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Letní číslo Ice Magazínu, které právě držíte v ruce, je plné 
velkých osobností. Osobností, které právem sklízí náš obdiv. 
Rozhovor s Ivou Janžurovou jsem si přála udělat dlouhé 
roky. Jednou už to byl vážně na spadnutí, ale nakonec z toho 
nějak sešlo. Takže, když kolegyně Monika Seidlová přišla  
s tím, že ho získala, mohla jsem jen tiše závidět a číst téměř 
bez dechu. K této úžasné dámě krásně ladí rozhovor se 
skvělým mužem, kterým není nikdo jiný, než Jan Čenský. 
Představitel králů a princů a dokonalý gentleman je tichým 
snem každé ženy.
Třetím do party je herec Chris Patt. Toho asi nikomu 
představovat nemusím a milovníci filmů si ho tento měsíc  
při premiérách patřičně užijí.
Připadá mi, že svět začíná šílet, není proto na místě zbavit se 
hmotných statků a prchnout? Třeba do lůna přírody a žít více 
v jejím souladu? Mnohé z toho nabízejí nové developerské 
projekty, které by vás mohly oslovit. 
Blíží se doba dovolených a možná už přemítáte, kam se 
letos vydáte? Myslím, že na stránkách magazínu Ice najdete 
inspirace dost. Co takhle plavba kolem světa, nebylo by 
to něco pro vás? Případně, co si vyrazit na trošku sportovní 
dovolenou? Ze sedla kola vypadá svět přece mnohem 
krásnější.  A pokud raději zůstanete v Čechách, což se takhle 
vydat do Karlových Varů? Na filmový festival, do lázní nebo 
jen tak se projít po kolonádě. Člověk se má mít rád, občas si 
udělat radost, ba se přímo rozmazlit. 

Takže příjemné počteníčko
 

Alice Kelly
šéfredaktorka
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V edici hodinek PRIM® Meteorite Tourbillon jsme spojili 
originální a jedinečné materiály s elegantním designem. 
Ciferník této limitované série je vyroben z ručně brouše-
ného meteoritu (Muonionalusta), který je výjimečný svými 
widmanstattenovými obrazci. 

Model je opatřen kvalitním ocelovým pouzdrem z oceli 316L 
leštěným do hladkého vysokého lesku o průměru 43 mm 
a výšce 12 mm. Číselník z broušeného fragmentu meteoritu 
o velikosti 37 mm a průzorem o velikosti 13 mm doplňují 
elegantní indexy ve stříbrném odstínu. 

PRIM®

Meteorite Tourbillon

Titulní foto: Shutterstock.com 
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který tančí
s ještěry

V
e filmu Jurský svět, který měl premi-
éru před čtyřmi lety, lidé rezignovali 
na myšlenku zábavního parku plného 
oživlých prehistorických zvířat. Poté, co 
se exponáty dostaly z klecí, vyhnaly lidi 
z ostrova a zcela ho ovládly.  Čtyři roky 
je ale dlouhá doba na to, aby se leccos 
změnilo. Například uvažování manažer-

ky zničeného centra Claire (Bryce Dallas Howard), kterou 
tenkrát zajímala pouze plusová čísla a propagace. Teď zpy-
tuje svědomí. Podporovala vývoj nového druhu, indorapto-
ra s inteligencí, který je v podstatě neprůstřelný a útočí na 
povel, tedy se ideálně hodí jako smrtící zbraň do jakékoliv 
války. A celou dobu si to nepřestala vyčítat. Když se na 
ostrově La Isla Nublar probudí k životu sopka, rozhodne 
se zachránit přeživší dinosaury. Přesvědčí biologa Owena 
Gradyho, aby se na ostrov vrátili. Ten souhlasí, protože má 
úplně jinou motivaci. Chce najít a zachránit inteligentního 
ještěra Blue, tvora, jehož vychoval, vycvičil a na kterého  
jen tak nemůže zapomenout. Jak Owena, tak Claire děsí 
myšlenka, že pokud nezasáhnou, situace na ostrově  
ovládaném ještěry může změnit život na zemi a vrátit vý-
voj o několik milionů let zpět. Film se natáčel v Anglii 
- ve studiu Pinewood v Buckinghamshiru,  prostředí ostrova 
Isla Nublar našli filmaři na Havaji, konkrétně na ostrově 
Oahu, kde využili nejen přírodní lokace, ale nechali  
postavit i řadu kulis.  

Biolog a jeho oblíbený ještěr
Jurský svět: Zánik říše měl premiéru pětadvacet let poté, co 
do kin vstoupil snímek Jurský park, který poprvé divákům 
ukázal oživlé prehistorické ještěry na ostrově. Bude určitě 
zajímavé porovnat si, jak za těch pětadvacet let pokročila 
technologie počítačové animace. „Samozřejmě že jsem ten 
film viděl a strašně se mi tenkrát líbil, asi jako každému 
klukovi. Díky natáčení Jurského světa: Zániku říše jsem zažil 
neuvěřitelné věci. Bylo tu několik animatronických dinosau-
rů, mohli jsme se jich dotýkat, mohli jsme s nimi hrát, což 
pro mě jako pro herce bylo něco neskutečného,“ říká Chris. 
A pak dodává: „Tenhle film je strašidelnější, protože je tu 
spousta scén, kdy jsme se bránili těm zlým ještěrům, kteří 
vypadali fakt hrůzostrašně, takže film je nejenom fantazy, 
ale chvílemi i horor. Ale taky jsou tam moc silné scény mezi 
Owenem a Blue, ke které ho váže citové pouto.“ 

Star-Lord a jeho kumpáni 
Další postavou, která zajistila Chrisi Prattovi nesmrtelnost, 
je komiksová postava Star-Lord ve sci-fi fantazy filmu Stráž-
ci Galaxie. Vlastně šlo o jeho první hlavní roli, která ho v 
podstatě přes noc proslavila. Předtím hlavní roli pouze na-
mluvil, a to ve snímku LEGO® příběh.  Ve Strážcích Galaxie 
hraje Petera Quilla, který byl jako malý kluk po smrti své 
matky unesený ze Země. Jako dospělý se z něj stal dobro-
druh a zloděj, který se snaží ukrást cokoliv, co může nějak 
zpeněžit. Ve chvíli, kdy obávanému padouchovi Ronanovi 
vyfoukne před nosem tajemný předmět jménem orb,  

CHRIS PRATT NENÍ VÝRAZNÝ TYP HERCE, OBČAS 
PŘEMÝŠLÍTE, KOHO VÁM VLASTNĚ PŘIPOMÍNÁ.  
ZÁSADNÍ ROLE V HOLLYWOODSKÝCH VELKOFIL-
MECH DOSTÁVÁ AŽ POSLEDNÍCH PÁR LET. 
PROSLAVILY HO ZEJMÉNA DVĚ. KOMIKSOVÁ  
POSTAVA STAR-LORD VE DVOU PŘÍBĚZÍCH STRÁŽCI 
GALAXIE. A BIOLOG OWEN GRADY VE FILMU 
JURSKÝ SVĚT, KTERÝ SE TEĎ VRÁTIL V DALŠÍM 
POKRAČOVÁNÍ S PODTITULEM ZÁNIK ŘÍŠE.   
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je na něj vypsaná vysoká odměna a on se stává lovnou zvě-
ří. Aby se zachránil, spojí se s ozbrojeným mývalem Rocke-
tem, humanoidním stromem Grootem, vražednou a tajem-
nou Gamorou a pomstychtivým Draxem Ničitelem. Když 
Quill zjistí, že Ronan chce orb proto, aby zničil celou gala-
xii, samozřejmě udělá maximum, aby mu to překazil. „Byla 
to úžasná příležitost, pro kterou jsem ale musel leccos 
obětovat. Bylo potřeba dát se do formy, tak jsem pět a půl 
měsíce dřel v posilovně. Nejen, že jsem měl spoustu akč-
ních scén, ale celý hodiny jsem pobíhal v těžkým koženým 
kabátě, který byl skoro pořád nasáklý vodou a vážil snad 
dvacet kilo,“ vzpomíná Chris. Jeho drzý srandista Star-Lord 
je často přirovnávaný k postavě Hana Sola, ostatně čím je 
starší, Harrisonu Fordovi je trochu podobný. Za roli Star-
-Lorda byl dokonce nominovaný na Critics Choice Award za 
Nejlepšího herce v akčním filmu 2014. O tři roky později se 
Chris k roli mazaného dobrodruha Star-Lorda vrátil. Za-
tímco v prvním dílu se odpadlíci dali dohromady a museli 
zvládnout táhnout za jeden provoz, teď fungují jako jedna 
velká vtipná rodina, kterou se snaží vést právě Star-Lord. 
Jeho nesourodí kumpáni mu pomáhají mimo jiné odhalit 
tajemství jeho pravého otce.  Postava Star-Lorda se objevila 
i v dalším marvelovském komiksovém příběhu - Avengers: 
Infinity War. Spolu se svými kumpány se spojí se superhrdi-
ny, aby se pokusili zabránit nebezpečnému Thanosovi zničit 
celý Vesmír.

Láska z Everwoodu 
Když si jako kluk koupil Chris Pratt první komiks od vydava-
telství Marvel, nemohl tušit, že si v budoucnosti jednu  
z postav taky zahraje. Chris se narodil 21. června 1979 jako 
Christopher Michael Pratt ve Virginii v Minnesotě. Má dva 
starší sourozence – bratra Cullyho a sestru Angie.  Moc ne-
věděl, co by chtěl dělat, rád se předváděl a bavil kamarády 
a vyprávěl vtipy. Dokončil střední školu a odletěl na Hawai 
na ostrov Maui, kde se nějaký čas potloukal v podstatě jako 
bezdomovec. Přespával v autě a stanu na pláži a živil se 
jako číšník v mnoha restauracích. Jeden čas dělal striptéra 
a dneska si z toho období dělá legraci. „Přiznávám, jsem 
rád, že jsem přešel k oblečeným rolím, líp se za ně platí,“ 
směje se. V 19 letech ho v jednom baru objevila režisérka, 
která ho obsadila do svého hororového filmu. „Letenku na 
Hawai mi koupil kamarád. Dalo by se tedy říct, že mi koupil 
los do loterie, protože právě tady jsem se stal hercem,“ říká 

Chris. Pak dostal svou první televizní roli v seriálu Ever-
wood o lékaři, který se po smrtí své manželky odstěhuje do 
malého městečka Everwood. Chris si zahrál postavu Brighta 

• Původní snímek Jurský park z roku 1993 je jedním z jeho
 nejoblíbenějších filmů. Po dotočení filmu Jurský svět si
 mohl ponechat motorku Triumph, na které tu jezdil.
• Miluje červenou řepu.  
• Rád si zajde na ryby nebo s puškou do lesa na lov.
• I když se hlídá, má slabost pro jídlo a říká, že miluje
 chvíle, kterým říká Garfieldovy pondělky. To znamená
 jíst lasagne a sledovat televizi.
• Když si potřebuje trochu zablbnout, prý si hodně nahlas
 zpívá ve sprše.
• Doma chová spoustu různých malých zvířat – od rybiček
 až po ještěrku. 

• 2002 seriál Everwood • 2008 
Wanted • 2009 Válka nevěst 
• 2011 10 Years • Co ty jsi za 
číslo? • Moneyball • Noc je 
ještě mladá • 2012 30 minut po 
půlnoci • 2013  Ona • Pozdravy 
ze spermabanky • 2014 LEGO® 
příběh • Strážci Galaxie • 2015 
Jurský svět • 2016 Sedm stateč-
ných • Pasažéři • 2017  Strážci 
Galaxie Vol. 2 • 2018 Avengers: 
Infinity War • Jurský svět: Zánik 
říše

VÍTE – NEVÍTE
O CHRISI PRATTOVI

VIDĚLI JSTE?

Abbotta. Sestru mu hrála Emily VanCamp, s níž 
během natáčení začal chodit. „Byli jsme opatrní  
a mimo kameru jsme si nedávali moc najevo city. 
Na některý lidi to působilo divně, když viděli, jak 
se líbá ´bratr se sestrou´. Neuvědomovali si, že sou-
rozence jen hrajeme,“ vysvětluje Chris.

