majestátu.
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Text: Ilona Mádrová / Paříž, foto: archiv firem

31 RUE CAMBON
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Móda

Jarní
MÓDA
SVĚT JE V POHYBU, JARO STŘÍDÁ ZIMU A V MÓDNÍM PRŮMYSLU ZMĚNY
POŘÁDNĚ ZAMÍCHALY KARTAMI. PŘED PÁR DNY JSEM HOVOŘILA
S VEDOUCÍMI BUTIKŮ LUXUSNÍCH ZNAČEK. UKÁZALI MI NOVÉ KOLEKCE
NA LÉTO, TROCHU SI POSTĚŽOVALI NA RAZANTNÍ ZMĚNY V JÁDRU
JEJICH MÓDNÍHO DOMU, NEPRODEJNOST NĚKTERÝCH MODELŮ
A NEKONZISTENTNOST SE STYLEM ZNAČKY.

U

podílí na historii Domu, umění a také prosperitě. O úspěch
se dělí s „rodinou“, jelikož nejde o jeho osobní úspěch, kdy
tvoří sám pro sebe. Otázka ega, oddanosti, roky tvrdé dřiny
a naprosté profesionality.
Najednou mi bylo líto, že všechny pařížské módní domy,
které noblesně nesou jméno svých tvůrců a majitelů, už
tady nejsou, umělecké vedení značek jde z ruky do ruky,
stává se individuální soutěží a také otázkou eur. Právě
proto mě zasáhla smrt Karla Lagerfelda, jelikož byl jediným
a posledním uměleckým Mistrem, nepřecházel ze značky
ke značce, ale dlouhá léta tvořil oddaně, nestranně a se
stejným uměleckým zápalem pro Chanel i Fendi a dokázal
vést rovněž vlastní značku.
Nová sezóna i přes změny působí velmi slibně a lákavě.
Přináší nové trendy, slušivé nápady, veselé barevné kombinace, půvabné detaily, pohodlné modely a samozřejmě
eleganci par excellence!

CHANEL

ANDRES SARDA
POPPY FIELD THE LABEL

JUAN VIDAL

U Givenchy Clare Waight Keller (dříve u Chloé) vystřídala Riccardo Tisci (dnes u Burberry), Celine vyměnila Phoebi Philo
za Hedi Slimane (dříve u Saint Laurent), u Bottega Veneta
Daniel Lee vystřídal Thomase Maiera. Do křesla umělecké
ředitelky u Chloé usedla Natacha Ramsay-Levi, dříve pravá
ruka Nicolase Ghesquiera u Louis Vuitton, a Virginie Viard
převzala umělecký trůn po Karlu Lagerfeldovi u Chanel.
Všechny tyto změny se výrazně odráží na kolekcích značky.
Ty mají samozřejmě udržet kulturní, historické a národní
dědictví, zachovat DNA módního domu, jeho historii, aplikaci hlavních prvků a tradiční styl. Jenže také musí udržet
popularitu a prodejnost.
Některé změny působí příznivě, jelikož umělecký návrhář
proslaví dům novou kolekcí, modelem, novým trendem či
stylem, vytvoří milionové tržby, jenže za touto slávou se
skrývá těžký challenge. Má sice svobodu tvorby, ale musí jít
ve stopě značky, v jejím směru, mít na vědomí, že se spolu-
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JORGE VAZQUEZ
NINA RICCI

TRENČKOT

CHRISTIAN SIMMON

INZERCE

SONIA RYKIEL
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GIVENCHY

SONIA RYKIEL

AGNES B

ANGEL SCHLESSER

Vlněný kabát schovejte na dobu neurčitou a vytáhněte trenčkot. Bude vaším spojencem v boji proti
nevlídnému počasí. Nikdy nevyjde z módy, patří
do šatníku každé ženy, je spolehlivý, elegantní
a sedne naprosto ke všemu. Můžete vsadit na béžovou klasiku nebo aktuální odstíny zelené, hnědé,
tmavě modré nebo zkusit výraznější printy a motivy. Prozradíme, že zvláštní pozornost je kladena
na kapsy, jejich provedení a velikost. To také činí váš
trenčkot originálnějším.
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r
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ALBERTA FERRETTI

FASHION
MILITARY
Do ulic vkročíte jako odvážná bojovnice. Tento nový styl
zdůrazní ženskost, působí hravě a sexy. Nová garderoba
obsahuje prvky army šatníku. Typické jsou odstíny zelené,
khaki, tmavě modré a hnědé. Kabátky jedině s dvouřadým
zapínáním, kalhoty s vysokým pasem a četnými kapsami,
kostýmy připomínají vojenskou uniformu, kabelky zase
úřední brašny. Zkuste rovněž kombinézy, kotníkovou obuv
a široké opasky. Máte před sebou návod k sestavení trendového outfitu.

SONIA RYKIEL

GUCCI

SONIA RYKIEL

CHANEL

LOUIS VUITTON

CHANEL
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DOLCE & GABBANA

DIOR

GIVENCHY

DIOR

ALBERTA FERRETTI

FENDI

AGNES B
ANA LOCKING

CHANEL
LOUIS VUITTON

ANGELIA AMI

LOUIS
VUITTON

LOUIS
VUITTON

První sluneční paprsky doslova vybízí k jízdě na kole. Probouzející se příroda, modrá obloha, zpěv ptáků a pučící
květy... Že nejste zastáncem cyklistiky? Nevadí, alespoň se
inspirujte její módou. Nesmí vám chybět elastické šortky,
které unosíte v duelu se sukní z průhledného materiálu, velmi efektně vystupují i s projmutým sakem. Chybu neuděláte
s nadměrnými mikinami, svetry nebo blejzrem oversized.
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CHLOÉ

INZERCE

CYKLISTIKA

S P O R T S W E A R

S W I M W E A R

LITEX

BEACHWEAR
COLLECTION

2019

NEJNOVĚJŠÍCH
MÓDNÍCH
TRENDŮ

PLAVKY
SPODNÍ PRÁDLO
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ

U N D E R W E A R

JUAN VIDAL
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ERDEM

PRINCESS

DOLCE & GABBANA

Tímto stylem potěšíme
romantické ženy. S grácií vstupte do davu
v dokonale padnoucí
garderobě s dobovými
prvky, ovšem v moderním pojetí. Popusťte
uzdu své kreativitě
a inspirujte se následujícími ingrediencemi.
Na výběr máte objem,
dlouhé či asymetrické
sukně, zdůrazněný pas,
precizně vykreslený
dekolt, roztomilé nabírané rukávky a ramena, vlasové ozdoby
a šperky. Obdivuhodné
siluety docílíte pomocí
květin a jejich mocných
printů, volánů, aplikací
výšivek, perel a krajek.

MOSCHINO

DOLCE & GABBANA

DOLCE & GABBANA

CUSTO BARCELONA

DOLCE & GABBANA

GUCCI

CHANEL

PAUL & JOE

LOUIS
VUITTON

ŠÁTKOVÉ
VZORY

Zpočátku mohou působit divoce a nezvykle, ale první
zdání klame. Při troše odvahy dáte šanci žhavému trendu nastávající sezóny. Kouzlo šátkového vzoru spočívá
v jeho extravaganci, barevné výraznosti, originalitě,
evokuje eleganci francouzského a italského jihu. Veselé
geometrické obrazce, řetízky, orientální motivy, květy
a barvy se z šátků dostaly na halenky, šaty a ostatní
modely. Dokonale vystupují na hedvábí a fluidní textilii. Další módní lahůdku nabízí pačvork, tj. kombinace
rozdílných motivů a barev, které na sebe nenavazují
a záměrně ruší vizuální harmonii. Působí jako umění
a boduje na plné čáře.
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MAISON 123

ANTEPRIMA

FENDI

ANTEPRIMA

KABELKY transparentní,
zakulacené
a oválné tvary
jsou absolutním
hitem, stejně
jako ledvinky,
kabelky a kapsy
na opasku

GUCCI

EMILIO PUCCI

CHANEL

CHANEL

POJĎTE SE SEZNÁMIT
S AKTUÁLNÍ PŘEDPOVĚDÍ
MÓDNÍCH DOPLŇKŮ

KLOBOUKY

OBUV
s ostrou
špičkou

PÁSKY - široké, často přerůstají do korzetů, rovněž
řetízkové, působí jako šperk
CHLOÉ

DOPLŇKY
ROGER VIVIER
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PRADA

CHANEL

NÁUŠNICE XL - důraz kladen
na objem

ULTRA
DENIM
Bez džínoviny to
letos nepůjde.
Na skináče zapo
zapomeňte, jejich slávě
totiž odzvonilo. Místo
udělejte novým trendo
trendovým a hlavně pohodlným
kouskům v retro stylu.
Vlna 80. a 90. let zasáhla
v plné síle a představila
vybledlé, světlé, batiko
batikované odstíny, pačvork,
kalhoty s vysokým pasem,
délširokými nohavicemi a dél
kou nad kotníky.
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LOUIS VUITTON

GUCCI

PRADA

VERSACE

PAUL & JOE

VICTORIA BECKHAM

CHANEL

Text: Jiří Landa foto: Hana Marie Maroušková, Tv Nova, archiv A. Petráše, Divadelní spolek Kašpar

ALEŠ PETRÁŠ

LIDÉ MI ŘÍKAJÍ
„PANE DETEKTIVE“
MLADÉHO HERCE ALEŠE PETRÁŠE, KTERÝ VLONI PŘEKROČIL
TŘICÍTKU, V POSLEDNÍ DOBĚ PROVÁZÍ ŠTĚSTÍ. NEJENŽE ZTVÁRNIL JEDNU Z HLAVNÍCH ROLÍ DETEKTIVA DANA WINTERA V NEJSLEDOVANĚJŠÍM SERIÁLU LOŇSKÉHO PODZIMU PROFESOR T.,
ALE STAL SE NEDÁVNO TAKÉ OTCEM. BEZPOCHYBY JDE O DVĚ
VELKÉ ŽIVOTNÍ ZMĚNY. POVÍDALI JSME SI NEJEN O NICH…
Jaké to je být tátou?
Nikdy jsem nevěřil, že až tolik. Domů si jednoho dne
přinesete malý uzlíček, kolem kterého se najednou začne
všechno točit. Vše mu musíte přizpůsobovat a ostatní věci
se rázem ocitnou na vedlejší koleji. A byť se člověk moc nevyspí a pořád k němu musí vstávat, tak když pak svoje dítě
držíte v rukách, je náhle celý svět nějak hezčí. Super pocit,
doporučuji.
Nechali jste si říci předem, zda budete mít kluka
nebo holku?
Ne. S manželkou (herečkou Hanou Marií Marouškovou, pozn.
redakce) jsme se chtěli nechat překvapit, takže jsme hledali
i dvě jména. Hodně jsem si přál mít Atreye, což byl můj nejoblíbenější hrdina z Nekonečného příběhu. Rodina včetně manželky se z toho hroutila, nikomu se tohle jméno nelíbilo. Nechápal
jsem proč, brzy jsem však pochopil, že by takové jméno asi
nebylo moc praktické pro život, a tak jsem si pak spíš už jen
dělal srandu a ostatní tím trochu popichoval. Nakonec máme
Olivera, a tím pádem máme i připravené jméno pro holčičku.
To si ale zatím nechám pro sebe.
Jste chlubivý tatínek?
Tak to víte, že se blízkým kamarádům synkem rád pochlubím,
ale nepatřím mezi lidi, kteří by jeho fotky dávali na sociální
sítě, nebo by ho prezentovali v médiích. Nechce se nám ho tímto způsobem vystavovat. Pokud to jednou bude chtít, zařídí si
to sám. Já nemám právo ani potřebu, zveřejňovat jeho soukromí a nechci, aby jednou trpěl tím, že jeho rodiče jsou herci.
Vzpomenete si na okamžik, kdy jste začal chtít být
viděn vy?
Mě odmalička bavilo ukazovat se před lidmi, i proto jsem už
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jako malý hostoval v Městském divadle Most, z Mostu totiž
pocházím.
Jak jste prožíval první potlesky?
Poprvé jsem stál na jevišti v mosteckém divadle ve Sněhové královně, kde jsem hrál malého Káje. Byl jsem tam ale jen prvních
patnáct minut. Káj pak podle scénáře vyrostl, čímž moje úloha
skončila. Většinou jsem tedy chodil o pauze domů a potlesk mi
trochu chyběl. (směje se) Když jsem ale nemusel jít do školy,
nebo se hrálo ještě jedno představení, vždycky jsem rád zůstal
až do konce, abych si potlesk náležitě vychutnal. Musel jsem si
na něj ovšem počkat.
Vedli vás rodiče k herectví?
Spíš mě od něj zrazovali, i když mi samozřejmě neházeli klacky
pod nohy. Nepocházím totiž z umělecké rodiny. Rodiče brali
tak trochu na lehkou váhu, když jsem mluvil o tom, že bych
chtěl být hercem, vždycky se jen tak usmívali. Moje hopsání v divadle i dramaťák považovali pouze za koníček. Kladli
hlavně důraz na to, abych šel studovat něco, čím bych se uživil.
Po maturitě jsem jim ale stejně sdělil, že to s herectvím myslím opravdu vážně. Konzervatoř jsem si sice ve svých patnácti
letech neprosadil, ale v osmnácti jsem si JAMU už vydupal. Veškerý volný čas jsem potom obětoval přípravě na přijímačky, dojel jsem si na ně do Brna a oni mě vzali. Věděl jsem, že musím
udělat obrovský krok do neznáma, který pro mě fakt obrovský
byl. Odešel jsem z rodného Mostu od rodiny až na druhou
stranu republiky. Život se mi obrátil úplně naruby.
Co vám řekli rodiče po zhlédnutí vašeho prvního představení, které jste hrál na profesionální scéně?
To si vybavuji úplně přesně. Šlo o Romanci pro křídlovku
od Františka Hrubína, kterou jsem nastudoval v Městském

Rozhovor
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Byl jsem si
vědom toho,
že na sobě
potřebuji
pracovat,
abych svůj
výkon přiblížil
ke stoprocentní
kvalitě.
divadle Zlín ještě během studií. A první poznámka mých
rodičů byla, že jsem si snad vzdálenější divadlo od Mostu
už vybrat nemohl. (směje se) Ale vážně. Samozřejmě, byli
dojatí. Zaprvé je Romance pro křídlovku krásná poetická
věc, kterou zná snad každý, a já tam měl navíc úžasnou
roli plnou emocí. Na premiéru přijely dokonce i babička se
sestrou. Ovšem jestli tam tehdy došlo u rodičů k nějakému
uvědomění si toho, že jsem se vydal správnou cestou, to
bohužel nevím. Takovým happyendem nemohu posloužit.
(usmívá se)
Jaký jste byl student?
Poctivý. Vlastně jsem skoro vůbec nevedl bohémský život. Byl
jsem si vědom toho, že na sobě potřebuji pracovat, abych
svůj výkon přiblížil ke stoprocentní kvalitě. Musím se hodně
připravovat a pracovat, nemám takový talent, aby mi šlo
všechno samo a hned. Proto ke každému zkoušení přistupuji
zodpovědně.
Znesnadňovalo vám něco zpočátku herectví?
Moje pedagožka paní Jana Hlaváčková, kterou lidé mohou
znát například jako slepou dívku z Vláčilova filmu Údolí včel,
mě musela naučit pořádně vyslovovat. Možná ještě dneska může nějaký divák říci, že mi není úplně rozumět, ale
proti tomu, jak jsem mluvil na škole, je to nebe a dudy. Paní
Hlaváčková mě pak dokonce přivedla i k dabingu a práci
s mikrofonem. Tenkrát na škole jsem jí slíbil, že se před každým představením vždycky rozmluvím takovou praštěnou
říkačkou, a to dodnes fakt dodržuji. Kolikrát třeba přiběhnu
do divadla až na poslední chvíli, ale alespoň půlku toho rozmlouvadla si říci musím.