Kvůli rolím stále hubne 
a tloustne 
Když byl seriál zastaven, začal účinkovat v O.C., 
Batman vítězí a dalších. V roce 2009 dostal roli 
Andyho Dwyera v seriálu Parks and Recreation. 
Původně se měl objevit v několika epizodách, ale 
producenti mu nakonec roli rozšířili až na hlavní 
postavu. Průběžně dostával taky menší role v ko-
mediích jako třeba Zásnuby na dobu neurčitou,  
Co ty jsi za číslo? nebo nostalgické komedii  
z 80. let Noc je ještě mladá. V roce 2008 si zahrál 
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ve filmu Wanted po boku Jamese McAvoye a Angeliny Jo-
lie. Na větší role měl dlouho smůlu, protože se mu moc ne-
dařilo na konkurzech. Měl nadváhu a nevypadal jako akční 
ani extra líbivý hrdina, proto mockrát neuspěl. Málem by 
mu utekla i role v oscarovém filmu Moneyball po boku Bra-
da Pitta. Ale on se hecnul a dokázal zhubnout  víc než  
15 kilo. Kvůli postavě hráče Scotta Hatteberga se musel 
taky naučit odpalovat, a to levou rukou, přestože baseball 
do té doby nikdy nehrál. Mnohem víc kilo pak nabral pro 
roli ve filmu 10 let, který vypráví o srazu spolužáků ze ško-
ly. Pak hubnul do dalšího Oscarového filmu 30 minut  
po půlnoci, špionážního dramatu o honu na bin Ládina. Za-
tím naposledy měnil svou tělesnou schránku, když nabíral 
svalovou hmotu právě pro roli Star-Lorda ve Strážcích Gala-
xie. „Dřív mi moc nezáleželo na tom, jak vypadám. Ale teď 
už se snažím pravidelně cvičit, protože jsem si na to zvykl. 
A s tím souvisí i jídelníček, který si dost hlídám. Být  
v dobré fyzické kondici je podle mě ideální způsob, jak 
bojovat se špatnou náladou a depresemi. Endorfiny, které 
mám kolem těla, jsou pro mě nejlepší antidepresivum.  

Navíc jsem si uvědomil, že když jsem měl 
patnáct nebo dvacet kilo navíc, dostával 
jsem jen malé role ňoumů nebo  venkov-
ských buranů. A taky jsem se šíleně potil, 
což bylo při natáčení dost nepříjemný. Jak-
mile jsem na svém těle zapracoval, přicháze-
ly úplně jiné nabídky, “ říká herec. 

Pasažéři až na věky 
Vedle Denzela Washingtona si Chris zahrál 
v remaku klasického westernu Sedm sta-
tečných a dost si tu zastřílel.  O rok poz-
ději si zahrál po boku Jennifer Lawrence 
další hlavní roli ve sci-fi Pasažéři. Stal se tu  
jedním z pěti tisíc hibernovaných pasažérů, 
kteří v kosmické lodi míří na planetu, aby 
ji osídlili a začali tu nový život. Jenže vinou 
poruchy se Jim (Pratt) probudí o zhruba  
90 let dřív, než bylo naprogramováno. Žije 
sám v útrobách obří kosmické lodi, propadá 
zoufalství a společníka mu dělá jen robot. 
Pak udělá zásadní rozhodnutí – záměrně 
probudí dalšího pasažéra – Auroru (Lawren-
ce). Co krásná spisovatelka udělá, až zjistí, 
že kvůli Jimovu zásahu ztratila možnost 
dostat se na novou planetu? A co udělají 
oba dva, až si uvědomí, že vesmírná loď 
a s ní všichni pasažéři se ocitají ve velkém 
nebezpečí? 

Požádal o rozvod 
Šuškalo se, že si Chris při natáčení začal ro-
mánek s Jennifer Lawrence, svou filmovou 
partnerkou. A prý měl poměr i s Bryce Dallas 
Howard, s níž si zahrál v obou dílech Jurské-
ho světa. Jinak se ale nepíše v souvislosti 
s jeho jménem o nějakých milostných skan-
dálech. V roce 2007 při natáčení filmu Noc 
je ještě mladá se potkal s herečkou Annou 
Faris. V lednu 2009 se zasnoubili a v červenci 
téhož roku vzali. O dva roky později si spolu 

zahráli v komedii Co ty jsi za číslo, kde hráli bývalé  
partnery. Účinkovali spolu taky v  seriálu Máma.  
O další rok později se jim narodil syn, který dostal jméno 
Jack Daniel. Právě své ženě dával Chris v legraci za vinu, 
že má neustále problémy s váhou. Prý mu vyvářela a pěk-
ně ho vykrmila. Když natáčel snímek Pozdravy ze sper-
mabanky, vážil na výšku 188 centimetrů 130 kilo. „Líbil 
jsem se jí víc při těle. Jenže já jsem si čím dál víc uvědo-
moval, že mě všichni berou jenom jako její doplněk, toho 
chlapíka vedle slavné Anny Faris, který jí drží kabelku. 
Dívali se skrz mě. A tahle role mě prostě přestala bavit,“ 
říkal. Rodinná idylka tohoto hereckého páru ale skončila 
loni v červenci, kdy se dvojice údajně pro neslučitelné 
rozdíly rozešla. Mluví se o tom, že skutečným důvodem 
je velká vytíženost obou manželů. Pratt podal žádost 
o rozvod a žádá syna do společné péče. Jeho žena zase 
trvá na tom, aby jí Chris platil určitou částku jako výživ-
né. Oba se nechali slyšet, že i přes rozbíhající se rozvod 
se stále mají rádi, respektují se a pro svého syna jsou  
i nadále milující rodiče.
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SEBERTE
ČASU
VÍTR Z PLACHET!

NEDÁ SE ŘÍCI, ŽE ČAS A ZEMSKÁ GRAVITACE JSOU PŘÁTELI NAŠEHO VZHLEDU. S PŘIBÝVA-
JÍCÍMI ROKY DOCHÁZÍ K POVOLOVÁNÍ KŮŽE, JEJÍMU POKLESU A TVORBĚ VRÁSEK, STÁLE 
VÍCE SE PROJEVUJÍ NEŽÁDOUCÍ ZNÁMKY STÁRNUTÍ. NAŠTĚSTÍ DNES MŮŽETE TAK ŘÍKAJÍC 
SEBRAT ČASU VÍTR Z PLACHET A VOLBOU SPRÁVNÉ PÉČE ČI ZÁKROKU NASTALOU SITUACI 
OVLIVNIT. A PODOBNĚ SE MŮŽETE POPRAT I S CELOU ŘADOU DALŠÍCH NEDOKONALOSTÍ, 
KTERÉ VÁS TRÁPÍ. 

Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

Zdraví a krása

PRVNÍ POHLED PATŘÍ OBLIČEJI 
Obličej je po celý život vystaven celoročně slunci  
a povětrnostním vlivům a tak logicky trpí více, než 
ostatní části těla. To spolu s přirozeným procesem  
stárnutí zapříčiňuje proměnu, kterou nevítáme 
právě s radostí. Stanovit, kdy tyto změny naruší 
vaši tvář, není možné. Obecně se uvádí, že první 
známky stárnutí se objevují mezi třicátým až pade-
sátým rokem života.  
Rozhodující jsou genetické předpoklady, ale i další 
faktory. Je známo, že například nadměrné vysta-
vování se slunečním paprskům stárnutí pokožky 
urychluje podobně, jako nezdravý životní styl. Dří-
ve než se podíváme na prostředky estetické medi-
cíny, měli bychom si něco říci o každodenní péči, 
bez které naše pleť nikdy mladá vypadat nebude…
S přibývajícím věkem a stresem bychom rozhodně 
neměli zapomínat na kolagen. Právě množství  
a kvalita našeho tělesného kolagenu ovlivňuje ne-
jen délku a  kvalitu života, ale vypovídá i o našem 
biologickém věku. Ne vždy si my ženy uvědomuje-
me, že právě stres urychluje stárnutí, které často 
vede k předčasné menopauze, navíc nepříznivě 
působí na odbourávání a kvalitu tělesného kolage-
nu.  Proto bychom neměli vidět kolagen pouze 
jako přípravek chránící tvář před vráskami.
Na trhu s kolagenem, kolagenovou kosmetikou  
a  doplňky stravy se kolagen objevuje v  nejrůz-
nějších podobách a někdy je i pro odborníky velmi 
těžké se v této nabídce orientovat. Vždy bychom 
se ale měli ptát po živém kolagenu nové genera-
ce, který se pro své omlazující a  regenerační účin-
ky  právem dostává do popředí zájmu předních 
odborníků. „Některým z  nich jsem ho na základě 
osobní zkušenosti doporučil i já,“ říká přední  
plastický chirurg a  celoživotní sportovec  
doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. Toto výjimečné  
kosmeceutikum účinně doplňuje kolagen do těla  
a  dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnu-
tí. Dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň ve všech 
vrstvách pokožky o cenné aminokyseliny, čímž 
posiluje aktivitu fibroblastů ke znovuobnovení 
produkce vlastního kolagenu. Pravidelná péče 

o  pokožku těla zcela přirozeně následuje pravi-
delnou péči o  pleť. Neměli bychom zapomínat 
na denní aplikaci tělového mléka, nebo tělového 
krému, po každé koupeli či sprše, případně tento 
denní rituál pro zesílení zpevňujících a omlazují-
cích účinků kombinovat s  živým kolagenem  
a nanášet  tělovou kosmetiku až na něj. Důležité 
je také používání kvalitních sprchových gelů, které 
pokožku nevysušují. Jednou týdně je vhodné na 
celé tělo použít abrazivní přípravek, který zajistí 
pokožku jemnou a  hladkou. Pozornost věnujte 
zejména oblastem, jako jsou lokty či kolena. Nejví-
ce trpí pokožka rukou. Ruce jsou důležitou součás-
tí našeho těla, na které se často zapomíná. Právě 
ruce však nejlépe prozradí věk ženy.  
Po každém mytí nezapomeňte nanést živý kolagen 
a použít výživný krém na ruce. Je to důležité hlav-
ně v letních měsících, protože ve starším věku se 
mohou na pokožce rukou objevovat pigmentové 
skvrny ze sluníčka a těm lze předejít právě aplikací  
živého kolagenu nebo ochranného krému. Další 
opomíjenou součástí těla bývají nohy. A  přitom 
péče o  ně jim dodává nejen krásu, ale především 
pohodu. O  nohy bychom měli pečovat pravidelně 
jednou týdně a  to tak ze odstraníme odumřelou 
vrstvu pokožky (pemzou nebo speciální škrabkou 
na nohy) a ošetříme živým kolagenem a hydratač-
ním krémem. 
A pak přichází čas, kdy už nestačí péče v podobě 
drahých krémů a je třeba vyhledat účinnější po-
mocníky…

Kouzelná kyselina pro neinvazivní 
lifting 
Nejoblíbenější metodou omlazení obličeje je apli-
kace dermálních výplní, tzv. fillerů, hojně využíva-
ných v estetické dermatologii pro svou schopnost 
dodávat pokožce pružnost a plnost. Jedná se  
o gelovitou látku na bázi kyseliny hyaluronové, 
injekčně aplikovanou do míst postižených vráska-
mi a nerovnostmi. Jde o bezpečné ošetření, neboť 
kyselina hyaluronová je látka biogenní, která se 
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běžně nachází v organismu a je součástí pojivových, 
nervových a epiteliálních tkání, kůže, ale například  
také očního sklivce. Kyselina hyaluronová postupem 
času v organismu ubývá, pleť je pak nedostatečně hyd-
ratovaná, ztrácí svůj původní mladistvý vzhled a obje-
vují se viditelné projevy stárnutí. Díky tomu, že se jedná 
o látku tělu vlastní, jsou dermální výplně tohoto dru-
hu vhodné prakticky pro kohokoliv. Efekt je viditelný 
ihned po ošetření. Výplně si efektivně poradí s vráska-
mi, problémové partie jako např. hluboké rýhy získají 
zpátky ztracený objem, zmizí svěšené koutky úst a tvář 
získá opět mladistvý optimistický výraz. Na misce vah 
pro dermální výplně jednoznačně převažuje ANO. Jejich 
nevýhodou je totiž prakticky jen časově omezený efekt, 
neboť se jedná o vstřebatelné materiály.  Podle druhu 
zvoleného přípravku se doba jeho účinnosti pohybuje 
nejčastěji zhruba od šesti měsíců do jednoho roku,  
poté je třeba ošetření opakovat.

Stroj času existuje! 
Ztrátu kontur a další příznaky stárnutí radikálně vyřeší 
operace zvaná facelift, která vám navrátí mladistvý vzhled 
obličeje a krku na několik let. Řada lidí má z této operace 
obavy, neboť se domnívají, že po „vypnutí obličeje“ ztratí 
svůj výraz a nebudou již sami sebou. Úspěšný zákrok  
s sebou však nese uchování osobní jedinečnosti, pouze  
s tím rozdílem, že člověk vypadá mladší. Předpokladem 
operace je dobrý zdravotní stav. Základem liftingu je  

předoperační konzultace, během které s vámi lékař pro-
bere průběh samotné operace i procesu hojení. Dozvíte se 
například, že pokud máte dobrý genetický základ, nekou-
říte, žijete zdravě a nevystavujete se zbytečně slunečním 
paprskům, můžete se z nově nabytého mladistvého obli-
čeje těšit i více jak deset let. Facelifting je rekonstrukční 
operace, během které chirurg vypne uvolněnou kůži  
a její přebytečnou část odstraní. Řez je veden z vlasaté 
části spánkové krajiny směrem dolů, kolem ušního la-
lůčku a v rýze za ušním boltcem, kde se zhruba v jeho 
polovině vrací zpět do vlasaté části. Poté chirurg uvolní 
kůži obličeje a krku a vyměří kožní nadbytky, které od-
straní. Většinou je součástí operace také posun a zpevnění 
vazivově svalové podkožní struktury, což vede k lepšímu 
a trvalejšímu výsledku operace. Operační rána se uzavírá 
jemňoučkým šitím, aby jizva byla co nejméně viditelná. 
Každý člověk je originál a proto i doba rekonvalescence 
je individuální a její délka závisí na konkrétní schopnosti 
hojení. Důležitý je rovněž váš zodpovědný přístup. První 
tři týdny je nutné vyhýbat se fyzické námaze a nepředklá-
nět se. Zhruba po této době se začíná s tlakovou masáží 
jizvy po celé její délce. Pro dobrý výsledek je třeba masáž 
v průběhu dne několikrát opakovat a je nezbytné jizvu 
pečlivě chránit před slunečním zářením krémem s vysokým 
UV faktorem.  
V době, kdy jsou navíc v módě různé kšiltovky a další po-
krývky hlavy se tak lze účinně chránit a není proto  
problém podstoupit lifting i v letním období.

Obecně se uvádí, 
že první známky 
stárnutí se objevují mezi 
třicátým až padesátým
rokem života. 

ZÍSKEJTE SLEVU NA ZVĚTŠENÍ PRSOU!
Informace naleznete na stránkách kliniky www.esthe-plastika.cz.

K L I N I K A  P L A S T I C K É  C H I R U R G I E
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Pryč s unaveným pohledem! 
Máte pocit, že váš obličej působí skleslým, unaveným 
dojmem, máte těžká víčka, slzí vám oči, případně vás 
trápí „pytle“ pod očima? Popřemýšlejte o operaci víček 
(blefaroplastice), která je tím pravým řešením těchto 
potíží. 
Problémy s povolenou kůží kolem očí začínají většinou 
kolem čtyřicátého roku. Kromě zmiňovaných potíží 
mohou v extrémních případech být dokonce příčinou 
zhoršeného vidění. Blefaroplastika  je vhodným řešením 
jak z estetického, tak funkčního hlediska a postupují ji 
ženy i muži. Pokles víček je poměrně rozšířený problém, 
ale řada lidí má ze zákroku zbytečné obavy. Jedná se  
o šetrný zákrok, prováděný ambulantně v lokální an-
estezii, díky němuž lze vypadat doslova o desítky let 
mladší. Blefaroplastika se provádí buď samostatně na 
horních, nebo dolních víčkách, ale lze i operovat obojí 
současně během jednoho zákroku. Při operaci horních 
víček je řez veden v očním záhybu tak, aby jizvičky byly 
po zhojení co nejméně patrné a ti, kdo mají blefaro-
plastiku za sebou, potvrzují, že jsou prakticky nevidi-
telné. Při operaci dolních víček lékař vede řez těsně pod 
řasami, takže ani tady není třeba obávat se viditelných 
jizev. Okraje kůže jsou po zákroku sešity jemňoučkými  

stehy a přelepeny náplasťovými stripy. 
„Po operaci jsem vypadala jako panda,“ směje se paní 
Daniela, která podstoupila operaci horních víček a do-
dává, že modřiny vymizely během dvou týdnů. Krevní 
podlitiny a mírné otoky kolem očí jsou po operaci téměř 
vždy průvodním jevem. A protože v prvních dnech po 
zákroku bývají oči citlivější na světlo, je vhodné nosit 
sluneční brýle, které v tomto případě „zabijí dvě mou-
chy jednou ranou“ - ochrání vaše oči před světlem  
i před pohledy zvědavců a dotěrnými otázkami. Své  
by o tom mohli vyprávět lidé z uměleckého a veřejného 
života, kteří se s oblibou stávají terčem spekulací.  
Tak jako každý operační zákrok i blefaroplastika má svá 
pravidla. Alespoň dva týdny před operací byste neměli 
prodělat žádné akutní onemocnění, jako např. virózu, 
chřipku, ba ani „pouhé“ nachlazení. Rovněž byste po 
dobu dvou až tří týdnů před zákrokem neměli užívat 
léky zvyšující krvácivost, což zahrnuje i obyčejný  
Acylpirin.

Chybí vašemu obličeji smyslné rty? 
Žádný problém. 
Velké oblibě se v současnosti těší modelace rtů a není 
divu. Která žena by nechtěla mít plné, smyslné rty, když 
jejich získání je tak jednoduché. Na výběr je množství 
kvalitních biokompatibilních stabilních výplní, které 
nevyvolávají alergické reakce a jejich aplikace je prak-
ticky bezbolestná. Tyto výplně jsou uzpůsobeny tak, 
aby vyhovovaly citlivé tkáni rtů a jejich okolí. Nejen, že 
zvětšují objem rtů a zvýrazní jejich kontury, ale poradí 
si také s „unavenými“ vráskami v koutcích úst. Aby vás 
ošetření nebolelo, jsou indikovaná místa nejprve potře-
na anestetickou mastí. Výsledek je viditelný prakticky 
hned po ošetření a s ohledem na typ výplně přetrvává 
asi 6 – 12 měsíců.
Modelace rtů výplněmi s dočasnou účinností není ale 
jedinou možností jejich proměny. Chirurgickou cestou 
lze docílit trvalého efektu. Jako výplně se využívá buď 
vlastní tkáň (např. z hýždí či stehenní oblasti), nebo 
implantát, který tělo bez potíží přijímá a toleruje. Tento 
chirurgický zákrok se provádí v místním znecitlivění, 
avšak bojácnější lidé mohou využít i analgosedaci.  
Po ošetření je pacient propuštěn domů, hospitalizace 
není nutná. Aby se rány dobře hojily, je třeba omezit 
pohyb rtů, takže „pšššššt“ a stravu měkkou, ideálně 
kašovitou. Protože partie úst a rtů se rychle hojí, nejná-
ročnější období trvá jen asi dva až tři dny. A po odstra-
nění stehů, které probíhá většinou sedmého až desáté-
ho dne, se již můžete pochlubit krásnými plnými rty.

Nový nos na přání
Ačkoliv se operace nosu (odborně rhinoplastika), řadí 
mezi nejnáročnější plastické operace, patří napříč po-
hlavími mezi nejčastější estetické zákroky. Kromě toho, 
že ji vyhledávají lidé s různými nosními deformacemi ať 
vrozenými či získanými, stále více je zákrok prováděn  
z důvodu přání změny tvaru nosu. Operačně lze upravit 
jeho velikost, vymodelovat chřípí i špičku či zúžit jeho 
chrupavčitou část. Nos je dominantou obličeje, která 
výrazně ovlivňuje jeho výraz a tak je vždy zapotřebí 
pečlivě zvážit, co od operace očekáváte. Rhinoplastice 

Co by vás mohlo 
v souvislosti 
s plastickou  
operací obličeje  
zajímat:
• hospitalizace trvá jeden
 až dva dny
• součástí běžného pooperační- 
 ho průběhu jsou otoky a krevní
 podlitiny
• po operaci je třeba nosit po  
 dobu tří až pěti dnů celkový  
 obvaz hlavy
• ležet a spát je nutné v poloze
 na zádech, s vyvýšenou hlavou
• úlevu přinášejí studené obklady 
• v prvních týdnech po operaci jsou
 běžným jevem pocity tahu 
 a necitlivosti v operovaných místech

VZDORUJTE STÁRNUTÍ
JAKO HVĚZDY

Aurum Clinic je klinika estetické medicíny, která pod vedením MUDr. Ivany Němečkové 

ění příznaků stárnutí nejmodernějších metod, jako jsou: nové výplňové 

materiály, speciální Silhouette Lift nitě, bionitě, mezoterapii, Hifu terapii a karboxyterapii 

(k odstranění celulitidy), Silkpeel Dermolissage a další. 

Docílí se tak odstranění vrásek na obličeji, krku i rukou, vypnutí a omlazení stárnoucí 

ků ění a zdůraznění obrysů například dolní čelisti, dekoltu nebo i dodání objemu 

rtů
ě vrozených či získaných vad atd. 

Ke zpevnění ků ě ortomolekulární léčbu. 

Vše doplněno nabídkou dietologie, kosmetické péč

AURUM CLINIC s.r.o
MUDr. Ivana Němečková
Zborovská 56, 150 00 Praha 5 – Malá strana

tel.: 722725703, 601322822

web: aurumclinic.net

Vzdorujte stárnutí v AURUM CLINIC jako Petra Janů, Marcela Holanová, Jan Přeučil,  
Yvetta Blanarovičová, Hanka Křížková a další v AURUM CLINIC!

Proč si oblíbili právě tuto kliniku?
Aurum Clinic je špičkové pracoviště estetické medicíny a estetické 
chirurgie, která poskytuje komplexní péči v oblasti péče o zdravě  
přirozený a mladší vzhled svých klientů pomocí nejmodernějších  
metod doplněných kosmetikou, masážemi, lyphodrenážemi a moderní 
dietologií. Mimo jiné vedle mezoterapie, karboxyterapie a HIFU 
(ke zpevnění těla a odstranění celulitid), bionití, a výplňových  
materiálů jako je kyselina hyaluronová se zde aplikuje Meta<>crill!
Aurum Clinic je  prvním Evropským školícím a aplikačním centrem 

Meta <>Crill®u - bioregenerátoru  vlastního kolagenu, používaného  
k odstranění vrásek a estetických vad.
Technika aplikace  META<>CRILL®u se nazývá bioplastie.  
Je to technika bez řezů či chirurgického zákroku, Na rozdíl od jiných 
materiálů META<>CRILL nevyplňuje, ale podporuje tvorbu vlastního  
kolagenu. Tím se docílí velmi efektivních výsledků při korekci vroze-
ných či získaných defektů a odstranění vrásek , povadlé kůže v ob-
ličejových či tělových partií. Odstrani se tak příznaky stárnutí a únavy.

AURUM CLINIC s.r.o
MUDr Ivana Němečková

Zborovská 56, Praha 5 – Malá  Strana, 150 00 
www.aurumclinic.net

Tel. 722 725 703; 601 322 822
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vždy předchází konzultace s lékařem, který zváží vaše 
přání a vyhodnotí optimální variantu. Díky moderním 
počítačovým technologiím můžete v současné době již 
předem spatřit, jak bude nový nosík ve vašem obličeji 
vypadat.
Operace se provádí v celkové anestezii. U rhinoplastiky 
existují dvě metody: uzavřená a otevřená. U uzavřené 
metody jsou řezy uvnitř nosu a zvenčí jsou zcela nevidi-
telné. Naproti tomu u otevřené rhinoplastiky jsou řezy  
v hraně nosní dírky a v kůži mezi oběma dírkami, ale  
i v tomto případě jsou jizvičky téměř neviditelné. 
Velkou výhodou otevřené metody je lepší přehlednost 
„terénu“, díky čemuž chirurg dokáže daleko lépe před-
povědět výsledek operace. Po operaci je nos fixován 
sádrovou dlažkou a do nosních dírek je umístěna tam-
ponáda zabraňující krvácení. Tamponáda je nutná po 
dobu 3 – 4 dnů, sádra bude vaším společníkem  

1 – 2 týdnů. Rhinoplastika vyžaduje většinou jedno-
denní hospitalizaci. Velice důležitá je pooperační péče, 
zahrnující provádění tlakových masáží.