94 | Ice Jaro 2019

Řekl byste mi kousek té říkačky?
To fakt nejde. Víte, paní Hlaváčková nás v první fázi studia
pozorně pozorovala, a pak každému řekla, kde má v mluvě problém. A já měl špatné č a š. Musel jsem si tedy sám
napsat, ostatně jako každý z nás, na tyhle inkriminované
souhlásky na A4 říkačku. Vybral jsem tedy všechna slova,
která obsahují š a č a sepsal jsem si příběh o uštěpačné činčile Márč, která často čučí do ledničky. Ten si říkám dodnes,
ale raději zalezlý někde v koutě, aby mě kolegové neslyšeli
a nesmáli se mi. Mám tak čisté svědomí, že na svém č a š
pracuji.
Jaký předmět jste na JAMU moc nemusel?
Jednoznačně šerm. Jinak mě ale všechno bavilo, a byť jsem
chodil několik let na dramaťák, spousta věcí pro mě byla úplně
nová a zajímavá. Měl jsem rád hodiny zpěvu, tance, baletu,
miloval jsem akrobacii, ovšem šerm... První měsíce jsme totiž
pořád bez mečů šermovali jen prsty, pak s klacky, ke zbraním
jsme se pořádně nedostali, což byla prostě nuda. A pak mě
vlastně ještě nebavil step. Přestože jsem celkem dost pohybově nadaný a tanec mě baví, step nechápu, jeho kouzlu jsem
nepropadl. Hrozně jsem naopak miloval hru na klavír, jenže to
zase moc nechápala moje učitelka klavíru.
Jak to?
Víte, přál jsem si umět hrát na nějaký hudební nástroj.
Na JAMU jsem se proto přihlásil na hodiny klavíru, kam jsem
chodil půl roku. Pak jsme měli semestrální přehrávky a paní
profesorka mi nabídla, jestli bych se další semestr nechtěl
přihlásit spíš na dřívka. Takže tak.

To moc nepotěší, že?
Co vám budu povídat. (směje se) Na další semestr jsem se tedy
odhlásil a koupil si kytaru s tím, že na ní je jen šest strun, což
je mnohem méně, než má klavír klapek. Dávalo mi to jistou
naději, že to zvládnu. Jenže se historie opakovala, tak jsem
stále u dřívek, které si občas proložím trianglem nebo činely.
Hudební nástroje mi zřejmě nejsou souzeny.
Dostal jste se pak někdy k šermu na profesionální scéně?
Představte si, už jsem hrál v několika historických inscenacích
postavu, která má sice za opaskem kord nebo nějakou podobnou zbraň, ovšem nikdy jsem s ní nakonec šermovat nemusel,
a nevím proč. Že by se do divadel donesly tamtamy o mém
vztahu k šermu na JAMU? Meč však umím za opaskem držet
skvěle. (směje se)

Vzpomenete si na svoji první roli před kamerou?
Když nepočítám studentské filmy, tak to bylo tuším v seriálu Ulice, kde jsem se chvíli objevoval. Mojí postavě říkali Červe, lepili
mi dredy a v uších jsem měl napíchané náušnice. Hrál jsem tam
hlavně se Zuzkou Vejvodovou a Martinem Pechlátem. Byli jsme
s Tomášem Měcháčkem napojeni na jejich příběh domácího násilí. Natočil jsem i pár reklam, a pak jsem měl další roličky v různých seriálech jako například v Cestách domů nebo Světě pod
hlavou, kde jsem hrál fotbalového fanouška, který polil Judit
Bárdos pivem. Na první velkou roli jsem si ovšem musel počkat
až do loňska, kdy mi nabídli Dana Wintera v Profesorovi T.
Jak k tomu došlo?
Zavolali mi s tím, že tento seriál chystají a jestli bych neměl
čas. Nebyl jsem zrovna v Praze, takže jsem paní produkční
poslal na mobil self cast, aby o mně měli nějakou konkrétnější
představu. Tímhle prvním kolem jsem prošel, a tak mě pozvali na klasický casting, kde už byla i Sarah Haváčová, která se
mnou v seriálu nakonec hrála. Se Sárou jsme se znali z JAMU,
ona jen chodila o dva ročníky níž, takže o to příjemněji všechno
probíhalo. Hned za pár dní mi volali, že mě berou. Získal jsem
tak celkem nečekaně rychle krásnou roli v moc dobrém seriálu.
Jak jste se na natáčení připravoval?
Nejdříve jsem si pročetl všechny scénáře. Měli jsme dokonce
čtené zkoušky s režisérem, kde jsme si trochu upravovali dialogy, aby nám šly lépe do pusy. Spolupracovala s námi i krimi-

nalistka, která nám radila a říkala, jak to funguje v reálu, ladili
jsme s ní detaily. Přípravná fáze byla hodně zajímavá. Prošli
jsme i výcvikem na střelnici, kde nás učili, jak správně držet
zbraň.
Jakou scénu jste točil první den?
Moje první klapka byla se Sárou ve škole, kde jsme řešili, jestli
jsme se spolu vyspali nebo ne. Stáli jsme v aule plné studentů,
tedy komparzistů, přičemž z konce chodby se na nás dívala
Lenka Termerová. No, a všichni ti lidé museli kvůli mně tuto
scénu točit stále znova a znova…
Jak to?
Tím, jak jsem byl zvyklý spíš na divadelní herectví s většími
gesty, režisér obraz stále zastavoval a říkal mi, abych ubral. Byl

ale hodně citlivý, věděl totiž, že s kamerou nemám zatím až tak
velké zkušenosti.
Pamatujete si na nějakou akční scénu ze seriálu?
Ano, jenže nám ji nakonec vystřihli, tedy spíš hutně prostříhali.
Ani se jim nedivím.
Proč?
Šlo o zásah proti pachateli. My měli akorát po výcviku, takže od nás všichni čekali, jak suverénně naběhneme na plac,
jak uděláme několik salt a dotyčnou osobu zpacifikujeme.
Jenže poprvé jsme vyběhli a mně vypadla pouta z kalhot.
Podruhé Sáře vypadl ze zbraně zásobník, potom pro změnu vypadl Karlu Heřmánkovi ml. Asi šestkrát jsme tenhle
zakletý záběr opakovali. Fakt jsme se už tomu museli smát.
A nakonec se podařil pěkný kousek i Jitce Schneiderové.
Byla totiž zima a její postava v seriálu vystupovala v lodičkách, takže se na pauzu přezouvala do teplých bačkor.
A v jeden moment, když nám konečně nic odnikud nevypadlo, na bačkory zapomněla a vběhla před kameru v nich.
Sranda, co?! Byli jsme pak zvědaví, jak si s tím poradí
střihači. Poradili. Zůstaly tam jen fragmenty, samotný zásah
vystřihli úplně. (směje se)
Seriál měl velkou sledovanost. Budou další díly?
Na tuto otázku zatím neumím odpovědět. Druhá série se ale
řeší, je v jednání.
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Profesor T. vám přinesl popularitu…
Sledovanost byla opravdu velká, takže mě lidi začali poznávat, na což jsem nebyl moc zvyklý. Nikdo mě však neoslovoval
mým jménem, ani jménem Dana Wintera, tedy té postavy.
Nejčastěji mi říkali „pane detektive“. Po představení mě občas
diváci u nás v Divadle v Celetné, kde hraje náš Divadelní spolek
Kašpar, ve foyeru zastavovali a seriál mi chválili, což samozřejmě potěší. Celkově mám na Profesora T. velmi pozitivní reakce.
Kdy jste přišel do Divadelního spolku Kašpar?
Hned po škole, měl jsem docela kliku. JAMU jsem absolvoval
v roce 2012, ve čtvrťáku jsem nazkoušel s režisérem Jakubem
Nvotou zmiňovanou Romanci pro křídlovku a zvažoval jsem
angažmá ve Zlíně, kde se mi líbilo. Hrozně jsem se ale chtěl
vrátit do Mostu. Měl jsem totiž pocit, že když si mě tamní
divadlo vychovalo, měl bych mu to splatit. Zároveň jsem chtěl
všem ukázat, že jsem si svůj sen dokázal splnit. Byl jsem ale rád
i v Brně, kde jsem prožil čtyři zásadní roky. Moc jsem nevěděl,
co se sebou. Pak jednoho dne zavolal Jakub Špalek z Kašpara
s nabídkou na jednu roli a já se rozhodl zariskovat. Takže jsem
dohrával ve Zlíně, jezdil zkoušet do Prahy a přijal jsem angažmá na poloviční úvazek v Mostě. Celý rok jsem tak pendloval
napříč republikou na trase Most - Praha - Zlín. V Praze jsem
dostal vzápětí spoustu dalších rolí jako záskoky a v Mostě jsem
šel z jedné velké role do druhé. Byl jsem například nejmladším
McMurphym z Přeletu nad kukaččím hnízdem v historii českého
divadla. Měl jsem stále všechny věci v kufru auta, ale hrál jsem,
což mě maximálně naplňovalo.

ztvární hlavní roli Pavel Zedníček, který tím oslaví své sedmdesátiny. Hrát by tam měla i Sarah, z dalšího obsazení vím
ještě o Janě Švandové a Kryštofu Hádkovi, s nímž bych se měl
alternovat. Premiéra je naplánována na 20. narozeniny Divadla
Kalich, tedy na 1. listopad.
Probrali jsme váš soukromý i pracovní život. Co ale vaše
záliby?
Snažím se dělat všechno, ovšem jako správný Blíženec u všeho
vydržím jen chvilku. Mám moc rád individuální sporty, chodím
běhat, bruslit, plavat, jezdím na snowboardu, ale také maluju.
Myslím, že ze mě bude aktivní tatínek, který chodí s kočárkem
na kolečkové brusle a podobně.
Cestovali jste s manželkou před narozením malého?
Docela ano. Třeba zrovna na svatební cestě jsme byli měsíc
v New Yorku. Je to nádherné město, pořád z toho žiju. Viděli
jsme spoustu broadwayských muzikálů, například Chicago,
Kočky, Lvího krále, kterého miluju. Až tam jsem pochopil, co
znamená slovo muzikál. Neuvěřitelný zážitek byl i moment,
kdy jsme stáli u sochy Svobody. Ta má neskutečnou sílu, stejně
jako procházka po Brooklynském mostě nebo návštěva Ground
zero. Možná jsme jen nemuseli chodit do muzea 11. září, kde
už mi tak příjemně nebylo. Miluju ale třeba i Central park.
Do New Yorku bych se chtěl jednou vrátit. Na tohle město se
totiž jen tak snadno nezapomíná.

Co vás čeká nového?
Doufám, že vyjde další série Profesora T. Pak budu v Divadle
Kalich s Jakubem Nvotou zkoušet Moliérova Lakomce, kde
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INZERCE

Na jaké představení byste diváky pozval?
Tak určitě na všechna, ale kdybych si musel vybrat, jmenoval
bych Mrzáka inishmaanského, se kterým jsem se kdysi potkal
i na škole. Už několik let mi tady jedna z postav rozbíjí vajíčka
o hlavu, což postupně začíná být znát. Trochu mi z toho začaly
řídnout vlasy. (směje se) Ještě bych jmenoval Srpen v zemi indiánů, a nově náš soubor hraje i v komorním prostoru pro třicet
lidí. Říkáme mu Klubovna a nachází se v pražské Jindřišské ulici.

NOVÁ GENER ACE
SLUNEČNÍ OCHR ANY

NOVINKA
Pro dětskou pokožku
se sklonem
ke sluneční alergii

Výhradní zastoupení STADA PHARMA CZ s.r.o. Ί Siemensova 2717/4 Ί 155 00 Praha 13 – Stodůlky Ί Česká republika
www.ladival.cz

Text: Iva Nováková
foto: Shutterstock.com

KOLO

 STROJ, KTERÝ
PŘEKONAL VZDÁLENOSTI
A ZACHRÁNIL LIDSTVO
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Téma
SNAHA VYNÁLEZCŮ OBJEVIT RYCHLÝ DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
POHÁNĚNÝ LIDSKOU SILOU SAHÁ HLUBOKO DO HISTORIE.
PRVNÍ IMPULZY SE OBJEVUJÍ DOKONCE UŽ V DOBÁCH
ANTIKY A PO DLOUHÉ PAUZE PŘICHÁZÍ MENŠÍ ZÁCHVĚVY
V RENESANCI. AVŠAK OPRAVDOVÝ PŘEDCHŮDCE KOLA, JAK
HO ZNÁME DNES, VZNIKL AŽ NA ZAČÁTKU 19. STOLETÍ.
Přestože šlo o nemotorné odrážedlo, lidé si ho rychle oblíbili. Nabídlo
totiž něco víc než jen novou možnost přepravy na do té doby nepřekonatelné vzdálenosti. Díky dobrému pocitu, radosti ze samotné jízdy
a příznivým účinkům na lidské zdraví si kolo získalo srdce každého, kdo
na něj jednou nasedl.

Vynález, který nejen zkrátil vzdálenosti

První stroj, který opravdu splnil funkci dopravního prostředku, vznikl
až v roce 1817. Představil ho německý vynálezce Karl Drais v Mannheimu, odkud také podnikl první veřejnou jízdu do Schwetzingenu.
Sen mnoha vynálezců se stal skutečností. Jeho běhací stroj, jeden
z nejvýznamnějších vynálezů v lidských dějinách, tzv. draisna, byl
na světě. Jízda na něm však vyžadovala větší úsilí, než je tomu
dnes. Těžkopádná draisna neměla šlapky, a proto se jezdec musel odrážet nohama od země. Na kovaných dřevěných obručích
to rozhodně nebyla projížďka růžovým sadem. Kola nepružila a o pohodlí se nedalo mluvit. Verze pro malé děti vznikla
na přelomu 19. a 20. století na předměstí velkých měst, kdy bylo
třeba levně zabavit ratolesti továrenských dělníků. Tak se objevily první, podomácku vyrobené prototypy koloběžek, které ale
na rozdíl od bicyklu sloužily primárně pro zábavu a legraci.
Bez kontaktu nohou se zemí se jezdci mohli projíždět od 60.
let 19. stol., kdy se na světlo světa dostává velocipéd Pierra
Michauxe s pedály na předním kole. Díky pedálům a většímu
průměru předního kola byl velocipéd rychlejší než draisna.
Obtížnější však bylo udržet vysoko nad zemí rovnováhu.
Ale i to se brzy vyřešilo. Na konci 19. stol. byla šlapadla
přemístěna do středu rámu a pomocí řetězů přenesla váhu
nad zadní kolo. Tvrdým obručím také odzvonilo a byly
nahrazeny pneumatikami napuštěnými vzduchem, které
dodaly jízdě na pružnosti. Začátkem 20. století je kolo už
praktickou samozřejmostí na cesty, do práce či na sváteční vyjížďky.

Jízdní kolo začalo dobývat svět

Od přepravního prostředku se tak kolo stává vyhledávanou sportovní aktivitou. Jízda na něm byla totiž
velmi návyková a vzrušující. K uspořádání prvního
klání tak už nic nepřekáželo. Konalo se v roce 1868
v pařížském parku Saint Claud na trati dlouhé 1200
metrů. Netrvalo dlouho a počet závodů se s rozvíjející popularitou kola rozrostl na další stovky. Ten
nejdelší a nejslavnější na světě, Tour de France, byl
založen v roce 1903.
Ne každý chce na kole závodit, většina lidí ale
bere kolo jako součást svého života. Dokonce
i mnohé celebrity udávají nové módní trendy tzv.
retro stylem na kole. Skládací a městská kola jsou
po celém světě využívána převážně ve městech.
Nejinak je tomu u klasické sportovní cyklistiky,
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kdy se oblékáte do dresu, berete helmu a vyrážíte na silnici
či do terénu. Ať už dáváte přednost tomu či onomu, stáváte
se součástí určité skupiny lidí, pro niž se kolo stalo životním
stylem.