NOVÁ PRSA = NOVÝ ŽIVOT
Pomyslnou královnou plastických operací je zvětšení  
a modelace prsou. Mnoho žen trápí, pokud jejich prsa 
nejsou taková, jaká by si přály. Týká se i těch, které byly 
se svým poprsím spokojené, ale vlivem těhotenství  
a mateřství o původní krásný dekolt přišly. Rčení  
„nová prsa = nový život“ zní možná trochu nadneseně, 
ale není tomu tak, protože nedokonalost této těles-
né partie, která je symbolem ženskosti, přináší mnoha 
ženám mindrák a úbytek sebevědomí. Plastická operace 
dokáže vyřešit úbytek plnosti prsů, jejich pokles, vyrov-
nání nestejné velikosti, ale také je zmenšit v případě,  
že příroda byla k ženě přes míru štědrá a kromě velkého 

Pro koho ano 
a pro koho ne?
• rhinoplastika je vhodná pro
 osoby po dokončení vývoje
 a růstu
• operace je vyloučena u lidí
 s některými kožními problémy
 v blízkosti nosu
• opatrnosti je zapotřebí u osob
 s endokrinními nemocemi
 a chronickými alergenními stavy.
• zákrok se nedoporučuje lidem 
 s onemocnění a genetickou zátěží
 krvácivého onemocnění a trombózy,
 avšak zvolením vhodné medikace lze
 jejich zdravotní stav upravit tak, aby
 bylo možné rhinoplastiku provést
• provedení operace závisí na
 celkově dobrém zdravotním stavu

Operace není možná, pokud trpíte 
rýnou, zánětem nosních dutin a sliznic, 
dýchacích cest apod.
Rhinoplastika je chirurgický zákrok 
a jako takový vyžaduje předoperační 
vyšetření. Lékař pak vyhodnotí 
jeho výsledek a dá vaší operaci 
buď zelenou, nebo STOPku. 
Pěkný nosík je jistě úžasný, 
ale hazardovat se zdravím 
se nevyplácí.

STÁRNĚTE DO KRÁSY
S ŽIVÝM KOLAGENEM
NOVÉ GENERACE

eshop – maloobchod – velkoobchod
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www.janssen-cosmetics.cz

poprsí jí tak nadělila s tím související boles-
ti zad. Prsa lze chirurgicky zvětšit až 
o několik velikostí.
Na výběr jsou implantáty okrouhlého 
nebo kapkovitého tvaru, s nízkým, střed-
ním, vysokým a velmi vysokým profilem.  
S výběrem vám poradí lékař, který vy-
hodnotí velikost a tvar implantátů, které 
budou s ohledem na  vaše tělesné proporce  
pro vás ideální. Mezi rozhodující faktory 
patří například množství tukové a svalové 
tkáně, potřebné k překrytí implantátu.  
Pro zvětšení prsů se využívají silikonové 
implantáty. Existují tři možnosti jejich 
vložení: řezem v podprsní rýze, řezem na 
spodní hranici prsního dvorce, nebo řezem 
v podpaží. Operace probíhá v celkové anes-
tezii a trvá přibližně 1 – 2 hodiny a je třeba 
počítat s 24 hodinovou hospitalizací. Poté 
vás bude čekat přibližně týdenní klidový 
režim doma na lůžku a poté ještě asi 
14 dnů dlouhá rekonvalescence. Důležité 
je nošení speciální kompresivní podprsen-
ky, která stabilizuje implantáty ve správné 
pozici a eliminuje riziko případných mož-
ných komplikací. Tato podprsenka se stane 
vaší společnicí na dobu asi čtyř až osmi 
týdnů. Její službu si uvědomíte zejména ve 
chvíli, kdy ji na chvíli sundáte, např. z dů-
vodu hygieny a poznáte, že její přítomnost 
na vaší hrudi snižuje bolestivost.  Očekáva-
ný výsledek můžete podpořit promašťová-
ním a tlakovými masážemi jizev. Ty budou 
zprvu vystouplé a červené. Postupem času 
ale téměř zmizí a zbude po nich jen tenká 
světlá čárka. Důležité je chránit jizvy před 
UV zářením. Pokud se rády sluníte nahoře 
„bez“, mějte tuto skutečnost na paměti 
a buďte trpělivé, než se jizvy zcela zahojí. 
Poté se opět budete moci vyhřívat na slu-
níčku jen s minimem textilu na svém těle, 
ale samozřejmě nezapomínejte na kvalitní 
opalovací prostředek s odpovídajícím UV 
faktorem. Ty z vás, které holdují sportu, 
se ke své oblíbené činnosti mohou vrátit asi 
za šest týdnů od operace. Zpočátku se však 
nedoporučuje zatěžovat prsní svaly. Tělesná 
námaha se doporučuje po třech měsících 
s tím, že nejsme lidé stejní a vždy záleží 
na schopnosti hojení organismu.
A na závěr této kapitoly ještě jedna zajíma-
vost. O výrobu prsního implantátu usiloval 
i proslulý český vědec, profesor Otto Wich-
terle, známý především díky objevům a vy-
nálezům v oblasti kontaktních čoček. Spolu 
se svým týmem pracoval na implantátu, 
jehož výplň tvořil speciální hydrofilní gel 
stejný, jaký se používal na výrobu prvních 
kontaktních čoček. Materiál však nebyl pro 
tento typ výplní vhodný a situace v zemi 
neumožnila další vývoj. 

Krása těla a spokojenost 
duše spolu souvisejí ode-

dávna. Pokud se člověk cítí 
v pohodě fyzicky, pozitiv-
ně se to odráží i na jeho 
psychice. Neobávejte se 
vyhledat pomoc, pokud 

realita neodpovídá vašim 
představám. Jak vidíte, 
existuje řada způsobů,

jak to napravit. 
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PRŮVODCE
MODERNÍM BYTEM

Bydlení a domácnost 

Text: Eva H
ouserová, foto: Shutterstock.com

 

AKTUÁLNÍM TRENDEM V BYDLENÍ JE NÁVRAT K PŘÍRODĚ  
A PŘIROZENOSTI. DŮRAZ JE KLADEN NA HARMONII,  

V NÍŽ SPOLU VŠECHNO LADÍ. 

Svět se mění a na změny ve společnosti 
reagují nejenom ekonomové, sociolo-
gové, ale i návrháři nábytku. Současný 
aktivní člověk se častěji stěhuje za prací, 
zanedbatelný není ani nárůst fenoménu 
single. Třicet procent českých domácnos-
tí obývá jeden jediný člověk, v západní 
Evropě je toto číslo ještě vyšší. Tento jev 
má vliv na podobu nábytku, který se 
stává subtilnějším, mobilnějším a vari-
abilnějším. Horkým trendem je kovový 
nábytek. Z domácností zmizely některé 
zajímavé prvky, třeba ty, které připomí-
naly venkov. Podle návrhářů je nahrazují 
mosazné prvky. Pokud však nemáte 
kovové barvy rádi, můžete zvolit i černo-
bílé kontrasty.  V moderním současném 
interiéru by neměly chybět kětinové 
vzory, které vytvářejí svěží look. Nemu-
síte doma navodit přímo atmosféru roz-
kvetlé louky, nicméně třeba vzor květů 
vlčích máků zaručeně vynikne. Ať už na 
pohovce, anebo jako potisk v koupelně 
či na elektrickém spotřebiči. Přírodními 
akcenty jsou pak dekorativní předmě-
ty ze dřeva a kůže, kameny – mramor, 
achát, alabastr či onyx, které dodají inte-
riéru nádech tajuplné výjimečnosti.
Do domácností stále více pronikají nové 
technologie. Inteligentní domácnost 
umožňuje nejen kontrolování spotřebičů 
na dálku, ale rovněž nás okamžitě infor-
muje o různých neobvyklých situacích. 
Například snadno zvládnete kontrolu 
spotřebičů a jejich spotřeby. Bydlení 
budoucnosti bude stále více pod pod 
dohledem senzorů a detektorů. 

Bílým kuchyním odzvonilo
Samozřejmostí je už v současných kuchyni dokonalá vnitřní 
organizace, praktické rozmístění nábytku a nadstandardní 
materiály. Celobílé kuchyně jsou podle západních výrob-
ců a designérů už minulostí. Lidé stále více upřednostňují 
rozbít jednolitost nějakou výraznou kontrastní barvou. 
Velmi módní je v současné době zelená barva a modré tóny 
inspirované barvou oceánu. Vyniknou na doplňcích v jedno-
lité světlé kuchyni, ale prostoru mohou i zcela dominovat. 
Atraktivně vypadají například v kombinaci s podlahou  
v dekoru dřeva. Kuchyním sluší i barva šalvěje, nečekaná  
fialová a černá. Odzvání  nerezovým dřezům. které nahra-
zují barevné dřezy a stejně tak i barevné vodovodní baterie. 
Co se stylu týká, začíná se v kuchyních objevovat více kovo-
vých prvků. Ty nejsou jen v podobě doplňků, ale uplatňují 
se jako přímá součást nábytku. Tyto prvky se již v kuchyních 
objevovaly, nyní se ale představují v subtilnější a elegant-
nější podobě. 
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Obývák v plném lesku 
V každém obývacím pokoji byt také 
ideálně měl být přítomen nějaký prvek, 
který bude dominantní a na první pohled 
zaujme každého, kdo vstoupí do míst-
nosti. Pokud máte tu možnost, zvolte krb 
či jeho alternativy. Pokud ne, hledejte 
výrazný obraz, velké zrcadlo, nebo výše 
vedený, ale opravdu poutavý koberec. 
Konkrétní provedení tohoto prvku by 
přitom mělo co nejvíce odpovídat dojmu, 
který chcete v místnosti vytvářet – útulný, 
luxusní, designový, kreativní, minimalis-
tický, atd. Sedací soupravu a křesla umís-
těte nejen tak, abyste viděli na domácí 
kino, ale také abyste si při sezení viděli 
do tváře a mohli spolu mluvit. Obývák je 
především  místo pro setkávání se členy 
rodiny  nebo s přáteli. Máte-li zajíma-
vý výhled z okna, pak jedna část sedací 
soupravy může orientována právě tímto 
směrem. Je to uklidňující a podporu je to 
představivost. 
Doba různých dřevěných dekorů je dávno 
pryč. Do popředí se dostávají zajíma-
vé barvy a jejich originální provedení. 
Moderním trendem je ladit obývací pokoj 
jak do pastelových barev, tak I do odstínu 
bílé. Stejně jako do odstínu černé. Hitem 
je u nábytku rozhodně jeho povrchový 
lesk, který na první pohled jak dokonale 
vypadá, tak se díky své hladké ploše vel-
mi snadno udržuje. 

Vzdušná minimalistická ložnice 
Místnost pro spánek může být moderní, ale také sty-

lová v rustikálním designu, nebo naprosto netradiční, 
takzvaně nezařaditelná. Záleží jen na vašem vkusu, 

vše je dovoleno. Velkou oblibu si získávají především 
ložnice v romantickém, bílém provedení. A to jak  

u moderních designů, tak rustikálních.  A zařízení lož-
nice? Trendem je mít zde co nejméně nábytku. Tradič-
ní skříně na oblečení jsou proto nahrazovány vestavě-
nými skříněmi s různými výsuvy a doplňky k zavěšení 
kalhot, kravat a k ukládání nejrůznějších věcí. Dveře 
vestavěných skříní jsou pro úsporu místa řešeny jako 
posuvné. Pokud máte samostatnou šatnu, v samotné 

ložnici pak nemusí být žádné skříně na oblečení a celá 
místnost tak působí vzdušněji.

… dodáme vašemu 
interiéru styl

Sedací soupravy  Jídelní sety a židle  Knihovny a komody  Křesla a stolky  Postele  Skříně a šatny Showroom: Vídeňská 573, Praha–Vestec

www.casamoderna.cz
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Postel jako šperk 
Centrem ložnice se pak stává po-
stel, která může být pojata i jako 
umělecké dílo a může být proto 
umístěna ve středu pokoje. Po-
hodlné lůžko je základem zdra-
vého spaní, na čemž si v dnešní 
uspěchané době plné stresu 
zakládá stále více lidí. Mnozí si 
proto nechávají vyrábět postel 
na zakázku, aby byla opravdu 
dostatečně velká - a dobře si na 
ní odpočinuli. Posledním hitem 
je comeback kovových postelí. 
Není se čemu divit, kov je nadča-
sový, originální a má mimořádně 
dlouhou životnost. Prim hrají 
kovové postele, často se zdobný-
mi čely. Že kov vypadá luxusně ` 
v kombinaci s podlahou z masiv-
ního dřeva, je už mnohonásobně 
potvrzeno.  Dalším hitem jsou 
vysoké postele které zaručují 
pohlodné vstávání, komfortní  
a pohodlný spánek a jejich další 
předností je design, který dodá-
vá ložnici nádech luxusu. Co se 
týká matrací, nejkvalitnější jsou 
ty z přírodních materiálů, který-
mi jsou například koňské žíně, 
velbloudí vlna, hedvábí, bavlna 
a přírodní latex. Takzvané ame-
rické boxspring postele bývají 
vybaveny elektricky ovládaným 
roštem.

Nebo radši glamour? 
Bílá a černá, případně doplněné o fialovou – to je barevný základ 
glamour stylu. Na luxusu a přitažlivosti mu pak dodává vysoký lesk 
nábytku i doplňků, který je pro něj typický a nezbytný. Proto se u něj 
setkáte se stříbrnými a zlatými doplňky, zrcadly a sklem. Přípustný je  
i nábytek imitující zdobné baroko a rokoko, ovšem nikoli ve dřevě, ale 
v bílém či černém laku. Základ tohoto stylu tedy  tvoří klidné, neutrál-
ní pozadí, jako jsou bílé štuky, světlé mramorové obklady či dubová 
podlaha, které nechává vyniknout výrazným solitérům a dekoracím.

Od všeho něco 
Luxusní byty jsou dnes zařízeny 
v eklektickém stylu, který jde na-
příč všemi směry. Jde o vkusnou 
kombinaci starožitností z klasic-
kých obdobích s uměleckými 
i primitivními předměty ve stylu 
etno, s doplňky z přírodních 
materiálů, jako jsou třeba zvířecí 
kůže jako předložky na podlaze, 
a také s  moderním uměním  
a designovými výstřelky.  
Ty mohou být vystaveny na 
hrubých kusových kobercích, 
litých betonových podlahách 
nebo pohledovém zdivu. Vý-
hodou eklektického stylu je, že 
může být vytvořen z jakéhokoliv 
rozpočtu a je vhodný pro všech-
ny typy architektury. Že by to byl  
převládající trend budoucnosti?
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Koupelna oživená barvami
V moderních koupelnách zůstávají v popředí 
přírodní, zemité tóny, jako jsou hnědá a béžo-
vá. Módní je nadčasová šedá. In stále zůstává 
také bílá a černá. Obklady a dlažby často imitují 
dřevo, kámen, mramor. Tyto přírodní materiály 
můžete využít i při volbě koupelnového nábyt-
ku, vybavení a doplňků. Návrháři dávájí zelenou 
eklektickému stylu, z každého stylu z předchá-
zejících období si vybírají některý zprvků, spojují 
elegantní prvky z minulosti s progresivním 
designem. Úchytky z kovu, dřeva či plastu na 
čelních plochách nábytku už nejsou aktuální, 
proto také v koupelně designéři dbají na čistotu 
designu. Zkosené hrany na zásuvkách dodávají 
nábytku na estetice, a navíc jsou i velice prak-
tické, protože slouží jako skrytá úchytka pro 
otevření. Horkou novinkou jsou zkosené hrany 
i na korpusech skříněk. Převládající povrchovou 
úpravou je lakování, které odolá problémům 
s vlhkostí i zvýšené teplotě, které jsou v koupel-
ně stálým nepřítelem.  V sanitě je obrovský vý-
běr – od van a umyvadel různých tvarů I barev. 
K mání jsou i takové vychytávky jako například 
sprchový kout s hlavovou stropní sprchou 
a barevným světlem, příjemnou párou nebo 
i vaší oblíbenou hudbou.

Celoplošný, nebo kusový 
koberec?
Koberce v interiéru jsou příjemné na dotek, 
tlumí hluk, zlepšují akustiku, pohlcují prach 
i nečistoty, a navíc vypadají dobře K dostání 
jsou jak celoplošné koberce, tak I kusové jako 
doplněk k jiné podlahové krytině. Právě kusové 
koberce jsou v posledních letech oblíbenější. 
Záleží jen na nás, zda chceme do interiéru kobe-
rec jako hlavní podlahovou krytinu, nebo jím 
jen vylepšíme dosavadní podlahu. Barva 
a vzor koberce mají vliv nejen na náladu, ale 
I na vzhled celého interiéru. Chcete-li prostor 
opticky zvětšit, dejte přednost světlému koberci. 
Tmavší barvy a vzory prostor zmenší. Luxusní 
dojem zaručují koberce vyrobené z vlny, hedvábí 
či jiných přírodních materiálů. Velmi efektní jsou 
lesklé povrchy připomínající kovy jako měď 
a mosaz, nebo látky jako aksamit a satén. 
Kobercovým hitem jsou jednoznačně strukturo-
vané  povrchy s 3D efektem. 

WWW.DORSIS .CZ
info@dorsis.cz

VÝVOJ  I  VÝROBA  I  REALIZACE

I dveří a skrytých zárubní
I skrytých soklů
I bezobložkových pouzder 
I celoskleněných příček

P IVOTOVÉ DVEŘE AXON

DVEŘE A  SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

STYL
& DESIGN
HL IN ÍKOVÉ PŘ ÍČKY DIGERO
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Prosklené dveře jsou 
aktuálním trendem
Bílá barva působí na interiérových 
dveřích elegantně. S bílými dveřmi 
váš interiér rozjasníte a opticky 
zvětšíte a bez problémů je sladíte 
s moderním vybavením a dekory 
dřeva. Tato nestárnoucí klasika 
v kombinaci s decentním profilová-
ním vnese do vašeho domova luxus 
a jednoduché čisté linie. V poslední 
době znovu roste obliba interiéro-
vých dveří s částečným prosklením. 
Vybrat si je lze z široké nabídky, 
vedle bílých jsou v módě zejména 
dveře s 3D povrchovou úpravu 
s imitací dřeva. Nejčastěji se jedná 
o laminátové dveře s dekory buku, 
dubu, třešně nebo ořechu, setkat 
se ale můžete i s motivy různých 
exotických dřevin. 
Co se týká prosklení,  na výběr je 
čiré, matné, zvrásněné nebo různě 
zbarvené sklo. Díky pestré nabídce 
si tak můžete snadno najít přesně 
takový model dveří, který se bude 
dokonale hodit do vašeho pokoje, 
na toaletu nebo jiné místnosti. 
Všechny modely jsou k dostání jako 
jednokřídlé i dvoukřídlé i ve vari-
antě pro posuvné provedení. Zvolit 
můžete také moderní bezfalcové 
řešení, kdy je dveřní křídlo vsaze-
no do obložkové zárubně a je s ní 
v zavřeném stavu v jedné rovině.  
Tím, že kopírují rovinu zárubně, 
působí jednoduše, čistě, nevšedně 
až luxusně.
 

Místo klíčů čipy
Fandíte moderním tech-
nologiím a zároveň řešíte 
problém se zamykáním 
vchodových dveří? Re-
spektive se vám nedaří 
přesvědčit ostatní obyva-
tele domu, aby svědomitě 
zamykali? Pak byste měli 
zvážit výměnu klasického 
zámku za elektronický 
přístupový systém. Klíče 
již nebudete potřebovat 
a bezpečnost v domě se 
výrazně zvýší. Klíče patří 
do muzea. Čipy jsou ve 
všech směrech lepší, neboť 
je nelze duplikovat  
a v případě ztráty není 
nutné měnit zámek. Stačí, 
když správce daný čip 
zablokuje a nahradí ho 
nový. Pokud však některý 
z obyvatel domu ztra-
tí klíč, musí se vyměnit 
zámek a nechat vyrobit 
nové klíče pro všechny 
obyvatele. To se může stát 
i několikrát do roka. Díky 
elektronickému přístupu 
se lze podobným situacím 
vyhnout.

Kování je důležitý detail
Dokonalý interiér podtrhují dokonalé detaily. 
Dveřní kování patří mezi často opomíjené  
„služebníky”, ale neměli bychom ho podceňovat. 
Jeho design zdůrazní krásu dveří, ať již výrazným 
kontrapunktem v použití materiálů nebo naopak 
jejich dokonalým sladěním. S kvalitním dveřním 
kováním získáte odolnou povrchovou úpravu  
a zejména spolehlivý mechanismus kliky, který 
ani při vysoké frekvenci užívání nemá tendenci 
ke svěšování.
Velmi efektně se dveřích vyjímá měď. Nebo si 
svůj interiér můžete doladit kováním v barvě 
čokolády. Je nadčasová a harmonizuje s teplý-
mi i chladnými tóny. Kování může na své ploše 
nést různé materiály – sklo, dřevěnou dýhu, 
kůži nebo kov. Díky tomu může klika na dveřích 
vyniknout a stát se jejich ozdobou.

www.kliky-mt.cz

UNIKÁTNÍ ČESKÉ KLIKY

nerezová ocel
povrch černý titan mat

masivní mosaz
broušený 3D povrch 

masivní mosaz
povrch naturální mosaz 

masivní mosaz
povrch lesklý chrom, výplň bílé sklo 

klika INDUSTRY SQUELETTE

klika MINIMAL BLACK MATT 20 YEAR LIGHT

kování ROCKSOR

kování MAXIMAL



34 | Ice Léto 2018 Ice Léto 2018 | 35

Bydlení a domácnost

Text: Eva H
ouserová, foto: Shutterstock.com

BYDLÍME 
NA TERASE
TERASA JE IDEÁLNÍM MÍSTEM 
PRO UŽÍVÁNÍ SI SLUNÍČKA A DU-
ŠEVNÍ ODPOČINEK. SETKÁVÁME 
SE TU S PŘÁTELI A TRÁVÍME  
VOLNÝ ČAS S RODINOU.

Terasa není výdobytkem moderní doby. Její 
stáří čítá mnoho stovek let a zmínky o te-
rasách najdeme i v bibli. Jejich cesty k nám 
vedly se vší pravděpodobností z teplých 
oblastí Evropy a Blízkého východu. Ozna-
čovaly se tak původně vyrovnávací stupně 
v terénu, později přístupná rovná střecha. 
V zemích s vyšší denní teplotou byla taková 
střešní terasa vítaným místem, kde se večer, 
za příjemného vánku, scházela celá rodina 
i s přáteli a známými. Na takové terase se 
běžně žilo, jedlo, přijímaly se návštěvy. Ze 
střechy bylo navíc vidět na okolní střechy 
i do ulice a po setmění se tak vytvářela 
zajímavá „mnohovrstevnatá“ komunikace 
mezi známými a průchozími.
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Stále důmyslnější řešení
Vyjít z ložnice bosky rovnou na terasu a vypít si ranní kávu 
se sluncem nad hlavou, po tom touží lidé na venkově i ve 
městech. Terasa je zajímavým doplňkem domu a současní 
architekti se předhánějí v důmyslně praktické i estetické 
konstrukci tohoto prodlouženého obytného prostoru. Po-
kud se toužíte kochat výhledem nejen na svou zahradu, ale 
i do krajiny, navrhnou vám dům tak, aby se terasa nachá-
zela v patře nebo dokonce na střeše. Různoúrovňové části 
střechy supermoderních domů umožňují projektové kouz-
lení. Jako venkovní obytný prostor se dá využít část ploché 
střechy. Systém pokládky terasové dlažby na plastové terče 
nabízí možnost, kdykoliv terasu rozebrat bez nutnosti bou-
rání, pikování a podobných prací.