Za kolik?

pro milovníky terénu pak kola horská. Pokud
budete chtít jezdit po městě, určitě byste měli
volit městské kolo.
I když renesance městské cyklistiky je u nás
stále v plenkách a cyklistika coby forma
dopravy ve městech je skutečnou Popelkou,
která bojuje s nástrahami macešského systému
legislativy na každém kroku, přesto se i u nás
blýská na lepší časy… Pomalu začíná zrát
pochopení, že nekonečné investice do auto
autostrád nejsou řešením a lidé čím dále více sedlají
kola pro každodenní dopravování se po městě,
do práce atd. A v čem jsou zajímavá městská
kola? Jejich rámy jsou konstruovány k pohodl
pohodlné každodenní jízdě městem v civilním oděvu.
Mají výškově nastavitelná řídítka a rozdílnou
ergonomii rámu než kola sportovní. Pohodlný
vzpřímený posed navíc nezatěžuje krční páteř,
proto jsou tato kola velmi vhodná při problé
problémech s krční páteří, či se zády obecně.
Městská kola jsou standardně vybavena všemi
důležitými doplňky pro pohyb v běžném spole
společenském oblečení. V standardu jsou kola vždy
osazena blatníky, světly a krytem řetězu. Někte
Některé modely mají i kompletně zakrytované zadní
kolo a jsou vhodné i pro jízdu v sukni. Na cestu
do práce jsou tedy jednoznačně nejlepší volbou.
Pojďme ale dál…
Druhá otázka: Jak často budu jezdit a jaké vybavení zvolit? Jestliže je jízdní kolo vaším každo
každodenním dopravním prostředkem do zaměstnání
nebo školy, budete mít jistě jiné nároky na výba
výbavu než aktivně sportující cyklista, který na kolo
sedá ve svém volnu, aby zlepšil svoji kondici. Kolo
do práce již jsme tedy probrali. Kolo pro zlepšení
kondice má úroveň výbavy sportovního náčiní,

Pokud chceme, aby nám kolo dělalo hlavně radost, optimální cena v současnosti začíná na hranici kolem deseti
tisíc korun. V ceně patnácti až pětadvaceti tisíc dostanete
stroje vhodné pro sportovně založené jezdce, kteří žádají
určitou kvalitu. V této relaci nabízejí výrobci velmi podobné sestavy rámů a různých komponentů. V kategorii
zhruba od třiceti tisíc si už můžeme vybírat podle sympatií
k jednotlivým výrobcům kol a komponentům a cizelovat
sestavu. V cenové kategorii okolo čtyřiceti tisíc začíná cena
stoupat v souvislosti se snižováním hmotnosti a funkčnost
kola je už na takové výši, že při postupu o další kvalitativní
schůdek musíme přidávat po desetitisících.

Cyklistika je velmi oblíbený a rozšířený sport, ale ve své
obecné podobě se řadí mezi sporty vytrvalostní. Proto se dá
očekávat, že se svým kolem strávíte více času než s činkami,
které vám leží pod postelí. Na co si tedy dát při výběru pozor a co vše je třeba zvážit ještě před samotným nákupem
nového kola? Začneme pravděpodobně tím nejdůležitějším
– účelem použití kola. První otázka tedy zní: V jakém terénu a na jakém povrchu budu kolo využívat? Krosová kola
jsou vyhledávána pro použitelnost v různých podmínkách.
Určena jsou do lehčího terénu, ale nenadřete se na nich
ani na asfaltu a zvládnete s nimi i kratší výlety do těžšího
terénu. Pro vyznavače asfaltu jsou určena kola silniční,
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Silniční nebo horské?
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které nám pomáhá vyplnit volný čas
a vylepšit kondici. Koupě závisí na našich
finančních možnostech a také intenzitě
používání. Jiné kolo potřebuje rodinný
víkendový jezdec, jiné náruživý cykloturista nebo amatérský cyklomaratonec.
Třetí otázka: Pro koho je kolo určeno?
Bude na kole jezdit žena nebo muž?
Dámská kola jsou dnes více uzpůsobena
potřebám žen. Vzhledem k nižší váze
cyklistek jsou na kola montovány citlivější odpružené vidlice, rámy mají kratší
geometrii a obvyklé jsou také kratší
představce. Důležitou roli hraje také design, který je hlavně u dámských modelů
dotažen do posledních detailů.
Čtvrtá otázka: Jakou velikost zvolit?
Při výběru kola vždy vybíráme velikost
rámu, ostatní komponenty jsou až na výjimky totožné. Nejvhodnější je samozřejmě kolo osobně vyzkoušet. Každé lidské
tělo je originál a kromě výšky postavy
také hraje roli délka rukou a nohou.
Důležitým ukazatelem u rámu je kromě
jeho velikosti také délka horní rámové
trubky, která rozhoduje o typu posedu
na kole. Delší horní rámová trubka znamená nataženější posed. V dnešní modelové nabídce již skoro nenajdete modely
bez odpružené vidlice. To platí u horských i krosových kol, kde je často i odpružená sedlovka. V kategorii horských
kol se prosazují celoodpružené modely.
Obecně lze říct, že u levných modelů

V kategorii
horských kol
se prosazují
celoodpružené
modely.
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Stále více
populární
elektrokolo
– doplněné
o motor, baterii
a ovládací
prvky, které
pomáhají při
jízdě.

je odpružení spíše na obtíž, protože tyto
komponenty nevykazují vysokou funkčnost,
zato mají vysokou hmotnost a omezenou
životnost. Proto při výběru odpružení postupujte obezřetně. Lákavá cenová nabídka
není vždy ta nejlepší. Odpružení u kol vyšší
cenové kategorie přináší při jízdě znatelný
komfort, zvyšuje jistotu vedení kola a váha
celku tolik nenarůstá.
Pátá otázka: Sériový model, nebo stavba
kola na míru? První volba je vhodná, pokud nemáte přesnou představu, jaké kolo
vlastně chcete nebo vám sériové vybavení natolik vyhovuje,
že byste nic neměnili. Svou roli také hraje cena, která je
u kola na míru většinou vyšší. Kolo skládané z jednotlivých
komponentů lze přesně přizpůsobit potřebám budoucího
majitele a také pravděpodobně půjde o originál.

Kolo na baterku...

Stále více populární elektrokolo – doplněné o motor, baterii
a ovládací prvky, které pomáhají při jízdě. Elektrický pohon na městském kole nebo cestovním elektrokole je také
skvělým pomocníkem při dojíždění do práce. Elektrokolo

vám zkrátí vzdálenost, narovná kopce, ušetří čas. Můžete
vyrazit do školy, práce či na nákupy bez propocené košile...
Funkce motoru je aktivována rotačním pohybem pedálů
(šlapáním) nebo sepnutím ovládacího tlačítka či akcelerátoru (přímý pohon motoru z klidového stavu). Funkci přídavného pohonu lze kdykoliv vyřadit vypínačem. Potom se
elektrokolo chová stejně jako klasické jízdní kolo.
Elektrokola jsou perspektivní alternativou, která v sobě
spojuje ekologické a tělocvičné výhody cyklistiky s moderními energetickými technologiemi a mohla by při větším
rozšíření znatelně ulevit zejména městskému provozu.
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Relativně vysoké pořizovací
náklady jsou vyvažovány užitnou
hodnotou a minimálními provozními náklady.

Speciální cyklistické
oblečení
V obyčejných šortkách a bavlněném tričku si na kole můžeme
sjet třeba pro noviny, ale na delší
jízdy tohle oblečení asi nebude
to pravé ořechové. Vývoj v této
oblasti šel za poslední roky rychle kupředu a trh dnes nabízí oblečení, které je lehké, vzdušné,
a přitom dobře saje pot. A navíc,
hlavně co se žen týče, splňuje
i poslední módní trendy. Sportovní tílko pro dámy mívá všitou
vyztuženou podprsenku.
Cyklistické šortky s vložkou
se vždy oblékají na tělo, tedy
«naostro». Spodní prádlo – trenýrky, slipy a zejména tanga – se
zásadně nedoporučuje, protože
může způsobit velmi nepříjemné
odřeniny. Pokud jezdíte častěji
ve větším chladu, vyplatí se pořídit si i dlouhé cyklistické kalhoty.
Za poslední roky velmi pokročila především ženská
móda. K dispozici jsou vypasované dresy jen s ramínky nebo bez rukávů. Z barev letí růžová, bílá a různé
kombinace s černou, tyrkysová, modrá. Pro muže by měl
být dres pohodlnější a ne tak upnutý, jako jsou dresy
závodní. Vždy se hodí otevřená nebo ještě lépe zapínací
kapsička na zádech. Když je venku kolem 20 stupňů,
vyplatí se lehké síťované prádlo, které odvádí pot. Pokud je proměnlivé počasí, doporučuje se vzít si s sebou
na výlet lehkou cyklistickou vestičku, která vpředu
tolik neprofoukne, má krytá ramena a perforovaná
záda. Úplně jednoduše ji složíte do maličkého balíčku,
který se zastrčí do zadní kapsy na dresu. Proti chladu
vás ochrání různě silné cyklistické větrovky s dlouhými
rukávy.

Sportovní
tílko pro
dámy mívá
všitou
vyztuženou
podprsenku

Kdo by chtěl mít otlačené dlaně a mozoly od řidítek?
Ochranu vám zajistí cyklistické rukavice, které jsou navíc
zpracované tak, aby co nejlépe větraly a udržely vaše
ruce v suchu. Červená blikačka pod sedlem a bílé světlo
na řidítkách jsou také nezbytné. Může se stát, že se zdržíte na večeři a mezitím se setmí. Musíte být vidět! Měli
byste mít na sobě co nejvíc reflexních prvků. Skvělým po-mocníkem je takzvaný cyklocomputer, který vám spoleh-livě prozradí nejen počet najetých kilometrů, ale i vaši
průměrnou rychlost nebo vzdálenost mezi jednotlivými
cíli. Svačinu, náhradní oblečení, duše, lepení, pumpičku,
mobil i peníze můžete zabalit do cyklobatohu s pevnými
a větracími popruhy. Při šlapání je důležité doplňovat
tekutiny, aby tělo nebylo dehydrované. Pokud se vydáte
na delší výlet, určitě byste měli dát přednost iontovým
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daného úseku trasy. Výhodou Jantarové stezky je, že ať už
po ní zamíříte na sever nebo jih Evropy v sedle jízdního kola,
nazpátek se můžete vždy dostat s využitím cyklobusů nebo
cyklovlaků. Navíc podél ní narazíte na celou řadu ubytovacích
a stravovacích zařízení. Určitou známkou kvality by pro vás
na českém území mohla být certifikace „Cyklisté vítáni“, kterou dostanou zařízení připravená poskytnout služby milovníkům cykloturistiky.
nápojům, které vám dodají potřebné minerály. Lahev z recy
recyklovaných plastů by měla být měkčí, aby umožňovala pohodlnou manipulaci v držáku.

Nejstarší cyklostezka

Speciální trasy pro bikery rostou jak houby po dešti. Víte, která
je v Evropě nejstarší? Cyklostezka podél Dunaje, jejíž kořeny
sahají dál než vynález bicyklu. Základem této cesty je totiž
hrázní silnice vybudovaná Římany jako součást «Limes», tedy
severní hranice římské říše, kterou v místech dnešního Bavorska
a Rakouska tvořil Dunaj. Tato cesta byla opatřená palisádami
a strážními věžemi a vedla z Řezna neboli Regensburgu až
do Semlinu (srbsky Zemunu, dnes čtvrti Bělehradu u soutoku
Dunaje a Sávy). Římané podél Dunaje vybudovali tábory i civilní
města: Lentla (dnes Linec), Lauriacum (Enns), Namara (Melk),
Favianae (Mautern), Comagenae (Tulln) a Vindobona (Vídeň).

1930 kilometrů Jantarové stezky

Kdysi významná obchodní trasa spojující pobřeží Baltu a Středozemního moře, jež nese jméno podle významné obchodní
komodity jantaru, žije dodnes. Přestože nejintenzivnější
„provoz“ na stezce je datován do doby římské, tedy prvních
čtyř století našeho letopočtu, velký pohyb zaznamenává
trasa i nyní. Patří totiž do systému celkem čtrnácti cyklotras EuroVelo, v němž nese číslo devět. Česká republika má
na trase Jantarové stezky výhodnou pozici. Vydat se odtud
můžete na kole jak k Severnímu moři, tak opačným směrem
na Jadran. Odvážnějším cyklistům tak stezka nabízí dostupné
východisko pro cesty po krásách celé střední Evropy. Lokální
úseky Jantarové stezky využívají s oblibou místní cyklisté, ale
na své si přijdou i dálkoví jezdci. Pro ty je po trase připraveno
určité zázemí, které se však liší země od země. Zobrazit si jednotlivé úseky a nastudovat si itinerář cesty můžete na internetu (www.eurovelo.org), a to vždy včetně krátkého popisu
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Rozmach cyklostezek

S tím, jak se u nás rozvíjí cykloturistika, zvětšuje se i nabídka
tuzemských cyklostezek, i když v tomto směru stále zaostáváme za vyspělejšími zeměmi. Ale kdo chce, jistě si svou cestu
pro jízdu na kole najde. Ať už v okolí svého bydliště, nebo si
kolo připevní na auto a doveze se tam, kde už na něj nasedne. Mezi nejkvalitnější trasy pro zážitkovou jízdu na kole patří
cyklostezka na Lipně, Bike resort Valašsko, singltrek ve frýdlantském výběžku, Královská hřebenovka v Orlických horách,
cyklotrasy podél řeky Bečvy, u Brněnské přehrady, u Bukové
hory na Parbubicku nebo greenway podél řeky Jizery. Ale
i pro Pražany máme skvělý tip: dvacetikilometrovou rovinatou
trasu, která vás dovede do trojské ZOO a k Trojskému zámku.
Stačí najet na jednu z páteřních cyklostezek, která vede ze
Zbraslavi do centra, u Národního divadla pak přejet na druhý
břeh a po nábřeží, Letenské plání a Stromovkou dojedete až
k zoologické zahradě.

Cykloturistika v Německu

Německo je bezesporu cyklistickým rájem. To dokazuje především hustá síť cyklostezek, jejíž celková délka činí více než
70 tisíc kilometrů. Pro představu to je téměř jako objet Zemi
dvakrát dokola podél rovníku. Více než dvě stovky dálkových
cyklotras dávají turistům příležitost k seznámení se s fascinující přírodou i památkami našeho souseda. Aby se člověk v této
nepřeberné nabídce mohl lépe zorientovat, vyplatí se podívat
na cyklostezky oceněné cykloklubem ADFC. V Německu mají
cyklisté lepší nabídku služeb, nabízí se jim spousta doprovodných aktivit. Rozdíl mezi německými a českými cyklostezkami
dokumentuje i fakt, že cyklistům vadí špatná bezpečnost
– když cyklostezka vede po silnici či lemuje silnici. Zatímco
například na německé části Labské cyklostezky vede 90 procent stezky po cestách oddělených od automobilové dopravy,
na české straně vede po silnicích třetina celé trasy.

Fosforeskující zážitek

I Poláci nabízejí báječné cyklistické zážitky. Například cyklostezka u města Lidzbark Warmiński je součástí sítě Green
Velo, která vede přes pět polských vojvodství a je dlouhá
celkem dva tisíce kilometrů. Spojuje turistické zajímavosti
a významná polská města. Část cyklotrasy u města Lidzbark
Warmiński na severu země dokonce září díky fosforu ve speciálním povrchu, který je modrý i během dne. Polští inženýři
se přitom inspirovali podobnou cyklostezkou v Nizozemsku,
která svítí podle barev Van Goghova obrazu.