Designové sladění s domem 
Ideálního estetického vzhledu terasy dosáhnete, pokud  
na podlahu terasy použijete stejný materiál, jako je v interi-
éru. Z tohoto hlediska jsou ve výhodě ti, kteří jsou teprve 
v projektové fázi svého budoucího domu. Pokud terasu 
přistavujete, vybírejte materiál, který se alespoň podlaze  
v místnosti podobá. Designová harmonie s interiérem  
i zahradou je nesmírně důležitá. I plot, lavičky, zábradlí  
a venkovní nábytek by měly být v jednom stylu. Jak si  
terasu dozdobíte květinami a dalšími dekoracemi, záleží  
na vašem vkusu a stylu, který vyznáváte. Vedle truhlíků  
z rozličných materiálů a okrasných květináčů se nabízejí 
lucerny, svícny, proutěné koše, podnosy, tácy, přehozy  
a další doplňky, které vykouzlí na terase neopakovatelnou 
atmosféru. Pokud dáváte před útulnou romantikou před-
nost modernímu minimalistickému stylu, bude dozdobení 
terasy jednodušší. Výhodou strohého vzhledu venkovního 
prostoru je bezesporu jeho snadnější údržba.

Propojení domu se zahradou
Moderní funkcionalistické rodinné domy mají ostré a pevné 
linie. Tyto linie a tvary je dobré začlenit také do zahrady, 
aby tak nenásilnou formou dům přecházel přes terasu do 
zahrady. A nepůsobil tak jako strohá kostka hozená do 
romantické louky.  Je dobré mít na paměti, že vše se vším 
souvisí a většina prvků v zahradě by měla být nějak propo-
jena. Například použitým stejných povrchových úprav nebo 
použití stejného tvaru jako je už v konceptu zahrady  

s obydlím použita. Aby zahrada nepůsobila stroze, pomo-
hou zelené stěny, které napodobují již použité stavební 
prvky. Takže například vyzděnou obdélníkovou lavičku do-
plníme živou stěnou stejných rozměrů a můžeme tak stejný 
obdélník živé stěny zopakovat tak, aby u vyzděné obdél-
níkové lavičky byly ještě tři stejné tvary obdélníku, které 
budou například stejnoměrně od sebe rozmístěny. Získáme 
tak originální architektonický prvek a zelení imitujícími 
stavebními prvky tak propojíme přestup domu na zahradu. 

Je dobré mít  
na paměti, že vše 
se vším souvisí  
a většina prvků  
v zahradě  
by měla být  
nějak propojena
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Jakou podlahu? 
Abychom terasu mohli skutečně 
plnohodnotně využívat, velmi 
důležitá je její podlaha. K dispozici 
je celá řada materiálů – od nejjed-
noduššího vysypání štěrkem, přes 
keramické dlaždice a zámkovou 
dlažbu až po finančně nákladný 
štípaný přírodní kámen. Oblíbená 
dřevěná terasa vykouzlí v obyčej-
né zahradě domáckou, často až 
exotickou atmosféru a pro chůzi 
na boso je ze všech materiálů asi 
nejpříjemnější. Méně náročným 
řešením na údržbu jsou imitace 
dřeva. K těm nejzdařilejším patří 
imitace dřeva z betonu. Neuvěříte, 
že nejsou dřevěné, dokud si na ně 
nesáhnete. Tento inovativní pro-
dukt tak spojuje příjemný, hřejivý 
vzhled dřeva s pozitivními vlast-
nostmi betonu. Vybírat můžete  
z různých formátů – pražců, špalí-
ků, bloků, kuláčů, palisád či šlapá-
ků a terasu pak doplnit mobiliá-
řem ze stejného materiálu. Velkou 
módou jsou dnes  dřevoplastové 
terasy. Tato terasová „prkna“ se 
vyrábějí z kompozitního mate-
riálu na bázi dřeva a plastového 
polymeru a jsou na první pohled 
k nerozeznání od dřeva. A to byl 
účel, proč dřevoplast vznikl: spojil 
v sobě optiku dřeva s odolností 
plastu. WPC (neboli Wood-Plastic 
Composite) nesesychá, nekroutí 
se, nehnije a není třeba ho ošet-
řovat, na druhou stranu je z jedné 
třetiny syntetický. Ne každému to 
musí vadit, zejména při vědomí, 
že venkovní terasa odolává větru 
dešti bez jakékoliv údržby. Mate-
riál na podlahu terasy by se měl 
vybírat nejen v souladu se stylem 
domu, ale i s již použitými archi-
tektonickými prvky na zahradě. 
Střídání extrémních teplot, vliv 
slunce i mrazu, déšť nebo sníh 
připravují všem materiálům nároč-
né podmínky. Není tedy divu, že 
jejich opotřebení je na terasách 
mnohem rychlejší než v interié-
ru. Na terasu se zásadně nehodí 
leštěné povrchy, jako například 
mramor, po nichž se dá snadno 
uklouznout.

Čím terasu vybavit? 
Zahradní nábytek, slunečník, 
venkovní krb, gril... To vše dnes 
patří téměř standardně k vyba-
vení terasy. Venkovní nábytek 
už dávno není omezen jen na 
výrobky z plastu či evropské-
ho dřeva. V nabídce obvykle 
nalezneme i nábytek z exotic-
kých dřevin, hliníku, nerezové 
oceli, bambusu či ratanu. Do 
módy přicházejí stále více i letní 
kuchyně. Jde však o náročnější 
doplněk terasy, který mimo 
prostoru vyžaduje také přívod 
vody, elektřiny a vyvedení od-
padu. Pokud vycházíme  
z předpokladu, že terasa je  
dostatečně prostorná, umístit 
na ní můžeme téměř cokoli.  
Co třeba čtení oblíbené knížky 
v obrovské ručně tkané houpací 
síti z Brazílie? Nebo dáme raději 
přednost posilovacímu stroji či 
pingpongovému stolu? Terasa 
je skvělé místo i pro vířivku 
nebo bazén. K těm se zvláště 
dobře hodí dřevěné palubky, 
které jsou příjemné na dotyk 
bosou nohou.

Velkou módou 
jsou dnes
dřevoplastové
terasy



40 | Ice Léto 2018 Ice Léto 2018 | 41

Terasa v různém stylu
Myslete na to, že rozmanité barvy na terase dodají prostoru 
švih. Krásná je terasa vyladěná do dvou, tří hlavních barev, 
ale pestrobarevná terasa má taky své kouzlo. Květiny byste 
měli vybírat podle toho, na jaké místo je usadíte, zda je místo 
slunné, nebo zastíněné. Rozhodně ale zvažujte také dobu 
květu různých druhů. Ideální je zvolit ty rostliny, které budou 
nasazovat na květ po celou sezonu. Terasu můžete zaměřit na 
rustikální styl, nebo spíše podlehnout volání jižních slunných 
zemí a zařídit si ji v římském nebo mořském stylu. Celkový styl 
terasové kompozice je kromě rostlin nejvíce ovlivněn výběrem 
pěstebních nádob. Roli hraje nejen velikost květináčů, ale 
například i barva truhlíků.

Chytrý nábytek  
IPraktický nábytek na terasu je lehce přenositelný a rozkláda-
cí. Po dlouhé době na slunci by ale jeho povrch neměl pálit, 
déšť by po něm měl snadno stéci. Ideálními materiály jsou 
teak či ratan, které vydrží bez újmy venku od jara do pod-
zimu. Plast je sice levný, ale náchylný k oděrkám, slunce ho 
rozpaluje, snadno se poláme a často mění odstín. Luxusní  
a velmi trvanlivé soupravy jsou k mání z umělého ratanu, 
umělého bambusu či v kombinaci těchto materiálů s ušlech-

tilými kovy. A protože terasa by měla umožnit i maximální 
pohodlí a ještě navíc získat reprezentativní vzhled coby obyt-
ného exteriéru, vedle jídelního setu se nabízí i kvalitní modu-
lové sestavy křesel, stolků a pohovek,  které se dají variabilně 
sestavit i zvětšit přikoupením dalších modulů. Na rozpálené 
terase je docela složité se stěhovat za stínem se slunečníkem 
a křeslem. Zato posunout samostínicí křeslo nebo poodjet se 
zastíněným lehátkem už takový problém není. Luxusní kousky 
venkovního nábytku už totiž mají stínění integrováno. Takové 

samostínicí zahradní křeslo 
nebo sofa může být zakry-
to několika způsoby: může 
mít integrovaný slunečník, 
stříšku z textilu (baldachýn), 
anebo stříšku či zvýšené 
opěradlo či boky ze stejného 
materiálu jako je samotné 
křeslo. Skvělým tipem je  
i pohovka s opěradlem vyta-
ženým nahoru a obloukovitě 
překlopeným vpřed nad 
hlavu, čímž tvoří dokonalou 
stříšku. Na terase ale nemusí 
být vždy jen klasický zahrad-
ní nábytek stojící na zemi. 
Zkuste i do těchto prostor 
přinést závan čerstvého 
vzduchu v podobě netradič-
ního závěsného nábytku.  
Takové pohodlné závěsné 
letní lůžko jistě oceníte jak 
při soukromé siestě, tak při 
garden party. Mladí designé-
ři stále vymýšlejí nové inova-
ce i ve venkovním nábytku. 
Před několika lety horkou 
novinkou byla svítící křesla 
i obaly na květináče, dnes 
je hitem nafukovací náby-
tek, skýtající super pohodlí. 
Nafukovací však nejsou jen 
sedací soupravy a lůžka, ale 
také mísy, vázy, lampičky… 
Před zimou vše jednoduše 
vyfouknete a k uskladnění 
vám postačí miniprostor.

Úložné solitéry
Hladké plochy vévodí nejen moderním interiérům, ale 
samozřejmě i terasám. Módní trend velí: všechno schovat. 
O to víc v otevřeném prostoru, kde mohou řádit přírodní 
živly. Proto jsou velmi žádané truhly pro umístění běžných 
letních potřeb, aby byly po ruce a přitom krásně uklizené.  
Takových úložných doplňků je na trhu řada. Od nejlevněj-
ších plastových boxů a kontejnerů, přes dřevěné truhlové 
lavice až k designovým truhlám z umělého ratanu nebo 
woodplastu, které doplní sedací modul. Estetickou lahůd-
kou pak jsou pak truhly v kombinaci dřeva a plátna, nebo 
dřevěné lavice s vysokým opěradlem, s odklopným víkem  
v sedací části, která slouží jako úložný prostor.

Zeleně není nikdy dost 
Rostliny a stromky dejte do velkých keramických květináčů, 
kytice zase do porcelánových džbánů. Nádherně vypadají 
také popínavé rostliny, které celou terasu olemují zelenými 
stěnami. Pro ně se hodí závěsné květináče, které vypada-
jí luxusně a navíc šetří potřebné místo na podlaze. Tzv. 
mobilní zeleň se hodí i do zahrady, pokud jsou v ní velké 
zpevněné plochy. Zlepší se tak estetický dojem plochy  
a hlavně dosáhneme příjemnějšího mikroklimatu, což  
oceníme především v místech, kde máme vybudováno po-

sezení. Rostlinami můžeme mít osázeny větší květináče,  
a to buď z pálené hlíny nebo umělohmotné, ty by však 
měly být mrazuvzdorné. Dále je na trhu mnoho druhů ná-
dob dřevěných či z přírodního nebo umělého kamene. Ať 
už ve zdobném  retro stylu nebo v přísně strohém moder-
ním designu. Máme-li tyto květináče na vyvýšeném místě, 
musíme je zabezpečit před nárazovým větrem. Rozhodně 
doporučujeme nezakrývat si výhled z terasy do zahrady. Po-
kud v tomto směru potřebujete u terasy pohledovou nebo 
větrnou clonu, vysaďte v blízkosti například živý plot, vyšší 
keř anebo skupinu dřevin, případně jeden vyšší strom. Pro 
velké květináče doporučujeme pořízení pojízdných koleček. 
Ušetří vám záda při jejich stěhování, například když chcete 
nechat rostliny přezimovat v zimní zahradě a na jaře opět 
přestěhovat na terasu.