Pohodová dovolená v Rakousku

Rakouské cyklostezky jsou ideální příležitostí, jak naplnit
svoji dovolenou aktivním pohybem na kole a přitom si užít
cyklotrasy z kopce i po rovině. Cyklostezky jsou vedeny
nejčastěji kolem řek a jezer v nádherné horské scenérii
okolních Alp. Takové Tyrolsko je rájem pro zkušené
cyklisty. Nabízí například nejvýše položenou
rakouskou silnici přes horský průsmyk Timmelsjoch, ledovec Rettenbach v Söldenu, tedy nejvyšší bod, ke kterému lze
dojet na silničním kole, nebo nejstrmější horský vrchol Alp Kitzbüheler
Horn – všechny z nich jsou pro bi-kery velkou výzvou. Na své si ale
přijdou v Rakousku i méně zdatní cyklisté. Například v regionu
Neziderské jezero vám skvělou
zábavu na kolech slibuje téměř
40 cyklostezek, které zahrnují
i známou trasu B10. V oblasti
Rosalia vás místní cyklostezka
zavede k širokým jahodovým polím, v mírné krajině Sonnenland
Mittelburgenland vede krásnou

přírodou rodinná trasa Draisinentour a jižní Burgenland
s trasou Paradiesroute je vyhlášený ráj pro elektrokola.

Veřejné půjčovny kol

Pokud se vám nechce jezdit po Evropě s kolem na autě, nabízí
se i jiné řešení – veřejné půjčovny kol, označované jako„bike
sharing systems“. Se stanovišti na veřejných prostranstvích
jsou dostupné 24 hodin denně a slouží nejen obyvatelům,
ale také turistům a návštěvníkům mnoha evropských měst.
Kromě předplacených karet pro časté uživatele obvykle nabízejí i možnost jednorázového zapůjčení na několik hodin –
na prohlídku města nebo dopravu z nádraží do hotelu. Podle
závěrů výzkumného projektu OBIS, který studoval půjčovny
kol v deseti evropských zemích, je nejhustší síť v Itálii (celkem 157) a Španělsku (74), tedy v zemích, které nepatří mezi
tradiční „cyklistické velmoci“, ssilnou tradici ale mají
také půjčovny v Rakousku (84 systémů).

Chytré mapy

Najít si trasu podle své chuti kde
kdekoliv v Evropě už není žádný
problém. Stačí mít správnou
aplikaci v mobilu, která
nabízí mapu Evropy v tako
takovém měřítku, že v ní na
najdete všechny cyklostezky
a cyklotrasy od Portugal
Portugalska až po Rusko. Pak už
se jen stačí rozhodnout,
zda svého bicyklového
parťáka naložíte do auta,
do cyklobusu nebo
cyklovlaku, a vydáte se
do místa, kde začne vaše
dovolená na kole.
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Text: Aleš Sirný foto: archiv
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Speed

Dakarské
DOBRODRUŽSTVÍ

SLAVNÝ PODNIK RALLYE DAKAR SI UDRŽUJE NEZAMĚNITELNÉ
KOUZLO UŽ PO ČTYŘI DESÍTKY LET. TÉMĚŘ ČTRNÁCTIDENNÍ
ZÁVOD V PÍSKU A PRACHU JE NÁROČNOU ZKOUŠKOU
PRO KAŽDÉHO ZÁVODNÍKA, KTERÝ SE POSTAVÍ NA START
A VYDÁ SE VSTŘÍC NEJVĚTŠÍMU DOBRODRUŽSTVÍ V ŽIVOTĚ.

V

Všechno to začalo v roce 1977, kdy Thierry Sabine bojoval o holý život.
Během rallye Abidjan-Nice se totiž ztratil v libyjské poušti Ténéré a ocitl
se v bezprostřední blízkosti smrti. Tři dny bloudil v nekonečných písečných pustinách, bez jídla, bez vody, zcela sám. Mezi myšlenkami na záchranu života se mu ovšem v hlavě zrodila idea, která zažehla jiskru
slavné Rallye Paříž-Dakar.
Po třech dnech se nad Sabineho hlavou objevilo malé pátrací letadlo
a ztraceného závodníka zachránilo. Sabine tentokrát opustil zemi škorpionů, hadů a velbloudů jako poražený, ale další rok byl zpět, odhodlán pokořit nehostinnou poušť. Unikátní boj člověka s přírodou chtěl nabídnout
i ostatním odvážlivcům a ti jeho nabídku přijali. S ansámblem téměř 200
závodníků položil základ Rallye Paříž-Dakar a vyslal je na startovní pole
vstříc africkému dobrodružství. Prvního ročníku, jenž odstartoval na druhý
svátek vánoční roku 1978, se zúčastnilo 182 vozidel. Sabine vyznačil cestu
k Růžovému jezeru v senegalském hlavním městě Dakar a s minimálními
navigačními prostředky je odmávl zelenou vlajkou.
Historicky první Rallye Paříž-Dakar odstartovala z pařížského náměstí
Trocadéro a následujících 30 let stovky závodníků probouzely africký
kontinent do nového roku. Celý dakarský kolotoč pak v roce 2009 Afriku
opustil a zamířil do Jižní Ameriky. Thierry Sabine už ale tuto radikální
změnu sledovat nemohl. Zakladatel slavné soutěže zahynul při nehodě helikoptéry v roce 1986. Pokoušel se ve tmě a v bouři najít ztracené
motocyklisty.

Těžké začátky

Thierry Sabine byl dobrodruh tělem i duší a nesmírně ho těšilo, že jeho
životní krédo následují i ostatní. Na první Dakar připravil soutěžícím náročnou cestu ze zimomřivé Paříže do tropického Senegalu. Trasa měřila
přes 10 000 kilometrů a tři týdny trvalo, než se necelá polovina z přihlášených ocitla ve vytouženém cíli v Dakaru. Nikdo před startem nevěděl,
co ho na nekonečné cestě po Africe čeká. Ze 182 závodníků dorazilo
do finiše pouhých 74. Závod nakonec vyhrál Cyril Neveu s motocyklem
Yamaha, za volantem Range Rover zvítězil Alain Génestier a v kamionech Jean-François Dunac s vojenským nákladním vozem Pinzgauer.
Nutno podotknout, že závod ještě nebyl rozdělen na kategorie podle
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typu závodního stroje, takže celkovým a vlastně jediným
vítězem se stal právě Cyril Neveu. Právě motorkáři jsou
dodnes největšími dakarskými hrdiny, možná i blázny.
Celé dny tráví sami se sebou, za řídítky v obtížném terénu,
ponecháni svému osudu v hlubokém písku, kde si mohou
pomoci jen oni sami. Alespoň tak to dlouhá léta platilo.
Díky filmovým záběrům pouštních rytířů z prvního ročníku
se zvedla obrovská popularita Dakaru. Sabine takovou
odezvu nečekal, vlastně ani nepředpokládal, že budou
soutěž opakovat. Myslel si, že to s jeho závodem dopadne
obdobně jako s jinými dálkovými soutěžemi typu Londýn-Sydney nebo Londýn-Mexiko, které se opakovaly spíše
sporadicky a v rozmezí několika let. Vřelé přijetí z řad
veřejnosti i závodníků však Sabineho přesvědčilo v nutnosti pokračovat v nastolené tradici. Ačkoliv se první
Dakar neobešel bez tragických nehod, v tehdejší době se
na bezpečnost tolik nehledělo a smrt byla běžnou součástí
motorsportu.
Už druhý ročník například zaujal vítěze 24hodinovky v Le
Mans Henriho Pescarola, kterého neodradilo ani vědomí, že bude mít písek za kombinézou a nulovou šanci
na sprchu. Počet startujících celkově narostl na číslo 216
a v následujících letech se počet stále zvyšoval. Na rok
1981 dokonce podalo přihlášku tolik lidí, že v registračních
kancelářích propukl chaos a na slavnostním startu v Paříži se objevovaly i do té doby atypické stroje jako buginy
nebo čtyřkolky.
S rozšiřujícím se publikem na starém kontinentě rostla
i pozornost automobilek, které začaly rozpoznávat potenciál soutěže a zahájily nákladný vývoj dakarských speciálů.
Pomyslnou bránu otevřel Citroën s modelem CX 2400 GTi
v roce 1981, po něm následovaly automobilky jako Opel,
Porsche, Mitsubishi, Mercedes nebo ruská Lada. Se vstupem továrních týmů na dakarskou scénu souvisel i příchod
slavných jmen z prostředí hladkého asfaltu závodních
okruhů. Jacky Ickx, Jean-Pierre Jabouille, Clay Regazzoni,
Patrick Tambay či Philippe Alliot měli bohaté zkušenosti
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Vítejte v domově

Velké pardubické steeplechase

Objevte unikátní prostor v domově Velké pardubické
steeplechase a pojďte s námi zažít ten neopakovatelný
zážitek plný emocí a radosti.
Pojďte na vlastní kůži si vyzkoušet to vzrušení při čekání
na vítěze se sázenkou v ruce a tajným přáním, aby byl
právě ten váš výherní.
Vnímejte krásu sportu a dam v prostředí, kde klobouk
není středem pozornosti, ale dokonalou součástí.
Máte rádi společnost lidí a chcete si užít dostihy
s unikátním výhledem?
Objednejte si stůl v nejvyšším patře tribuny nad cílovou
rovinou. Z ptačí perspektivy máte na dohled celou
dostihovou dráhu.

Chcete být všemu blíž a prezentovat sami sebe
při dostihovém svátku?
Staňte se partnery dostihu a využijte náš balíček:


Pojmenování dostihu jménem partnera



Umístění reklamy v cílové rovině



Prezentace v Dostihovém magazínu



Video spot na LED obrazovce



Oficiální předávání cen vítězi vašeho dostihu



Partnerská cena pronájmu lóže
a projížďka kočárem v dráze

Areál závodiště má netušené možnosti. Není jen o dostizích. Kalendář nabízí mnoho dnů, kdy se u nás můžete zastavit,
uspořádat firemní event nebo oslavu. Na to vše jsme vybaveni a rádi vám pomůžeme s organizací.

tel.: +420 777 750 922
e-mail: racecourse@zavodistepardubice.cz
Dostihový spolek a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice

s formulí 1 nebo vytrvalostními závody, ale to, co prožívali
na Sahaře, se nedalo srovnat s žádným jiným závodem.
Angažování automobilek však vedlo k ústupu původního
smyslu soutěže. Z Dakaru se vytrácelo to klukovské dobrodružství odvážných mužů, dychtících po závodění v panenské přírodě. Amatérští piloti sice nadále tvořili důležitý základ startovní listiny, ale jejich šance proti továrním týmům
se rok od roku ztenčovaly. Automobilky dodaly Dakaru
punc značně významné soutěže a tento status trvá prakticky
dodnes.

Smrt číhá v dunách

Thierry Sabine se velkého rozmachu Rallye Paříž-Dakar nedožil. Jeho jméno figuruje na smutném seznamu tragických
nehod v závodě, byť nikoliv v řadách účastníků. Zakladatel
slavného podniku zahynul při havárii helikoptéry v roce
1986, když ve tmě a za písečné bouře hledal ztracené motorkáře. Snaha zachránit bloudící účastníky se mu však stala
osudnou. Kvůli nulové viditelnosti se pilot orientoval jen
podle světel vozů pod ním. Bohužel si nevšiml stoupajícího
terénu a narazil do písečné duny, která se před ním nečekaně vynořila ze tmy. Všichni na palubě helikoptéry včetně
Sabineho zahynuli.
Po tragické havárii převzal otěže nad Dakarem Sabineho
otec Gilbert, nicméně černé období závodu pokračova-

metrů od zdemolovaného vraku. Další dva členové posádky
byli převezeni s těžkými zraněními do nemocnice a nehodu
jako zázrakem přežili.
Aby toho nebylo málo, ve stejný den zahynul navigátor ve vozu Range Rover a o pár dní později na následky
zranění zemřel motocyklový závodník. K tomu se přidala
smrtelná zranění tří diváků a média začala polemizovat nad
smyslem takové soutěže.
Jenže magická síla Dakaru byla silnější než všudypřítomné
nebezpečí a závod pokračoval bez zastavení. Ari Vatanen
vyhrál v roce 1987 a o dvanáct měsíců později směle spěl
k obhajobě vítězství. A pak se udála nepředstavitelná situace.

lo. V roce 1988 si závod vyžádal dokonce šest obětí. První
kaňkou na tehdejším ročníku se stala nehoda kamionu DAF.
Nizozemský výrobce nákladních vozů se vrátil do Afriky s cílem obhájit vítězství z předchozího roku. Pro tuto příležitost
připravil dva speciály s označením X1 a X2, přičemž model
X1 disponoval dvanáctilitrovým motorem o výkonu 1200
koní. Kamion dosahoval neuvěřitelné rychlosti 240 km/h
a při jedné z etap, do které společně vyrážela skupina motocyklů, aut a kamionů, zvěčnil kameraman v helikoptéře
památný záběr, kdy Jan de Rooy s kamionem DAF předjíždí
Ariho Vatanena v hbitém Peugeotu 405 Turbo.
De Rooyovi kolegové s modelem DAF X2 měli k dispozici o něco slabší motor, přesto dokázali s těžkotonážním
strojem létat přes nerovnosti v rychlostech kolem 180
km/h. Jenže jeden hrbol před nimi byl na tak velký kamion
až příliš velkým soustem. Robustní DAF vylétl do vzduchu
a po dopadu udělal šest přemetů, během nichž vylétl z kabiny navigátor Kees van Loevezijn. Jeho tělo, stále upoutané bezpečnostními pásy k sedačce, leželo několik desítek

Ráno před další etapou dostal manažer týmu Peugeot zprávu, že byl Vatanenův vůz ukraden a vrátí se pouze za výkupné v hodnotě 25 milionů franků. Po intenzivním hledání se
Peugeot 405 nakonec našel, ale bylo příliš pozdě. Vatanen
start etapy nestihl a z rallye byl vyloučen. Čest francouzského
lva nakonec uhájil pozdější vítěz Juha Kankkunen.
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Právě bezpečnost účastníků začínala být čím dál palčivějším
problémem organizátorů. Motoristický kolos, mířící z Evropy do Senegalu, představoval pro místní individua velké
lákadlo.

Měnící se podmínky

Název Rallye Paříž-Dakar odkazoval na místa startu a cíle.
Zpočátku tomu tak skutečně bylo, ale v pozdějších letech se
destinace startu i cíle pozvolna měnila. To platilo i o samotné trase z bodu A do bodu B, která nebyla nikdy totožná.
Thierry Sabine připravoval na každý ročník nové nástrahy
a soutěžícím ztěžoval podmínky. Například premiérový průjezd pouště Ténéré představoval pro řadu účastníků noční
můru. V písečné bouři se ztratilo 40 soutěžících a trvalo
čtyři dny, než se všechny podařilo zachránit.
V roce 1992 se profil trasy závodu změnil zcela zásadně.
Otec zesnulého Thierryho Sabina potřeboval zareagovat
na ustupující počet účastníků a vyhlásil závod z Paříže napříč celou Afrikou do Kapského Města. Trasa po celém kontinentu ze severu na jih nabídla malebné scenérie, od pouští přes brodění řek, bující tropickou faunu i bídu válkami
zničených zemí. V tom roce se rovněž vůbec poprvé začala
používat GPS. Radikální změna trasy ovšem pokles soutěžících nezastavila a v roce 1993 se cíl vrátil zpět do Senegalu.
Až v polovině devadesátých let se karta začala obracet
a jméno Rallye Paříž-Dakar získávalo zpět svou pohasínající slávu. S vedením trasy se však nadále experimentovalo,
startovalo se například ve Španělsku, pak se přestalo jezdit
do srdce saharské pouště a z politických i bezpečnostních
důvodu se motoristická karavana často držela u západního
pobřeží Afriky. V roce 1997 byl dokonce start i cíl v Dakaru
a o tři roky později se končilo v Egyptě.
Pořadatelé každoročně vyhledávali nejschůdnější cesty
s ohledem na sílící bezpečnostní hrozbu. Pravděpodobnost
útoků na osamocené posádky uprostřed africké nicoty
občas nutila organizátory k zásadním krokům. Například
v roce 2000 museli všechny účastníky letecky přepravit nad
nebezpečnými oblastmi. Přetrvávající potíže pak vyvrcholily
v roce 2008, kdy pouhý den před startem došlo k vraždě
čtyř Francouzů a tří Mauritánských vojáků. Ministerstvo
zahraničních věcí ve Francii důrazně varovalo před oblastí
Mauritánie, kde reálně hrozily útoky na dakarský konvoj.
Jubilejní 30. ročník Rallye Paříž-Dakar byl po nakonec
po horečných diskuzích zrušen a závod se do Afriky už
nikdy nevrátil.

hájili v Jižní Americe novou éru Rally Dakar, která sice už
neměla nic společného s Afrikou, nicméně jméno a trofej
beduína zůstaly zachovány.
V Argentině a Chile propuklo dakarské šílenství a na světovou špičku se přišly v průběhu čtrnácti dní podívat
skoro čtyři miliony diváků. Náročnou trasu, kombinující
písečné prvky z Afriky, i technické kamenité cesty nebo
tradiční rychlostní zkoušky, tehdy vyhrál Giniel De Villiers
s Volkswagenem a stal se prvním vítězem jihoamerického
Dakaru. Volkswagen zároveň ukončil letitou vítěznou
sérii značky Mitsubishi a oslavil premiérový úspěch vozu
s dieselovým motorem na Dakaru.
Druhý ročník v nové destinaci přitáhl k obrazovkám
obrovské množství diváků díky vyrovnanému souboji týmových kolegů Volkswagenu Carlose Sainze a Nassera Al-Attiyaha. Rozhodovalo se až do poslední čtrnácté etapy
a po celkových 47 hodinách a deseti minutách se konečným vítězem stal Sainz s náskokem pouhých dvou minut
a dvanácti vteřin. Jedná se nejtěsnější výsledek v historii
závodu.
V průběhu následujících let se společně s trasou měnil
i seznam pořadatelských států. Po boku Argentiny a Chile se Dakar konal i v Peru nebo Bolívii. V roce 2013 se

Přesun do Jižní Ameriky

Po zrušeném závodu v roce 2008 vyvstala otázka, zdali dál
pokračovat a hlavně kde. Pořadatelé se zhostili náročného
úkolu najít ideální destinaci pro zachování slavné a nejnáročnější soutěže na světě. Během roku si vytipovali vhodná
místa v Argentině a Chile a hned na začátku roku 2009 za-
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Češi na Dakaru

Nejúspěšnějším Čechem na Dakaru je už dlouhá léta Karel
Loprais. Bývalý zkušební řidič nákladních vozů Tatra nasbíral
v letech 1988 až 2001 šest prvenství a dodnes drží v historických tabulkách druhé místo za sedminásobným vítězem
Vladimírem Čaginem. Rekordmanem je i Jiří Macháček, jenž
mezi čtyřkolkami triumfoval pětkrát, byť tuto kategorii organizátoři oficiálně přijali až v roce 2009, kdy Macháček vyhrál
svůj poslední Dakar.
• Vůbec prvním Čechem na startu se stal motocyklista Miroslav
Kubíček v roce 1983, nicméně se jednalo o emigranta, žijícího
ve Švýcarsku, takže obecné povědomí o jeho účasti se začalo
rozšiřovat až po listopadové revoluci. První oficiální československou výpravou tak podle tehdejších měřítek byly posádky
Liazu v roce 1985 a o rok později se vstříc africkému dobrodružství vypravila i Tatra v čele s Karlem Lopraisem.
• Celkem šestkrát se české barvy dočkaly nejmenšího beduína
za třetí místo v cíli, pětkrát jej obdržela posádka Tatry, jednou
posádka Liazu. Stříbrnou příčku vybojovali Češi rovněž pouze
v kategorii kamionů, a sice šestkrát. Rovných jedenáct dakarských výher si může Česká republika připisovat díky Karlu
Lopraisovi a Jiřímu Macháčkovi.
• Ačkoliv je to již deset let, co Čech přivezl z daleké výpravy
cenného beduína, neznamená to, že by se čeština z kuloáru Dakaru vytrácela. Právě naopak, do Jižní Ameriky se
vždy na sklonku roku vypravuje početná skupina závodníků
na motocyklech, v autech i v kamionech. Aleš Loprais, dlouholetý účastník Dakaru a synovec Karla Lopraise, se pravidelně
řadí do první desítky kamionů a novou vycházející hvězdou
dakarských kolosů je Martin Macík jr., který se v roce 2015 stal
nejmladším pilotem kamionu a od té doby se svými výkony
přibližuje k nejvyšším příčkám. Velká naděje na dobrý výsledek
je pravidelně vkládána do Martina Kolomého, nicméně pilot
Tatry se často potýká s potížemi na dráze.
Naopak velkým příslibem mezi automobily je Martin Prokop,
který letos startoval na Dakaru počtvrté a znovu předčil svůj
výsledek z předešlého roku a se soukromým Fordem Raptor
byl klasifikován na slibném šestém místě za továrními týmy.
Poslední stupně vítězů z roku 2009 zásluhou Jiřího Macháčka
jsou již pořádně vousaté. Blýská se na lepší časy? Doufejme, že
ano. Zejména dvojice Martin Macík jr. a Martin Prokop dává
naději na slušný výsledek v nadcházejících ročnících. Budou
vždy zpovzdálí číhat na zaváhání továrních týmů, aby urvali
kousek slávy na Dakaru, který pro ně už není otázkou dojetí
do cíle. Každoročně létají do Jižní Ameriky pouze s vidinou
dobrého výsledku.

INZERCE

na start postavilo 449 účastníků a cíl spatřilo 67 % z nich.
Jednalo se o neobvykle vysoké číslo a organizátoři proto
připravili v následujícím roce dosud nejtěžší Dakar v Jižní
Americe. Trasa poprvé vedla zmíněnou Bolívií a počet závodníků v cíli se snížil o dvacet procent. Na seznamu odstoupivších figurovali i horcí favoriti na vítězství, a přestože organizátoři obtížnost Dakaru po této zkušenosti
poněkud usměrnili, nadále hledali ojedinělá a namáhavá
místa. Například v roce 2017 se jezdci museli vypořádat
s převýšením 3500 metrů a řídký vzduch se projevoval jak
na fyzické stránce účastníků, tak i na té technické, kdy
motory ztrácely ve vysokých nadmořských výškách výkon.
Právě rok 2017 byl zatím posledním momentem jedinečného úspěchu Stéphana Peterhansela. V současnosti třiapadesátiletý Francouz začínal na Dakaru v sedle motocyklů a svůj čtvrtý start v roce 1991 proměnil v premiérové
vítězství. Z dalších šesti účastí vytěžil pět triumfů a v roce
1999 se přesunul za volant závodního vozu. Na první
vítězství s dvoustopým strojem čekal šest let a zatím
poslední sedmé vítězství za volantem přidal v roce 2017.
Peterhansel má tak na kontě rekordních třináct nejcennějších trofejí a s kariérou se zatím neloučí.

Kupujte golfové míčky

až o 70 % levněji!

• spousta druhů, typů i stupňů opotřebení
• od nejlevnějších míčků na trénink, až po nové

specialista na hrané golfové míčky

Text: Jana Abelson foto: Shutterstock.com
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Na zdraví

DÁTE SI
JEDNO?
SVĚTLÉ, TMAVÉ, POLOTMAVÉ, S PĚNOU I BEZ, S PŘÍCHUTÍ OVOCE, MEDU
I KARAMELU, 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 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 8 až 14 stupňů.

Trocha historie…

Pivo a další fermentované nápoje se vyráběly v různých formách po celém světě od nepaměti. Staly se
důležitou komoditou a nezbytnou součástí života

již ve starověkých kulturách, které uctívaly bohy či
dokonce celá božstva zasvěcená pivu a pivovarnictví.
Fermentované nápoje (víno, pivo, medovina) byly
od svého počátku součástí náboženských rituálů a obřadů. Jejich omamné účinky, které přiváděly šamany,
kněží i ostatní účastníky těchto praktik do extatických
stavů byly připisovány nadpřirozeným a božským
silám. Lidé také věřili, že jim bohové dali tyto nápoje
proto, aby jim pomohli lépe snášet těžký úděl lidské
smrtelnosti. Spolu s rozšiřujícím se řeckým a římským
impériem se Evropou i mimo ni šířila popularita piva.
Slovo „beer“ (anglicky pivo) ostatně pochází z latinského „bibere“, což v češtině znamená „pít“. Během
dalšího tisíce let bylo vaření piva zemědělskou záležitostí. Až ve středověku se z pivovarnictví stal vzkvétající průmyslový obor. Původně to byli evropští mnichové, kdo střežil umění vaření piva.

Tradice českého piva

Hlavní oblastí výroby piva se stala střední Evropa, a to
zejména Čechy, které lze považovat za centrum vaření
piva celého světa. Jeho větší rozkvět u nás nastal
ve 12. století, kdy měl na území státu právo vařit pivo
kdokoliv. V těchto starých dobách pivo vařily velmi
primitivním postupem ženy v každé domácnosti.
Nesloužilo jenom jako nápoj, ale připravovaly se z něj
různé pokrmy jako polévky, kaše a omáčky. Rozvoj řemeslné výroby piva nastal od 13. století se zakládáním
nových královských měst, která dostávala od panovníka řadu privilegií. Pro rozvoj pivovarství bylo důležité
přidělení práva várečného a práva mílového (zrušeno
v roce 1788). Později tato práva získala i poddanská
města od příslušné šlechty. Velký význam pro rozvoj
pivovarství a kvalitu piva měly v českých zemích slaIce Zima 2018 |
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dovnické cechy. Určovaly, kolik piva a z jakého množství
sladu smí jeden dům vyrobit, kontrolovaly jeho kvalitu
a na rozdíl od okolních zemí dohlížely i na to, aby pivo
vařil jen ten, kdo se v tom oboru řádně vyučil. Proto byla
česká piva již ve středověku velmi kvalitní a v hojné míře
se vyvážela do okolních zemí i na dvory jiných panovníků. Ve 14. až 15. století zbohatlí měšťané sdružovali své
finanční prostředky a zakládali společné městské pivovary. Ke konci středověku a kolem poloviny 16. století se
rozvíjela výroba piva ve šlechtických pivovarech a stabilně se udržovala či rozšiřovala v klášterních pivovarech,
které méně podléhaly vlivům politických a hospodářských změn. Městské řemeslné pivovarství začalo upadat
po roce 1547, kdy se řada měst vzbouřila proti nadvládě
Habsburků a poté jim byl konfiskován majetek.

2. světová pivovary zdecimovala

V polovině 19. století nastal zlatý věk českého pivovarství, které silně ovlivnilo vývoj tohoto oboru na celém
světě. Je to období zahájení průmyslové výroby sladu
a piva. Vynikající rozvoj českého pivovarství a kvalita
jeho výrobků byla podpořena třemi základními faktory:
optimálními podmínkami pro pěstování surovin sladovnického ječmene a chmele, orientací rozvíjejícího se
strojírenského průmyslu na výrobu sladařských a pivovarských zařízení (vyvážela se záhy do 400 zemí) a zajištěním jak vysokoškolské, tak středoškolské výuky pivovarských odborníků. V té době se uvolnila možnost výstavby
pivovarů a v Čechách vzniklo okolo 30 nových měšťanských, akciových a soukromých pivovarů. Postupně se
zvyšovala celková výroba piva koncentrovaná do větších
pivovarů, malé pivovary zanikaly. Pivo se vyváželo prakticky do celého světa. V roce 1918 nová Československá
republika převzala z bývalé habsburské monarchie asi
60 % výrobního potenciálu pivovarů, celkem 562 pivovarů bylo v poměrně špatném stavu. Katastrofu českému
pivovarnictví, jako veškerému světovému vývoji, přinesla
druhá světová válka. Po válce řada uzavřených pivovarů
již neobnovila svoji činnost. Pivovarský a sladařský
průmysl byl postupně v celé Československé republice zestátněn a centrálně řízen. V době socialismu nebyly do pivovarů a sladoven vkládány
potřebné finanční prostředky na modernizaci.
Přesto pivovarský obor zajistil na domácím
trhu dostatek piva a byl schopný vyvážet
pivo a slad nejen do tzv. socialistických
zemí, ale i na náročný trh kapitalistických
oblastí světa. Po 2. světové válce byly
na území českých zemí postaveny pouze
2 pivovary: Radegast a Most. Druhý
jmenovaný byl v roce 1998 uzavřen.
Sladoven bylo postaveno 5. Na Slovensku bylo postaveno v období socialistického Československa 8 pivovarů.
Po roce 1989 proběhla privatizace
pivovarů, mnohé zanikly, do některých
vstoupil zahraniční kapitál.

Český pivovarnický trh zažívá nyní dobré časy. V posledních letech rostou zisky
velkým pivovarnickým hráčům i populárním
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Dnes pivovarů přibývá

„Nejlepší a nejúčinnější
bělení zubů! Používám
už roky a všem okolo
doporučuji! Teď jsem
teda dlouho
nepoužívala, tak bych
měla zase začít “

„Dostala jsem
k Vánocům a opravdu
funguje... Mám
o odstín bělejší zoubky,
doporučuji, jsem
maximálně
spokojená “

Lucinka L.

Hana M.

„Tuto pastu máme
s dcerou týden a je
úžasná.... Zuby jsou
znatelně bělejší
a žádné krvavé dásně....
Předčila mé očekávání
a jinou pastu už
nechceme
“
Soňa K.

„Mám černou zubní pastu,
a už po 3 dnech mi
nekrvácely dásně a zuby se
po týdnu začali pěkně bělit.
Když jsem ji kupovala,
nechtělo se mi dávat tolika
peněz jen za pastu... Ale teď
už bych neměnila.. Pomáhá
a vydrží dlouho.. Naprostá
spokojenost. Určitě
doporučuji
“
Veronika P.

Bělení zubů roku
2016, 2017 i 2018

TOTO JE
ZUBNÍ PASTA!

White Pearl je profesionální bělící systém pro
použití doma. Nemusíte chodit k zubaři a platit
tisíce. Vše pohodlně, bezpečně a kvalitně.
Vyzkoušejte nejprodávanější bělení zubů v ČR.
Zakoupíte na www.krasnyusmev.cz nebo
DM drogerie, Rossmann a hypermarket
Globus za cenu 749,-

White Pearl Nanocare Gold používá technologii
nanočástic zlata a bělícího aktivního prášku
z uhlíku, který zuby vybělí a dásně hýčká.
Obsahuje i propolis, zelený čaj a mátu.
Zakoupíte na www.krasnyusmev.cz nebo
DM drogerie, Globus a hypermarket Albert
za cenu 249,-

Více informací a komentářů skutečných uživatelů naleznete na facebooku White Pearl bělení zubů

WHITE
PEARL

minipivovarům. Drtivá většina pivovarů je docela dobře zisková a minipivovary nám tu vyrůstají jak houby
po dešti. Jen za loňský rok jich přibylo kolem padesáti.
Dnes lze v Česku napočítat 377 pivovarů různých velikostí, přičemž podle odborníků bude jejich počet ještě
narůstat. A to přestože konzumace sudového piva u nás
klesá. Dnešní spotřebitelé méně chodí do hospod. Své
oblíbené pivo si rádi dopřejí doma a do restauračních
zařízení nebo pivoték chodí spíše ochutnávat nová
nebo speciální piva. Takže těch současných 150 litrů
piva, které každý Čech průměrně ročně vypije, se bude
asi snižovat. Přestože spotřeba piva v naší zemi mírně
klesá, v zahraničí je o česká piva stále větší zájem, což
znamená, že pivovary se nemusí omezovat, ale naopak
mohou zvyšovat svou produkci. Je to také důkazem
kvality našich piv a jejich dobrého jména po celém
světě, a to včetně států, které si velmi zakládají na kvalitě potravin obecně, a navíc mají i některé specifické
požadavky.