Celkový styl terasové 
kompozice je kromě
rostlin nejvíce ovlivněn 
výběrem pěstebních
nádob
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Jak terasu zastínit? 
Posezení na terase je v letních 
dnech nejpříjemnější pod zastíně-
ním. To může být pod střechou, 
markýzou, plachtou nebo i pod 
slunečníkem. U nového domu se 
zastínění terasy řeší přesahem 
střechy nebo pergolou, která je 
součástí venkovní terasy. Možností 
je i stínění pomocí markýzy, ovlá-
dané vypínačem zevnitř domu. 
Některé markýzy maji i speciální 
čidla, která reagují na vítr či déšť. 
Zařídí, aby se markýza svinula 
či rozvinula, podle toho, jaké je 
zrovna počasí. U starších objektů 
se obvykle volí řešení bez staveb-
ních zásahů, výběrem vhodné 
markýzy s ovládáním manuálním. 
Dokonalým řešením je pohyblivá 
střecha na dálkové ovládání. Stře-
cha je vyrobena z vysoce kvalitní-
ho technického vrstveného textilu, 
který odolává všem povětrnostním 
podmínkám s dokonalou stíní-
cí schopností. Pergolové lamely 
lze pomocí dálkového ovladače 
naklápět a tak získat požadova-
nou míru stínu. Střešní lamely 
se mohou také zcela roztáhnout 
a střešní prostor je kompletně 
odkrytý.
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Z terasy rovnou do bazénu
Chcete-li si v bazénu opravdu užívat a sladit ho s domem, 
je ideálním řešením zapuštěný bazén. Na výběr je několik 
variant řešení. Fóliové bazény jsou výhodné zejména pro 
svou širokou tvarovou variabilitu. Mohou mít totiž přesně 
takový tvar, jaký jim vytvoříte z betonu. Na betonový skelet 
se instaluje speciální těžká fólie, což zaručuje maximální 
tvarovou stabilitu bazénu. Těžká fólie odpuzuje mikroorga-
nismy, je odolná vůči UV záření, účinkům chemicky uprave-
né vody i plísním. Laminátové bazény jsou časté a oblíbené 
řešení, protože nabízí výbornou životnost a u renomova-
ných značek také elegantní design. Laminátové bazény se 
vyrábějí jako jednolitý kus, jejich povrch tak neruší žádný 
spoj. Velkou výhodou laminátových a sklolaminátových 
bazénů je také široký „límec“, který umožňuje jednodu-
ché „podsunutí“ dlažby či jiného materiálu použitého na 
úpravu okolí bazénu. Železobetonový bazén představuje 
nejdražší řešení s ohledem na stavební přípravu a pořizova-
cí cenu, na druhou stranu jde o provedení s takřka neome-
zenou životností. 

Příjemné i efektní osvětlení
Pořádáme-li párty nebo venkovní oslavu, využijeme deko-
rativní párty osvětlení. Pro trvalou instalaci se však lépe 
hodí nástěnná svítidla, zápustná svítidla, nebo některé ze 
světlených objektů či květináčů. Dalšími variantami jsou 
pak reflektory, bodová svítidla nebo spoty. Vysokou kvalitu 
mezi exteriérovými svítidly prokazují svítidla do fontán  
a jezírek. Mají bezpečné krytí IP 68, a tak mohou být 
použita dokonce i pod vodní hladinou. Nejčastěji mohou 
být umístěna do hloubky 4 m pod vodní hladinou. Je třeba 
rozlišovat vhodnou velikost osvětlení do menších jezírek  
a fontán před osvětlením do velkých vodopádů.

Posviťte si sluncem
Velkým hitem je podlahové solární světlo, 
napájené ze zdroje umístěného uvnitř tě-
lesa světla. Zdroj světla je dobíjen pomocí 
několika mikro solárních panelů, které  
jsou součástí světla. Takže nemusíte řešit 
vůbec přívod elektrické energie, což je  
v mnoha případech problém, pokud se 
jedná o dodatečnou montáž v již hotové 
terase. Světla jsou vyráběna z různých,  
povětšinou odolných materiálů, včetně  
nerezavějící oceli, nebo s různou povrcho-
vou úpravou. Samozřejmostí je odolnost 
vůči vodě a klimatickým podmínkám vše-
obecně. Světla jsou osazena akumulátory, 
které vydrží bezproblémově napájet světla 
až 12 hodin v kuse. Venkovní podlahové 
solární osvětlení bývá standardně osaze-
no čidlem setmění, které zapíná světlo po 
setmění a s ranním rozbřeskem ho opět 
vypne. Kromě toho lze světlo vypínat  
a zapínat vestavěným vypínačem.

Čím si přitopit?
V chladnějších večerech a během podzim-
ních dní jistě na terase oceníte i topení. 
Máte dvě možnosti – topidlo plynové nebo 
elektrické, a to buď nástěnné, nebo stojací. 
To druhé řešení je praktičtější díky mobi-
litě, a taky elegantnější. Stojací plynové 
ohřívače jsou nicméně díky propanbutano-

vé lahvi uvnitř stojanu dost těžké. Jinak je 
lze ovšem doporučit vzhledem k nastavitel-
nému výkonu a dvěma nebo třem polohám 
sálající hlavice. Elektrická topidla jsou sice 
lehčí než plynová, ovšem nevýhodou je 
přívodní kabel a potřeba elektrické zásuv-
ky. Rovněž jejich provoz je o něco dražší 
v porovnání s plynovými. Vynahrazují to 
ovšem výhody, ke kterým patří hlavně fakt, 
že neohřívají vzduch a ihned po zapnutí 
jedou na plný výkon. Při +10°C budete mít 
v okolí šesti metrů od přístroje teplotu 
20°C. U dražších typů je až několikastupňo-
vá regulace výkonu, takže můžete výkon 
ohřívače přizpůsobovat změnám počasí. 
Vrcholem komfortu je bezesporu dvoume-
trový stojan s dvěma infrahlavicemi, které 
se dají libovolně zaměřit.

Lamináto-
vé bazény 
se vyrábějí 
jako  
jednolitý 
kus, jejich 
povrch tak 
neruší  
žádný spoj
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NOVÉ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY PŘINÁŠEJÍ

BYDLENÍ BEZ
KOMPROMISŮ

Developerské projekty

SOUKROMÍ, INTIMITA A OTEVŘENOST RODINNÝCH 
DOMŮ, NEBO KOMFORT, BEZPEČNOST A KOMPAKT-
NOST BYTOVÝCH JEDNOTEK? KLIDNÁ A TICHÁ 
PŘÍRODA, NEBO VÍŘÍCÍ A RUŠNÉ MĚSTO? JIŽ NENÍ 
TŘEBA SE ROZHODOVAT! NOVÉ DEVELOPERSKÉ 
PROJEKTY ELEGANTNĚ KOMBINUJÍ VŠE, 
CO OD MODERNÍHO BYDLENÍ LZE VŮBEC
OČEKÁVAT. A VÝSLEDKY JSOU VÍCE NEŽ ZDAŘILÉ.

Truhlárna: Bydlení
uprostřed malebných
pražských uliček

To nejlepší z minulosti i současnosti
V místě dřívějšího zájezdního hostince a staré truhlárny 
v památkové oblasti Tejnka na Praze 6 vznikají čtyři velko-
rysé rodinné domy, ve kterých se dokonale snoubí kouzlo 
historie s neomezenými možnostmi moderní doby. Stavba 
navazuje na nejlepší tradice pražského stavitelství s ohle-
dem na měřítko i atmosféru starého Břevnova a zároveň 
využívá ty nejmodernější technologie současnosti pro 
poskytnutí maximálního komfortu, bezpečnosti i soukromí. 
Rozmanité tváře bydlení nabízí i samotná lokalita ve všední 
dny je praktická s výborným spojením do centra i mimo 
město, ve volných chvílích klidná, tichá a romantická.

Text: M
gr. M

onika K
ovačková, foto: archiv developerů



48 | Ice Léto 2018

Maximální životní prostor
Každé místo domu 
je efektivně využito 
a počítá se zde 
i s prostorem 
pro wellness, saunu, 
posilovnu i instalaci 
privátního výtahu. 
Součástí ceny každého 
domu je kompletní  
návrh předního 
architektonického 
ateliéru Jestico + Whiles, 
který je odhodlán 
splnit všechna přání  
budoucích majitelů. 

Další ukázkou špičkového deve-
loperského servisu je i zajištění 
správy zahrad i společných prostor 
na náklady developera po další 
dva roky od kolaudace objektu.

Dokončení Truhlárny je napláno-
vané na konec roku 2018, kolau-
dace bude následovat vzápětí.

Inspirace z Londýna a New Yorku
Z funkčního i estetického hlediska je stavba inspirována 
londýnskými a newyorskými townhousy - městskými ro-
dinnými domy o více patrech s útulnou menší zahradou 
funkčně propojenou s obývacím pokojem. Takové objek-
ty nabízejí životní prostor a soukromí rodinného domu, 
a to při zachování kompaktnosti městského bydlení  
a bez nutnosti náročné údržby rozlehlého pozemku.
Domy Truhlárny mají tři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží a společné parkování pod zahradami, které za-
hrnuje i stání pro hosty. Jednotlivá podlaží se velkoryse 

prosklenými plochami a vzdušnými terasami otevírají do 
jižních zahrad a vytvářejí tak téměř neviditelné propoje-
ní interiéru s okolní přírodou. Vzniká tak úžasný obytný 
prostor zalitý sluncem a světlem, obklopený zelení  
a otevřený modrému nebi. Samotné zahrady překva-
pí autentickou atmosférou staré břevnovské zástavby, 
vysokou mírou soukromí i důmyslně umístěnými skrytými 
zákoutími či klidnými místy k posezení. Spojení s příro-
dou k dokonalosti dovádí střešní terasa, odkud se nabízí 
nádherný výhled na panorama Hradčan. Druhá strana 
domu je orientována do ulice a svou koncepcí dokonale 
odcloňuje čilý městský život.

JINONICKY-DVUR_Parizska_215x280_FIN.indd   1 19.6.2018   11:03:50
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Užívat si výhod žití ve velkoměstě a zároveň nasávat života-
dárnou energii přírody. To není sen! Je tu Sakura! Unikátní 
rezidenční projekt prémiového živého bydlení, který před-
stavuje zcela revoluční spojení domu a zahrad.

To nejlepší z města i přírody
Bytový komplex doslova obalený zelení vzniká ve spolu-
práci developerské skupiny T.E, londýnského studia Jestico 
+ Whiles  a  ateliéru Flera. Vyrůstá v pražských Košířích, 
v oblíbené rezidenční čtvrti, která umožňuje klidný život 
uprostřed rušné Prahy. V těsné blízkosti objektu se nachází 
lesopark Cibulka, který je jako stvořený pro sport i relaxaci. 
Centrum nabízející plnou občasnou vybavenost je vzdáleno 
jen několik minut jízdy.

Pro singles i početné rodiny
Sakura nabízí 67 luxusních bytových jednotek. Kromě nich 
své obyvatele potěší také zelenými střechami se vzrostlými 
stromy, soukromým parkem se sakurovým hájem či osáze-
nými balkony a terasami.
Bytové jednotky jsou k dispozici o různých plochách i dispo-
zicích. K dostání jsou byty od 1+kk až 5+kk, a to o rozloze 
od 37 do 230 m2. V nejnižším patře budovy se nachází 
velkorysé dvoupatrové duplexy o velikosti rodinných domů. 
Každý z duplexů má dva vstupy – jeden do klidové části 

bytu, druhý vedoucí z garáže. K duplexu náleží také dvě 
zahrady – první je přístupná z obývacího pokoje v přízemí, 
zatímco ta druhá navazuje na ložnici v patře. Poslední pa-
tro budovy je pak vyhrazeno střešním bytům, které kromě 
úchvatného výhledu okouzlí i soukromou střešní zahradou. 
Nádherný výhled na panorama Prahy je ze všech bytů zajiš-
těn nejen ze zahrad a teras, ale také z interiéru, a to díky 
designovým velkoformátovým oknům.
Ke každé bytové jednotce náleží dvě parkovací stání 
v uzavřené soukromé garáži.  K dispozici je také 30 dobíje-
cích stanic pro elektromobily, čímž Sakura splňuje i náročné 
požadavky na ekologické bydlení. Součástí stavby jsou 
i komerční prostory, a to o celkové ploše 400 m2.