Co nám nejvíc chutná

I když Češi pijí pivo méně, celkově za něj utratí více.
Důvodem je, že roste poptávka po prémiových typech piva, především pak je poptávka ze strany pivařů
po kvalitním klasickém českém ležáku. Osmiprocentní
nárůst ležáků na tuzemském trhu potvrzuje, že tento
pozitivní trend, který začal v roce 2007, nadále pokračuje a vzrůstá obliba ležáků na úkor výčepních piv. Teď
se začínají pomalu rozšiřovat například pšeničná piva.
Různé minipivovary přichází i s dalšími speciály, které
lidé sice rádi ochutnají, nakonec se ale mnohdy zase
vrátí k ležáku. Na tuzemském trhu se dlouhodobě daří
i nealkoholickému pivu, u něhož došlo k nárůstu produkce o šest procent. Spotřebitelé berou nealkoholické
pivo jako plnohodnotnou alternativu piva běžného,
a pro řidiče je východiskem, jak se nepřipravit o chuť
chmele. Pro výrobu nealkoholického piva jsou zapotřebí
speciální zařízení na redukci alkoholu, což je investičně
i energeticky náročnější, proto je dražší.

Proč to máme rádi hořké

Při výběru piva je mezi českými muži i ženami nejčastějším kritériem chuť. Stejně tak je pro ně důležitá značka.
Mezi deseti českými konzumenty bychom našli přibližně
jen jednoho, který se většinou nezajímá o značku a typ
piva, které si kupuje, a téměř žádného, který by se o to
nezajímal vůbec. A jak jsou na tom typicky hořká česká
piva? Stále lépe. V Česku je preferuje i mladší generace,
už třetím rokem je patrný nárůst množství vypitého piva
konzumovaného nejmladšími ženami ve věku 18 až 29
let. Češi jsou v podstatě experti přes hořkou chuť. Podle
vědců záleží na regionálních, rodinných a fyziologických
dispozicích. Když vezmeme v potaz náš národ, dokážeme
si například právě hořkou chuť vychutnat mnohem intenzivněji než národ jiný. Je to díky naší historicky podložené nadměrné konzumaci piva a hořkobylinných likérů.
Avšak zatímco ženy inklinují v jejich životě spíše ke sladkým chutím, muži si s narůstajícím věkem vychutnávají
hořké chutě mnohem intenzivněji. Dobrým příkladem je
právě zalíbení v chmelových a hořkobylinných likérech,
jejichž konzumace je v porovnání se světovou konzumací
na předních místech. Vychutnávání hořké chutě je něco,
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v čem jsme ve světovém měřítku bezkonkurenční. Hořké
nápoje pili naši předci, pijeme i my. České pivo je hořké
proto, že obsahuje víc chmele, a tudíž víc zdravotně prospěšných látek než ostatní piva.

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,
antioxidační ochrana proti nádorům a srdečně cévním
onemocněním, prevence arteriosklerózy, Alzheimerovy
nemoci, kladné účinky na metabolismus bílkovin, aminokyselin, snížení krevního tlaku, povzbuzení tvorby
červených krvinek a posílení kostí.

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, 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.

Svrchně kvašená piva

Pivo navíc neobsahuje tuky ani
cholesterol a díky sacharidům
je zdrojem energie.

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.
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 i vůní a obsahem alkoholu až 12 %. U nás je jediným výrobcem tohoto druhu piv Klášterní pivovar Želiv.
Ice Jaro 2019 |
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Text: Jana Poncarová foto: Shutterstock.com

JAKÝ BUDE

ROK
2019
V GASTRONOMII?
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Gurmán

JÍDLO SE V POSLEDNÍCH LETECH STALO NĚČÍM
VÍC NEŽ JEN NUTNOSTÍ PRO PŘEŽITÍ. BAVÍ
NÁS VYBÍRAT SI KAVÁRNY A RESTAURACE
PODLE RECENZÍ, ZAJÍMÁME SE O LOKÁLNÍ
POTRAVINY, POTŘEBUJEME, ABY POKRM
DOBŘE VYPADAL. A TAK SE I Z JÍDLA STAL
FENOMÉN, KTERÝ MÁ SVÉ TRENDY.
Gastronomie se rok
od roku proměňuje.
Některé směry přetrvávají
už roky – třeba poptávka
po místní zelenině nebo
vysoce kvalitním mase se
proto přehoupne s úderem půlnoci do nového
roku. Některé novinky
a trendy v gastronomii
pro rok 2019 vás ale
možná překvapí. Bude se
třeba pít víc čaje a ke slovu se dostane minimalismus.

Káva jako umění

Samozřejmě i rok 2019
bude ve znamení kávy.
Zhruba od roku 2002
zažíváme třetí kávovou vlnu. Jejím hlavním
znakem je přistupovat
ke kávě jako k umění
nebo k životnímu stylu.
Z kávy není jen komodita,
na níž chtěli zbohatnout
obchodníci před třemi
staletími, není ani pouhým spotřebním zbožím
ze supermarketů nebo
řetězců s občerstvením.
Je na ni pohlíženo jako
na surovinu, jež si zasluhuje péči v celém procesu svého života:
od pěstování, přes sklizeň, pražení, přípravu i vychutnání. Záleží na chuti i na původu. Mezi pěstiteli a pražírnami vznikají
úzké vztahy. Spotřebitele zajímá, kde zrna vyrostla a jak byla
upražena. Kromě espressa se káva připravuje tisíci dalšími
způsoby, jako je třeba Vacuum pot nebo drip. Oblíbené jsou
i moka konvičky.
Pojem třetí kávová vlna zmínila poprvé ve svém článku Trish
Rothgebová. „Třetí vlna je reakcí na špatnou kávu. Dala se
do pohybu, aby směřovala k dobré kávě,“ uvedla. O slávu
třetí vlny se znovu postaraly americké podniky. Mezi ně patří
Intelligentsia Coffee & Tea v Chicagu, Counter Culture Coffee
v Severní Karolině a Stumptown Coffee Roasters v Portlandu.
Říká se jim „Velká trojka“ a jako první se zasadily o kvalitu
kávy. Jejich podnikání je založené na vzdělávání spotřebitele.
Zejména v posledních několika letech je „pohyb k dobré kávě“

skutečně patrný, a to
i v České republice.
Stačí se rozhlédnout
po městech: místní
pražírny, lokální značky,
malé kavárničky, kde
s vámi bude majitel
hodiny rozmlouvat
o správném pražení
kávových zrn…
Prostě bez kávy by
byl i letos náš život
neúplný…

Místo kávy čaj

Samozřejmě zde zůstane prostor i pro milovníky čaje. Stejně jako
o kávě, začneme i o čaji
uvažovat jinak, s úctou.
Bude nás zajímat, jak čaj
rostl, kde se pěstoval,
odkud pochází a jaká
je jeho odrůda. Práce
s čajem bude v nadcházejícím roce přinášet
nové styly, ale znovu
bude trendem už dříve
objevené. Čaj bude mít
šmrnc, nepůjde o to
zapadnout do ošuntělé
čajovny hrající si na Orient, ale vychutnat si čaj
stylově a moderně. Zároveň půjde i o zdraví. Znovu budeme číst
články o pozitivních účincích čaje. Z čajů se budou míchat i koktejly a jednou z novinek bude nitro tea na pípě, což je horký
trend v zahraničí.
U nápojů ještě zůstaneme. Už před lety začaly pronikat
do nabídky restaurací domácí limonády. Z bezinky se stala
klasika. Vytlačila točenou malinovku a kofolu. Postupně se
přidávaly další příchutě domácích limonád, třeba okurková.
Letos by měla řady zdravého pití rozšířit i kombucha. Fermentovaný nápoj z čaje sice zná většina starých kořenářek,
až teď ale proniká do hipsterské komunity, takže se objevuje postupně i v kavárnách a restauracích. Lze očekávat,
že se brzy rozšíří i další zajímavé nápoje, třeba kefíry nebo
šťáva ze zelí – to vše proto, že se znovu probírá prospěšnost
bakterií vznikajících při fermentaci. Lepší lokály si dokonce
už samy nakládají zeleninu, třeba zelí nebo okurky.
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Víno k životu patří,
- Máme být na co hrdí
Ač je naše republika pouhou tečkou na rozsáhlé mapě
světových vinařských oblastí, české a moravské víno má
díky dlouhodobé tradici svou výjimečnost a kvalitu. Podle
francouzské publikace 1000 Vins du Monde (1000 vín světa), prestižního průvodce světovou elitou vín, se například
v roce 2015 mezi 1000 nejlepších vín světa dostalo i 30 vín
z České republiky. Úroveň sborníku je srovnatelná s michelinským průvodcem, který oceňuje světovou gastronomii. Každoročně získávají naše vína mezinárodní ocenění.
Jedním z posledních úspěchů bylo například 5 velkých
zlatých, 13 zlatých, 19 stříbrných a 20 bronzových medailí, které si přivezli moravští a čeští vinaři z mezinárodní
soutěže Great American International Wine Competition,
která se konala v New Yorku. Takže nikoho nepřekvapí,
že dát si dobré víno bude trendem i tohoto roku.

Archivní rarity

Stále diskutovanou otázkou je, jak dlouho lze víno
archivovat? Dosud nejstarším vínem, průkazně ochutnaným a uznaným komisí znalců jako „vynikající“,
byla láhev francouzského vína z Arbois, ve východním
regionu Jura, z roku 1774. Víno, které bylo v Ženevě
v roce 2012 vydražené za 42 200 dolarů, bylo uložené
celou dobu v podzemním klenutém sklepě a láhev ze
stejné šarže bylo ochutnaná v r. 1994. Převládaly tóny
skořice, kari a vanilky. I u nás si můžete pořídit raritní
archivní vína. Kolem osmi tisíc lahví skrývá například
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pojmy
do gastro
slovníku

Příští rok se budou skloňovat také tyto pojmy, o nichž
jste možná neslyšeli.
• Zhug – izraelsko-jemenská bylinková omáčka.
• Arepa – venezuelské
pečivo z kukuřičné mouky
plněné masem, sýrem či
zeleninou.
• Slushie – zmrzlina s alkoholem.

sklep v Jaroslavicích na Znojemsku. Větší archiv v tuzemsku nenajdete. Nejstarší vína z roku 1945 už bohužel
nejsou na prodej, Modrého Portugalu z tohoto roku zbyly
už jen čtyři lahve. Přitom se prodával za 100 tisíc korun.
Nicméně můžete ochutnat například Veltlínské zelené
a Ryzlink vlašský z roku 1947, který vinaři považují za dosud nejlepší. Musíte počítat s tím, že ta nejstarší archivní
vína vyjdou na desítky tisíc korun. Proslulá jsou například
vína z velkopavlovické vinařské podoblasti jihovýchodní
Moravy, kde má pěstování vína tradici již 800 let. Díky
slunným jihovýchodním a jihozápadním stráním získává
víno svoji jedinečnou vůní a chuť.
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Maso jedině
s původem
Ačkoli je stále trendem
veganství nebo alespoň
vegetariánství, sem tam
se i v původně bezmasých bistrech začíná
objevovat maso. Pouze
však takové, které má
svůj původ a je kvalitní.
Hned na úvod se tak
v restauraci můžete dočíst, od kterého řezníka
maso berou, jak bylo
zpracováno, zda se zvířata pásla venku a v jakých
podmínkách vyrůstala. Šéfkuchaři se také
předhánějí v tom, jaké
netradiční části masa
zpracují. Hovězí líčka,
dříve něco výjimečného,
teď už připravují i restaurace v malých městech,
a tak je čas přijít s něčím
novým. Trendem pro
klasické hovězí budou
speciality jako Vegas
strip steak z ramenní
části, Merlot cut z paty
nebo Bavette ze spodní
části svíčkové.
O masu ale uslyšíme
i z jiné stránky. Zrychluje totiž vývoj náhražek
masa – nejde ani tak
o vegetariánství jako
spíš o udržitelný vývoj.
Nejvíce asi bude řeč o vývoji produktu „Heme“,
který zůstává odrazovým
můstkem pro využívání
ekologických náhražek
masa a bílkovin. Ačkoli
se zatím ještě nedostane
na pulty „řeznictví“, lze
předpokládat, že vývoj
zase pokročí. Hovořit se
určitě bude i o tech-food.
Společnosti totiž hledají
způsoby, jak přinést masovou kvalitu do obilných a bramborových proteinů.

ze svých květníků nebo
ze své zahrádky. Čerstvá
máta je tak opravdu čerstvá a bazalka voní intenzivněji.
Na talířích se kromě
známé zeleniny objevují
i méně známé produkty,
oblíbené jsou různé klíčky,
které slouží jako efektivní
ozdoba jídla i zdroj vitamínů. Z bylinek je oblíbený koriandr, který se
po hrstech přidává do asijského jídla. A doma si ho
vypěstujete velmi snadno.
Vaří se z hub, samozřejmě
lokálních, a lepší restaurace už dávno mají své vlastní sběrače a dodavatele
hub, třeba pravých hřibů
ze šumavských lesů.
Nejluxusnější restaurace
na světě se do jisté míry
vrací ke kořenům tak, že
servírují třeba salát z „plevele“. Fenoménem se
stala bršlice (kozí noha),
která roste na venkově
téměř na každém kroku.
K plevelu se přidávají
i jedlé květy, třeba sedmikrásky nebo violky, které
krásně vypadají na populárních cupcakes.

Dobré jídlo
a skutek
V jídle se stále častěji prosazuje trend „think globally,
eat locally“ tedy „mysli
globálně, jez lokálně“.
Zdůrazňuje se původ. Řeší se
plýtvání. A v poslední době
se myslí i na ostatní. Příkladem jsou různé akce zaměřené na „ošklivou“ zeleninu,
která by nevyužitá zůstala
na polích, zatímco v ulicích
hladoví lidé bez prostředků.
Proto se pořádají sbírky, kdy jdou lidé do polí, takzvaně paběrkovat, sesbírají pokřivenou mrkev nebo příliš mrňavé brambory
a uvaří z nich na náměstí polévku pro potřebné.
Hovoří se také o plastech, rozhýbávají se iniciativy za to, aby
se jídlo nebalilo do jednorázových plastů, aby se omezily plastové kelímky na kávu nebo se na akcích a festivalech používaly alespoň rozložitelné plasty. I to je trend, který bude v roce
2019 pokračovat, o němž se bude mluvit a který se bude nadále rozvíjet. Dobrou známkou je, že v poslední době se u nás
téma plýtvání potravin otevírá stále častěji a jeho podpoře se
propůjčily známé osobnosti i velké značky.

Ještě lokálnější zelenina

Fenomén farmářských trhů ovládl náměstí českých měst už
před lety. Teď se zdá, že na původu salátů a květáků bude záležet ještě víc. Nejlépe, když budou vypěstované hned za rohem. Hrsti salátů, právě dozrálá rajčata, papriky sklizené brzy
ráno, cibule vytažené ze země těsně před zahájením trhu
– i to bude trendem roku 2019. Pokud máte alespoň parapet,
vysejte si vlastní bylinky, jež dochutí jídlo. Tímhle směrem jdou
ostatně i restaurace a kavárny, které berou bylinky přímo
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Čistá menu, připravená ze
základů, se těší stále větší
oblibě a ani v roce 2019 tomu
nebude jinak.

Pomalé jídlo

Odpovědí na zrychlující se svět je logicky zpomalení. Věci se stávají „slow“, tedy „pomalé“ – pomalá může být móda, takže nekupujete levné oblečení v řetězcích, stejně tak
může být pomalé i jídlo. Slow-food vlastně
spojuje všechny trendy, o nichž jsme se výše
zmínili. Je lokální, je vybírané i vařené s rozmyslem a je také
tak konzumované. Nepřiletíte rychle z práce, neobjednáte si
na poslední chvíli pizzu a nezapijete ji kolou. Jídlo si vybíráte,
dbáte na to, aby byly potraviny kvalitní. A nemusí být nutně
drahé – slow-food je i o tom, že vaříte ze základních surovin.
Což má dva pozitivní efekty – šetříte finance i své zdraví. Namočit čočku a uvařit poctivé jídlo totiž vyjde levněji než pizza
z mrazáku.
Doma uvařené jídlo by mělo být jedené s klidem, bez mobilních telefonů a obrazovek – jen tak si ho můžete vychutnat.
Říká se, že být off-line, bez neustálého připojení k síti, je stále
těžší. Zkuste to aspoň u jídla. Nechte mobil v kabelce nebo
v kapse a soustřeďte se pouze na jídlo a konverzaci s lidmi
okolo vás.

Z domu opět ven

Zatímco před pár lety se lidé stahovali zpět domů a vařilo
se u rodinného krbu, nový rok nás prý znovu vytáhne ven –
do šumu kaváren, restaurací, jídla a zábavy. Doma jsme se údajně usazovali i proto, že jsme chtěli být blízko technologií, v klidu
vidět film, podívat se na e-mail, sjíždět Facebook. Jenže se
vytratily požitky a zážitky, které nám chybí. I to má být jeden
z důvodů, proč se zase vrátíme do restaurací. Zároveň nás už
také nebude bavit rozbalovat jídlo z plastových krabiček, ale
budeme si chtít užít servis, kvalitní porcelán, vyleštěné skleničky na víno a zapálené svíčky. Prostě zatoužíme po opravdovosti.
S tímto trendem jde i další fenomén, totiž vědomá strava. Vědomí je koneckonců slovo, které je populární v řadě oblastí.
Je to opakem toho, že žijete život bez uvědomování si souvislostí, prožitků, prostě děláte věci automaticky. Tak v roce
2019 byste měli přestat a nad jídlem uvažovat, necpat se
jen tak, protože máte chuť, ale jíst vědomě – dobře, zdravě,
s radostí. Pokud propadnete trendům a vyfotíte své „vědomé
a opravdové jídlo“ na Instagram, nezapomeňte přidat i správný hashtag, nabízí se spojení #Realfood. Tento hashtag souvisí s iniciativou nakupovat pouze lokální,
ekologické produkty s důrazem na zachování
udržitelných zdrojů. Společně se sloganem
„more market less supermarket” se jedná
o podporu nákupu „opravdu skutečných”
potravin.
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Jídlo jako globální záležitost

I když je hlavním trendem lokálnost, nový rok přinese
speciální novinku, vrátí se totiž globálnost. A bude záležet
jen na nás, jak oba směry vyvážíme. Co pojem globální bude
v našem jídelníčku tentokrát znamenat? Třeba to, že nám
zachutná asijská a japonská kuchyně! A to v plné své šíři.
Kdo ještě neochutnal sushi, pravděpodobně tak učiní
v roce 2019. Asijské restaurace se z laciných bister promění ve stylové podniky, k čemuž našláply (aspoň v některých
místech) už loni.

Vedle Asie nás osloví i latinskoamerická kuchyně, která ještě
není tolik probádaná. Tak třeba víte, co to je a jak chutná
ceviche, arepas nebo michelada mexicana? Jestli ne, napravte
to hned letos. Budete mít kde a kdy. Vzniknou totiž i nové
restaurace zaměřené na tuto exotiku. A ty stávající zařadí
latinskoamerické pokrmy do své nabídky.

Jednoduchost a základní suroviny

Minimalismus je jedním z trendů, který proniká do bydlení, do módy a v poslední době také do jídla. Na pořadu
dne je „back to basics“, návrat k základnímu – v souvislosti
s jídlem k základním surovinám. Prostě použijte základní
ingredience (nejlépe, pokud jich bude co nejméně)
a uvařte z nich jídlo - tím docílíte minimalismu. Přidejte kuchařské umění, zalistujte ve staré kuchařce a pokrm na talíři řádně nazdobte.
Čistá menu, připravená ze základů, se těší stále větší oblibě a ani v roce 2019 tomu nebude jinak. Budou je nabízet
i přední restaurace. V hlavní roli bude kvalitní zelenina, maso
s původem, bylinky. Mnozí budou ještě víc o jídle uvažovat
jako o léku, který může pomoci léčit civilizační choroby.

Neplýtvání a udržitelnost

INZERCE

Minimum odpadu – to je směr, kterým se už v roce 2018
vydala řada restaurací a také to řádně deklarovala. V této
cestě budou pokračovat i nadále a uzpůsobovat tomu i svůj
jídelníček. Poznáte to jednoduše. V menu zjistíte, že surovina byla použita od kořínku po lísteček, u masa od hlavy až

po oháňku. Z hovězí oháňky bude silný vývar, z masa pečeně
či omáčka, z hlavy se využijí třeba zmíněná líčka. Zpracuje se
naprosto všechno.
Dalším tématem, které s neplýtváním souvisí, je udržitelnost.
Takže i přední restaurace vám rády uvaří polévku z pokroucené mrkve, zároveň se zasadí o to, aby se vytápělo nebo chladilo ekologicky, aby salát nejel přes půl Evropy, takže dají šanci
lokálnímu pěstiteli. Protože vše se vším souvisí a nejdůležitější
je začít u sebe.
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dobrým vínem
KAM ZA

A JEDINEČNÝM

PROSTŘEDÍM?

OBJEVTE TEMPLÁŘSKÉ ČEJKOVICE
Víno je oblíbený nápoj, který se stává stá
stále populárnějším coby cíl různých výletů
a aktivit. Kdo by nemiloval zpestřit si život
sklenkou kvalitního vinného moku? Po celé
virepublice se koná mnoho různorodých vi
nařských akcí, kde lze ochutnávat, užívat si
Vinařregionálních pochoutek a koncertů. Vinař
sliská turistika a návštěva vinařských akcí sli
bují v první řadě příjemnou zábavu a super
zážitky. Někdy dokonce i opravdu unikátní,
hanáctak jako například v Čejkovicích na hanác
kém Slovácku.
turisticDobrých důvodů, proč si vybrat za turistic
ký cíl Templářské sklepy Čejkovice, je hned
několik. V legendami opředených sklepech
ze 13. století na vás dýchne středověk.
Ve spletitých chodbách, kde nedohlédnete
tekuna druhý konec, vinaři uskladňují své teku
temté poklady. V Čejkovicích působil řád tem
plářských rytířů, ti zde postavili tvrz a založili vinohrady a vtiskli tak krajině současný
charakter vinařské oblasti. Vystavěli také
rozsáhlé vinné sklepy, jež u nás patří mezi
nejstarší a které do dnešních dnů plní svou
funkci, zrání vína!

UNIKÁTNÍ KÓJE, REKORDNÍ VINNÁ LÁHEV
I HLEDÁNÍ POKLADU
Kromě vína je v jedinečném historickém
sklepení k vidění také unikátní největší
sud v České republice stále používaný na
víno. Pojme 20 250 litrů moku.
moku Jsou zde
i výroční sudy, které od založení vinař
vinařského družstva vyrábí už v páté generaci
rodina místních bednářů. V knize TOP re
rekordů ČR je zapsaná největší vinná láhev
u nás o objemu 200 litrů s největší vinnou

etiketou a korkovým špuntem. Do knihy
se templářští vinaři zapsali také rekordem
Nejvíce lidí, kteří si připili z jedné láhve vína
(530 osob). Láhev i další rekordy vč. výstavy mapující historii vinařství lze zhlédnout
v templářských sklepích v rámci komentované prohlídky vinařství.
Potvrdit to může na 27 tisíc spokojených
návštěvníků, kteří si čejkovické historické
podzemí v loňském roce prohlédli. Ještě
žádnému z nich se však nepodařilo najít
legendární zlatý templářský poklad, který
se někde v Čejkovicích údajně skrývá. Pro
samotné Templáře je však zajisté nejhodnotnějším pokladem zisk ocenění Nejdůvěryhodnější značka ČR 2016, 2017 a 2018
i TOP vinařský cíl ČR 2018.

desítek vinných sklepů, nabídka bio čajů
a koření společnosti Sonnentor, dávná historie, tvrz se zámkem, celodřevěný větrný
mlýn, dům, v němž vyrůstal malý Tomáš G.
Masaryk, známá místa z natáčení seriálu
Vinaři, místo s největší průměrnou teplotou v ČR, to vše jsou Čejkovice a okolí, to
je záruka jedinečného
zážitku.

ČEJKOVICE,
SPRÁVNÁ VOLBA!

SNOUBENÍ VÍNA, JÍDLA,
STŘEDOVĚKÉ I NOVODOBÉ HISTORIE
Přijeďte navštívit „Největší vinařskou rodinu“
do Čejkovic, což je také označení čejko-vických družstevníků, kterých je na 360,
a společné tak tvoří jednoho z největších
moravských producentů vína. Rádi vás
uvidí například na Čejkovické vinné stezce
nebo v rámci otevřených sklepů, Vinných
trhů, Svatomartinských vín či dětských
Peklohrátek ve sklepení.. Při komentované
prohlídce spojené s degustací vás prove-dou historickým sklepením.
Skvělí lidé a víno, vinohrady
a ovocné stromoví, cyklistické a vinné stezky s otevřenou
náruči několika

ČEJKOVICKÁ
VINNÁ STEZKA

13. 4. 2019

10 – 18 hodin
„poznejte krásu místních
vinic a ochutnejte
mladá vína“
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Text: Eva Hauserová foto: Shutterstock

7

ŠŤASTNÝCH

SEDMIČKA JE ODJAKŽIVA
POVAŽOVÁNA ZA ŠŤASTNÉ
ČÍSLO. POJĎME SE TEDY PODÍVAT
NA SEDM NEJLUKRATIVNĚJŠÍCH
LÁZEŇSKÝCH MĚST, KTERÁ
VÁM NABÍZEJÍ MÍSTA BOHATÁ
NA MINERÁLNÍ PRAMENY
A HOTELY, KDE SE VÁM DOSTANE
TOHO NEJLEPŠÍHO LÁZEŇSKÉHO
LUXUSU A SERVISU VŮBEC.

1.

KARLOVY VARY

Karlovy Vary patří mezi nejznámější a zároveň nejnavštěvovanější lázeňská města v České republice. Nachází se
v Karlovarském kraji v západních Čechách. Jsou považovány
za lázeňské a léčebné středisko, ale také jsou proslulé sklářským a potravinářským průmyslem.

Historie a vznik lázní

Roku 1350 Karel IV. podnikl výpravu do loketských lesů, kde
po nálezu pramene založil lázně pod názvem Horké lázně
u Lokte, které byly později přejmenovány na Karlovy Vary.
Práva lázeňského města jim byla udělena 14. srpna 1370.
Významnou událostí pro město bylo také zahájení výroby
likéru Becherovka roku 1807, či postavení letiště v roce 1929
a díky tomu i nalákání zahraničních návštěvníků.
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Tip na výlet

Kam za výlety v Karlových Varech?

Jelikož Karlovy Vary jsou historickým městem, centrem kultury a nádherným lázeňským městem, je
zde spousta míst k podívání. Mezi nejoblíbenější
místa patří městské divadlo, Císařovy lázně, kolonáda Sadového pramene (z 19. století), kde si užijete
příjemné posezení v některé z místních malebných
kavárniček.
Hledáte-li spíše tip na výlet s pěší turistikou, je zde
a v okolí spousta rozhleden a vyhlídek, kam si určitě stojí za to zajít. Nejen, že se provětráte, ale ještě
vás po jejich výšlapu čeká sladká odměna v podobě nádherného výhledu na karlovarskou krajinu
a okolí – rozhledna Diana (1914), rozhledna Aberg
(1905) na Doubské hoře, rozhledna Vyhlídka Karla IV.
(1877), Goethova vyhlídka.
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Lázně byly založeny již roku
1906 a nejdříve se voda používala jako léčebná pitná kúra...

2.

JÁCHYMOV

Jáchymov je město, ležící nedaleko hranic s Německem, co by kamenem dohodil od hraničního
přechodu Boží Dar, v karlovarském okrese.
Město vás dozajista uchvátí svou památkovou zónou a kouzelným původním historickým jádrem
ze 16. století.

Jáchymovské lázně jsou opravdovou raritou mezi
českými lázněmi, ale i mezi lázněmi ve světě. Léčí
se zde zejména pohybový aparát, a to pomocí
radonové vody a přímého ozařování. Dále se zde
léčí cévní, nervová a revmatická onemocnění, či
záněty nervů. Lázně byly založeny již roku 1906
a nejdříve se voda používala jako léčebná pitná
kúra, později se přešlo na léčebné koupele. Hned
v roce 1911 se otevřela první lázeňská budova,
což je dnešní Aquacentrum Agricola. Později zde
bylo postaveno mnoho lázeňských domů, fungujících dodnes – lázeňské sanatorium Akademik
Běhounek, Curie, lázeňský dům Praha, Elektra,
Astoria a další.
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INZERCE

Jáchymov a unikátní lázně

3.

MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ

Mariánské Lázně se nachází v okrese Cheb, taktéž v Karlovarském kraji. Jedná se o nejmladší město z tzv. lázeňského
trojúhelníku a zároveň o druhé největší lázeňské město
České republiky.

Panenská příroda a slavná jména

Město je známé svými proslulými Lázeňskými oplatkami
a láká turisty na mnoho atraktivních míst. Jsou zde překrásné a udržované parky, je zde spousta historických památek
a čistá okolní příroda. Lákavými atrakcemi města jsou například Zpívající fontána, Hlavní kolonáda, Park Boheminium,
rozhledna Hamelika, Městské muzeum nebo naučná stezka,
rybník a lovecký zámeček Kladská.
O proslavení Mariánských Lázní se zasloužila řada slavných
jmen a osobností, které navštívily městečko a opěvovaly jeho
krásu. Jednalo se o slavné osobnosti od básníků, malířů, spisovatelů, hudebníků, až po vladaře, kteří se sem rádi vraceli.
Zde je jen skromná část jmen slavných návštěvníků města:
• Richard Wagner (operní skladatel; sepsal zde díla Lohengrin a Mistři pěvci norimberští)
• Roku 1897 přijel britský panovník Eduard VII. (celkově
lázně navštívil devětkrát), uskutečnil zde setkání i s dalším
známým vladařem – s císařem Františkem Josefem I.
(schůze proběhla v hotelu Nové Lázně)
• Ema Destinnová (česká operní zpěvačka)
• Jaroslav Seifert (český spisovatel, nositel Nobelovy ceny)
... a další známé osobnosti, jako jsou Johann Strauss, T. G.
Masaryk, Antonín Dvořák, Jan Neruda, Franz Kafka,
Mark Twain, Sigmund Freud, Louis Renault, John Pierpont Morgan (americký magnát, který sponzoroval stavbu
Panamského průplavu) a další slavné osobnosti.

Minerální prameny a léčba

Všechny tyto slavné osobnosti sem ale nejezdily jen kvůli nádherné architektuře a čisté přírodě. Důvodem, proč
do Mariánských Lázní ročně přijíždí stovky a stovky lidí, je
hojný výskyt zdejších minerálních pramenů – v okolí je jich
něco přes 100 a 40 druhů je přímo v Mariánských Lázních,
kde jsou různě zastřešeny kouzelnými altánky a obklopeny
kolonádami. Jedná se o studený typ pramenů – studené
kyselky, s teplotou 7 - 10°C.
Díky pramenům se zde mohou léčit různá onemocnění, nejčastěji pak nemoci ledvin a močových cest, dýchacího ústrojí,
pohybový aparát, metabolické a gynekologické potíže, včetně léčby neplodnosti a onkologických onemocnění.
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O proslavení Mariánských
Lázní se zasloužila
řada slavných jmen
a osobností.
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4.

LUHAČOVICE
A SLAVNÝ PRAMEN VINCENTKA

Luhačovice jsou malebným městečkem, nacházejícím se
na Moravě, ve Zlínském kraji. Známé jsou hlavně pro své 4.
místo z hlediska velikosti lázní v České republice, pro léčebné procedury, zejména při onemocnění dýchacího ústrojí,
problémy s trávením a obezitou a také pro svůj proslulý
pramen Vincentka.
Luhačovice se pyšní šesti přírodními minerálními prameny
a desítkami navrtaných pramenů.

Město Luhačovice a jeho okolí

INZERCE

První zdokumentované známky o osídlení tohoto krásného lázeňského města se datují k 7. - 8. století, kdy
Oboru u Luhačovic osídlili slovanské kmeny. Oficiálně
však byly Luhačovice prohlášeny městem až 3. června
1936.

Luhačovice mají také krásnou přírodu v okolí města. Protéká
zde říčka Šťávnice, zvaná Luhačovický potok, v okolí se rozkládají strmé a zalesněné kopce a nedaleko města se rozléhá
také Luhačovická přehrada. Pro pěší turistiku zde byly vytvořeny okruhy a stezky a vyšplhat se můžete také na nejvyšší
vrchol Komonec, měřící 672 metrů.
Město samotné nabízí spoustu možností k zabavení se. Pokud zrovna nepodstupujete nějakou léčebnou, či relaxační
proceduru, je zde mnoho kaváren, restaurací a cukráren, kde
můžete posedět poté, co vás unaví procházka po nádherné
luhačovické kolonádě.
Kromě příjemného posezení se ve městě také nacházejí historické památky, jako je kostel Svaté rodiny, zámek Luhačovice,
zámecká kaple Svatého Josefa, kaple Panny Marie a kaple
Svaté Alžběty, či historický areál lázní, s různými budovami.
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Jarní potištěné
povlečení
PRIMAVERA
DIAMANT
ze 100% bavlněného saténu
ocení především ti, kteří rádi
kombinují vzory. Povlak na polštář i na přikrývku je z každé
strany jiný – z jedné strany
s květy sasanek a z druhé strany
v retro geometrickém vzoru.
Samozřejmostí je nežehlivá
úprava Easy Care a praktický
zipový uzávěr.
www.vebaht.cz
Cena: 2.145 Kč
(140x200, 70x90cm)

L á z e ň s k ý r e s o r t 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 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Zadáno pro ženy

Zapomeňte na starosti všedních dnů
a relaxujte při krátkém wellness pobytu.
*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci
Ubytování:
komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Strava:
plná penze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x koupel Sametový ročník
• 1x ovocný zábal dolních končetin
• 1x anticelulitidní ozónová masáž dolních končetin
• 1x základní kosmetické ošetření
Cena pobytu již od
• 1x parafinový zábal na ruce

4.495,- Kč/osoba*

Další nabídku bezmála 20ti týdenních
a víkendových léčebných i relaxačních pobytů
naleznete na www.msene.cz

Mšenský balíček
Balíček lázeňských procedur, které
lze čerpat během jediného dne.
• koupel s rašelinovým extraktem
• Mšenská slatinná částečná masáž
Cena balíčku
• vulkanpack (záda)
*

1.010,- Kč/osoba

5.

LÁZNĚ
BĚLOHRAD
A JEJICH TRADICE

Unikátní lázeňský komplex

Lázně Bělohrad dnes představují ideální kombinaci obou
základních směrů českého lázeňství, a to lázeňství léčebného a lázeňství rekondičního. Ve městě totiž naleznete
renomovanou Lázeňskou rehabilitační kliniku a zároveň luxusní Spa resort Tree of Life****. Vzájemná propojenost
obou segmentů přináší odborný terapeutický přístup do relaxační části, do Spa resortu Tree of Life a vysoký hotelový
standard do léčebné části, tedy do služeb Lázeňské rehabilitační kliniky.
Spa resort Tree of Life je luxusní hotel s vynikajícím lázeňským a wellnesovým zázemím. Procedurální část spa resortu
nabízí celý komplex individuálních lázeňských procedur,
bazén a fitness aktivity. V originálním Exotic Spa si můžete
dopřát laconium, hamam, rasulbad, parní lázně i vířivku
a Beauty Spa Vám představí široké spektrum kosmetických
procedur.
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Lázeňská rehabilitační klinika pečuje převážně o klienty
s potížemi pohybového aparátu. Základní přírodní léčivý
zdroj, kterým je sirnoželezitá slatina, se zde využívá ve formě koupelí, zábalů a obkladů. Nedílnou součástí terapie jsou
vířivé, perličkové, přísadové i uhličité koupele, různé druhy
masáží (klasické, reflexní, baňkové, podvodní) a speciální
techniky jako je lymfodrenáž, mobilizační techniky, cvičení
s fyzioterapeuty, elektroléčba a další.

INZERCE

Lázně Bělohrad jsou nevelkým podkrkonošským lázeňským
městem ležícím v okrese Jičín, zhruba 16 km východně od Jičína. Městem protéká potok Javorka.
Roku 1722 (2. května) povýšil císař Karel VI. Bělohrad
na městečko, které tímto získalo i svůj vlastní znak. V polovině 19. století byl významným vlastníkem některých částí
Max Dormitzer, který je považován za zakladatele dnešních lázní v Bělohradě. Velkého rozmachu lázeňství došlo
až za vlády hraběnky z Assenburgu, která panství koupila
od Dormitzerů. Založila areál Anenských lázní a při nich
na ploše 60 ha lázeňský park Bažantnice. V roce 1901 byl
navrtán Annamariánský pramen arzeno-železité kyselky.
Dnešní léčebný ústav byl postaven roku 1936 a slouží k léčbě
nemocí pohybového ústrojí.

SPA RESORT TREE OF LIFE
Navštivte svět plný překvapení, kde čas plyne pomalu.
Objevte kouzlo aromamasáží, marocké lázně a ajurvédy.
Dopřejte si slatinné zábaly i péči fyzioterapeutů.

Spa Resort Tree of Life
Lázeňská 531
507 81 Lázně Bělohrad

www.treeoflife.cz
info@treeoflife.cz
+420 493 767 100

6.

LEDNICE

ŽENY, VÍNO, ZPĚV

Mezi nové, moderní a luxusní lázně pak patří pobyt ve Spa
resortu v obci Lednice, na jižní Moravě. Tato obec získala
svůj lázeňský statut až v roce 2009, díky své jodobromové
vodě, která je díky svému obsahu jódu považována za jednu
z nejkvalitnějších vod svého druhu v Evropě vůbec. Jedná
se tak o nejmladší lázně v České republice a pokud jste zde
ještě nebyli, možná přichází čas, abychom si tuto malebnou
lázeňskou obec představili.
Lednice je malou, avšak nádhernou obcí na jihu Moravy, která spadá do seznamu památek UNESCO. Je součástí Lednicko-valtického areálu a pro svůj historický zachovalý vzhled
obce, nádherný zámek a zámecký park s minaretem a taktéž
pro nespočet historických památek v okolí a nespoutanou
přírodu, je velice atraktivnéím, oblíbeným a vyhledávaným
místem pro výlety turistů. Kromě toho je i okolí obce Lednice velice atraktivní lokalitou, zejména pak pro historické
památky, nádhernou krajinu a vyhlášené vinné sklípky.
Jedná se o blízké obce a městečka, jako jsou Valtice, Sedlec,
Hlohovec, Mikulov a další.

Pohádkový kraj

O obci Lednice se objevují písemné zmínky již z roku 1222,
jako o zemanském sídle a až do roku 1945 patřila rodu Lichtenštejnů, dokud nedošlo k zestátnění jejich majetku.
K obci patří také přilehlá osada Nejdek. Lednice se rozkládá
přibližně 6 km od většího města Břeclav a 12 km od menšího,
avšak turisty velmi oblíbeného, vinařského města Mikulov.
Také jsou zde nedaleké hranice s Rakouskem, a tak tato
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Spa Resort Lednice,
jako jediný hotel
v obci, disponuje
svým vlastním
pramenem.

oblast přitahuje a láká spoustu zahraničních turistů. V Lednici si můžete zajít na prohlídku nádherného zámku, který
je pro veřejnost otevřený od dubna do září a je umístěný
hned na začátku kouzelného zámeckého parku, který disponuje také svou ojedinělostí v podobě minaretu. V období
sezóny je také možná plavba loďkou, která kotví buďto
ve městě Břeclav, či u památky Janohrad.
Kromě nádherného okolí, nespočtu zachovalých památek,
dobrého vína a také gurmánských zážitků z místních restauracích, se tato obec pomalu, ale jistě dostala do podvědomí
turistů, jako tip na skvělé lázně, kterým se také přezdívá
„lázně pohádkového kraje“.
Teprve nedávno zde bylo vybudované luxusní lázeňské centrum Spa Resort Lednice. Resort se skládá z luxusního hotelu,
restaurace a léčebného centra.
Spa Resort Lednice, jako jediný hotel v obci, disponuje svým
vlastním pramenem jodobromové vody, který se využívá při
léčení cévních onemocnění, při neurologických problémech,
chorobách pohybového aparátu, revmatických chorobách,
či při gynekologických potížích. Celkově má pramen blahodárné analgetické, protizánětlivé a hojivé účinky a využívá
se také jako hojivá léčba pro zranění po popáleninách, či
na osteoporózu.
Na výběr pak máte hned několik léčebných procedur dle
individuálního uvážení, či doporučení lékaře, který vás
prohlédne hned při zahájení léčebného pobytu. Nabízené
procedury jsou masáže, fyzioterapie, zábaly, léčivé koupele,
či elektroléčba.
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7.

HLAVNÍ MĚSTO
PRAHA
 LUXUSNÍ LÁZEŇSKÝ ZÁŽITEK

Co by to bylo za pořádek, kdybych se nezmínila o lázeňském
zážitku, který si můžete dopřát v našem krásném hlavním
městě - Praha. Prahu si nejspíše nemusíme dlouze představovat, avšak bylo by hříchem se slůvkem nezmínit o zdejších
turistických doménách. Praha je nejznámější asi díky Pražskému hradu, kde sídlili čeští knížata, králové a od roku 1918
také naši prezidenti. Dalším proslulým lákadlem je Karlův
most, tyčící se nad řekou Vltava. Několik kroků od Pražského
hradu a Karlova mostu, mezi malebnými uličkami Malé Strany, se nachází luxusní Alchymist Grand Hotel and Spa.

Exkluzivní boutique hotel vás zaujme pohádkovým prostředím a zařízením, jež odrážejí historický charakter města.
Alchymist Grand Hotel and Spa má již po řadu let tu čest
sídlit v okouzlujícím barokním domě, který je známý jako
„Dům U Ježíška“ a jehož původ se datuje k počátku 16.
století. Jméno hotelu je inspirováno dobou císaře Rudolfa II.,
jehož posedlost alchymií byla pověstná, zejména pak snahou
alchymistů změnit kámen nebo železo ve zlato. Hotel byl
citlivě a pečlivě přestavěn z původní podoby měšťanských
domů, nabízí veškeré moderní vybavení a komfort, přičemž
si budovy zachovaly svůj historický šarm.
Hotel nabízí hostům veškeré služby luxusního resortu. Skutečným zážitkem je pak návštěva Ecsotica Spa, které je situované
ve starobylých sklepeních hotelu. Indonéská ošetření doplněná římskými lázněmi kombinují to nejlepší z východní
a západní filosofie tak, aby bylo dosaženo vskutku výjimečného zážitku a relaxace. Je to poklidná oáza pečující o tělesnou i duševní svěžest, nabízí dokonalý odpočinek a omlazení
v komfortním prostředí. Lázně Ecsotica Spa disponují pěti
privátními místnostmi, z nichž jedna je speciálně navržena pro
páry, které touží sdílet své romantické zážitky. Hosté tohoto
wellness klubu mohou plně vychutnat řadu orientálních ošetření, inspirovaných indonéskými rituály, od hloubkové svalové
masáže a relaxační aromaterapie po koupelové rituály a detoxikační zábaly či zkrášlovací kůry kosmetikou Darphin, to vše
zabezpečené profesionálním týmem masérek z Bali. Relaxační
zóna zahrnuje bazén s vodopádem, saunu i posilovnu.
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PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

Proč se rozhodnout pro předplatné?
Držíte v ruce čtvrté číslo dvanáctého 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.

Odběrate

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

za odpočinkem po celý rok
Spa Resort Lednice **** se nachází v obci Lednice
v srdci Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní areál je
rájem historických památek, překrásné přírody a jiných turistických zajímavostí.

Relaxace po celý rok
Lednice patří do nejteplejší části naší země, proto zde můžete strávit příjemný odpočinek celoročně. A příležitostí k
poznávání nebo zábavě je tu i mimo hlavní sezónu celá řada.

To je příležitost, jak uspořádat firemní konferenci nebo školení uprostřed klidu a v přírodě a přitom jen kousek od jedné z turisticky nejatraktivnějších lokalit v České republice,
lednického zámku a zámecké zahrady.

Svatby a oslavy
Samostatné Kongresové centrum je mimořádným místem
také pro soukromé společenské události. Právě bezprostřední kontakt s hotelovým parkem a lednickou lázeňskou promenádou vytváří nezamenitelnou atmosféru, kterou oceníte
při svatbě nebo narozeninové oslavě.

Lázně a odpočinek
Spa Resort Lednice **** s moderním balneoprovozem a wellness centrem poskytuje ubytování ve 43 pokojích, trojici
apartmánů a luxusním knížecím apartmánu. Léčba se opírá
o lokální pramen léčivé jodové vody, který je jeden z nejkvalitnějších v Evropě. Jeho účinky ho předurčují k léčbě pohybového aparátu, revmatických chorob, osteoporózy, ženské
neplodnosti a chronických gynekologických potíží.

Zážitková gastronomie
Zážitková gastronomie v hotelové restauraci je důležitou
součástí Spa Resortu Lednice ****. Klademe důraz na moderní koncepci světové i tradiční domácí kuchyně a zdraví
našich hostů. Charakteristická je pro nás široká nabídka
kvalitních regionálních vín a vlastní výroba dezertů.

Kongresové centrum
Samostatná budova Kongresového centra Spa Resortu
Lednice v hotelovém parku je určena pro pořádání firemních akcí, školení, svateb, oslav a jiných společenských i kulturních akcí. Jeho kapacita je 90 osob. Nachází se v bezprostřední blízkosti lednické lázeňské kolonády. Součástí centra
je také kavárna se zahrádkou.

Všestranné vyžití
Adventure golf a beach
voleyball
Spa Resort Lednice nabízí svým návštěvníkům ještě více
relaxace. Kromě lázeňských procedur, relaxačních masáží,
kosmetických služeb, bazénu a infra sauny si můžete nyní
dopřát i aktivní odpočinek venku. Nové osmnáctijamkové
hřiště pro adventure golf a dvě hřiště na beach voleyball je
vhodnou alternativou k pěším nebo cyklistickým výletům
do okolí. V parku je tak k dispozici nejen relaxační zóna s
možností posezení ale i část určená k aktivitám. Z parku pak
můžete zamířit rovnou na lázeňskou kolonádu a do zámecného parku, který je hned za ní.

www.lazne-lednice.cz

Spa Resort Lednice **** je místem všestranného vyžití, místem, kde si odpočinete od všedních starostí a užijete si plnohodnotnou radost z bytí. Ať už se budete věnovat jakékoli
aktivitě, od návštěv historických pamětihodností, cykloturistiky, procházek do okolí, adventure golfu, beach voleyballu až po relaxační masáže, léčivé koupele a odpočinek v
hotelovém wellness, zde máte absolutní volnost. Těšíme se
na Vaši návštěvu!

Spa Resort Lednice ****
Břeclavská 781, 691 44 Lednice
Czech Republic
GPS 48.7967368,16.8080392
+420 515 554 100
+420 734 200 222
recepce@lazne-lednice.cz
www.lazne-lednice.cz
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PŘIJĎTE VYZKOUŠET, JAK CHUTNÁ
DESIGN A POHODLÍ V JEDNOM

------------

postel Birdland
---------------------
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