Kvetoucí stavba
To, co dělá ze Sakury skutečný unikát, je pečlivý a originální 
návrh zeleně, která se stává nedílnou  součástí architektury 
domu. Díky střešním terasám, zeleným fasádám s popína-
vými rostlinami i nepřehlédnutelným visutým zahradám je 
stavba přirozeně integrována do prostředí a navazuje na 
privátní park. Všechny terasy a balkony jsou lemovány zá-
hony s rozmanitou vegetací, dík níž se mění v malé zahrád-
ky. Z pohledu vegetace Sakura nemá konkurenci. 
Na dům je totiž instalováno neuvěřitelných 32 000 kusů 
květin, keřů a stromů.

Projekt Sakura tak přichází se 
zcela revoluční koncepcí bytového 
domu, který je namísto uzavřených 
jednotek s malými balkony a nulo-
vým kontaktem s přírodou tvořen 
velkorysými domy otevřenými do 
zahrad. Inspirována přírodou je 
i materiální skladba interiérů, ve 
kterých dominuje zejména dřevo, 
beton a kov v přírodních odstí-
nech.

Mezi šesti nejlepšími
Výjimečnost stavby ocenila i odbor-
ná veřejnost. V rámci celosvětově 
největší architektonické soutěže 
WAN Awards byla Sakura jako 
vůbec první český projekt nomino-
vána na Projekt roku a v této ka-
tegorii se tak zařadila  mezi šestici 
nejlepších staveb ze čtyř světových 
kontinentů.

Kolaudace stavby je naplánována  
na přelom roku 2018 a 2019.

Sakura:
V souznění s přírodou
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Jinonický dvůr: 
Exkluzivní bydlení
s dotekem historie 
Jste milovníky historie a chcete kouzlo starých časů zažívat 
každý den? Potom jistě oceníte bydlení v blízkosti Jinonic-
kého zámečku, který je chráněnou kulturní památkou ze 
17. století. V těsném sousedství hlavní budovy bude totiž 
probíhat výstavba 7 velkorysých řadových rodinných domů 
a dvou exkluzivních velkoplošných bytů. Základní ideou 
celého projektu je citlivá renovace nemovité kulturní pa-
mátky se zachováním unikátních dobových architektonic-
kých prvků a stavebních elementů. Tu doplní nová stylová 
výstavba, a to s plným respektem k historii místa a okolní-
mu prostředí.   

Nejstarší místo Jinonic…
Nová výstavba citlivě dotváří historický genius loci tohoto 
výjimečného místa a současně s rekonstrukcí hlavní budovy 
Jinonického zámečku obnoví historické prostorové uspořá-
dání nejstaršího místa pražských Jinonic. „Na místě připra-
vované první fáze se dříve nacházela hospodářská budova 
uzavírající horní dvůr Jinonického zámečku. Nová výstavba 
tak svým tvaroslovím navazuje na hlavní budovu a zároveň 
rekonstruuje zámeček v jeho původním půdorysu. Díky 
tomu může celý objekt a jeho vnitřní prostor vyniknout ve 
své původní kráse,“ říká architekt Michal Šourek ze studia 
MS Architekti, které stojí za návrhem citlivé obnovy Jino-
nického zámečku. 
V připravované první fázi vzniknou na místě bývalého hos-

podářského stavení dva velkoplošné mezonetové byty  
a sedm jedinečných rodinných domů, které jsou díky 
společnému podzemnímu podlaží s garážemi a sklepy na 
katastru vedené jako bytové jednotky. Zákazníci v rodin-
ných domech mají k dispozici tři podlaží domu o podlaho-
vé ploše přesahující 200 m2 a také předzahrádku, která je 
koncipována tak, aby svým majitelům poskytovala dostatek 
soukromí a prostoru. 

Moderní domov
Dispozice připravovaných rodinných domů plně vycháze-
jí vstříc současnému životnímu stylu a jsou ztělesněním 
toho, co si lze představit pod moderním domovem. Přízemí 

dominuje komfortní obývací 
pokoj s kuchyňským koutem 
o velikosti téměř 50 m2, ze 
kterého je díky velkorysému 
prosklení dokonalý výhled 
na soukromou předzahrád-
ku. Ta se přitom po odsunutí 
velkoformátových skleně-
ných dveří stává přirozeným 
prodloužením obývacího 
pokoje a nenásilně propo-
juje venkovní přírodu s po-
hodlím moderního domova. 
Samozřejmostí jsou nejvyšší 
standardy vybavení interiéru 
i exteriéru, od dlážděné te-
rasy přes bezfalcové interié-
rové dveře, kvalitní dřevěné 
plovoucí podlahy s vytápě-
ním až po dřevěná okna 
s izolačními trojskly nebo 
elektronický zabezpečova-
cí systém. Ve druhé etapě 
dojde také k obnově samot-
ného Jinonického zámečku 
a dolního dvora, kde budou 
citlivě obnoveny zchátralé 

historické prvky. Opravy se 
tak dočká historická kašna, 
sluneční hodiny či nástěnné 
fresky a vstupní brána. Díky 
tomu vznikne uvnitř areá-
lu klidný prostor sloužící k 
odpočinku a inspiraci.  
V rámci rekonstrukce dojde 
k citlivé obnově historických 
prvků interiéru Jinonického 
zámečku. 
Díky jedinečnému architek-
tonickému pojetí i ohledu-
plnému zasazení do krajiny 
obnoví projekt historické 
jádro Jinonic v jeho původ-
ním charakteru a nabídne 
novým obyvatelům a uživa-
telům jedinečné domy, byty, 
studia a kanceláře s příbě-
hem a všudypřítomným do-
tekem historie. Ten pocítíte, 
ať už se budete procházet 
na obnovené Jinonické ná-
vsi, nebo na hrázi blízkého 
rybníka, které oživí stylová 
restaurace s pivovarem. 
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Apartmány Herlíkovice:
V centru zimních sportů 

Komorní projekt Apartmány Herlíkovice představuje 
unikátní příležitost pořídit si vlastní útulné horské bydlení 
na jednom z nejlukrativnějších míst Krkonoš. Třípatrová 
apartmánová budova, jejíž výstavba byla završena na kon-
ci roku 2017, se totiž nachází v oblíbeném lyžařském areá-
lu Herlíkovice, který leží kousek za Vrchlabím ve směru 
na Špindlerův Mlýn. Budoucí majitelé tak budou mít 
na dosah hned několik vyhlášených rekreačních center.

K vleku po svých
Samotné Herlíkovice prošly výraznou modernizací a roz-
šířením, takže nabídnou neomezené možnosti aktivního 
odpočinku. V současnosti nabízejí již 12,4 km sjezdových 
tratí různých obtížností, přičemž nejbližší vlek je vzdálen 
pouhých 250 m od budovy. 90% místních tratí navíc ob-
sáhne moderní zasněžovací technika. Herlíkovice jsou tak 

zárukou kvalitní sněhové pokrývky 
i dlouhé zimní sezóny, díky čemuž 
mohou směle konkurovat i větším 
střediskům. V létě se pak oblast 
mění v turistický ráj obklopený klid-
nou přírodou krkonošských hor.

Materiály pro útulnou 
atmosféru
Projekt zahrnuje celkem osm 
apartmánů, přičemž si lze vybírat 
z velikostní kategorie 2+kk a 3+kk 
s plochou od 54 do 81 m2. K bytům 
náleží také venkovní parkovací 
stání a slep, jež jsou zahnuty v jejich 

kupní ceně. Standardní vybavení apartmánů zahrnuje 
také kuchyňskou linku vybavenou spotřebiči. Nejen zimní 
večery zpříjemní teplo z krbových kamen Haas+Sohn, 
kterými se pyšní všechny bytové jednotky. Kromě nich se 
o útulnou atmosféru v interiéru stará také velmi příjemná 
keramická dlažba se strukturou dřeva v kombinaci se zdmi 
s dekorem bílých cihel a zařízením v hřejivém a úsporném 
skandinávském stylu.

Jelikož se předpokládalo, že apartmány vzbudí zájem 
zejména mezi milovníky zimních sportů, jsou v bytech 
a sklepních kójích vymezeny také speciální prostory pro 
skladování lyží a sušení bot a zimního oblečení.
Za realizací projektu stojí developerská skupina MTW 
invest a.s., prodej apartmánů zprostředkovává Quantum 
reality. Apartmány by měly být v tuto chvíli k nastěhování. 

Nejslunnější místo Evropy, Alicante, leží v jihovýchodní části 
Španělska. Tato oblast je výjimečná tím, že tu slunce svítí 
340 dní v roce a teploty jsou příjemné i v zimě, kdy se pohy-
bují kolem dvaceti stupňů. Costa Blanca, v překladu „bílé 
pobřeží“, je známé svými dlouhými bílými plážemi. Cent-
rum stejnojmenné provincie, přístav Alicante, je díky své 
neopakovatelné atmosféře, mísící středověké uličky  
s moderním přímořským letoviskem, oblíbeným letoviskem 
Španělů i turistů z celého světa.  

Dnes si tu můžete pořídit dům nebo apartmán za ceny, 
které se nijak neliší od cen v Česku. Vybírat můžete 
mezi domy v klasické španělské architektuře, nebo  
v moderním stylu, ať už přímo v centru tepajícího  
města, či s výhledem na golfová hřiště, nebo kousek  
od pláže. Ceny příjemně překvapí – vilku s bazénem  
a zahrádkou tu pořídíte od 160 tis. eur. 
Díky celoročně příznivým teplotám a velkému počtu 
slunečních dní je Alicante vyhlášeným rájem golfistů. 
Costa Blanca je známá kvalitou hřišť, kam se sjíždějí 
sportovci z celého světa, v okolí najdete kolem deseti 
golfových rezortů. Lokalita je vyhlášená i mezi astmati-
ky a kardiaky. Místní mikroklima, mající pozitivní vliv  
na kožní nemoci, astma a srdeční problémy, se nachází 
jen na několika málo místech na světě. Alicante se vý-
borně hodí i jako výchozí bod pro výlety po Španělsku 
– Barcelonu, Madrid či Baleárské ostrovy máte na dosah 
ruky. Celé Španělsko pak nabízí víc než jen teplé klima 
a moře: jsou tu i hory, na kterých si v zimě výborně  
zalyžujete a v létě využijte pro pěší turistiku či  
projížďky na kole.

SPLŇTE SI SEN
O BYDLENÍ

U MOŘE! 
MÍSTO CHALUPY BYSTE RADĚJI JEZ-
DILI DO DRUHÉHO DOMU U MOŘE? 

TOUŽÍTE TRÁVIT VOLNO VE VLASTNÍ 
VILCE U STŘEDOZEMNÍHO MOŘE? 

VÁŠ SEN NENÍ NESPLNITELNÝ. DŮM  
S BAZÉNEM VE ŠPANĚLSKÉM  

ALICANTE POŘÍDÍTE ZA STEJNÉ 
CENY, JAKO V TUZEMSKU.

Do Alicante létají přímé lety z Prahy, Pardubic, Vídně, Krakova, Bratislavy, 
Mnichova a Drážďan.

A pokud svůj druhý dům u moře nebudete využívat po celý rok, poslouží jako 
dobrá investice. Můžete ho pronajímat a těšit se z výnosu mezi 5-11 %.
Další info na: www.domyspanelsko.cz

ADVERTORIAL
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U Rajské zahrady 2:
Luxus s nádechem
historie
Rezidenční projekt U Rajské zahrady 2 nabídne k prodeji 
celkem 18 prémiových bytů v nově zrekonstruovaném his-
torickém domě na pomezí Vinohrad a Žižkova. Bytový dům 
se bude honosit stylovými společnými prostory, možností 
parkování přímo v budově i poutavými výhledy přes Riegro-
vy sady na panorama města včetně Pražského hradu. Loka-
lita stavby v klidné oblasti s plnou občanskou vybaveností 
vytváří ideální podmínky pro rodinné bydlení.
V šestipodlažním rohovém domě je rozmístěno 18 luxus-
ních bytů o dispozicích 1+kk až 4+1, s výměrami od 38 do 
160 m2, z nichž některé doplní i prostorná terasa nabízejí 
úchvatný výhled do zeleně. Součástí kupní ceny každého 
bytu je sklepní kóje, dokoupit lze rovněž garážové parko-
vací stání. V přízemí stavby vznikne i jeden reprezentativní 
komerční prostor. Atraktivní lokalita spolu s atmosférou 
starých časů a moderním stylem bydlení dělá z bytů mimo-
řádně zajímavou investiční příležitost.

Přesně podle svého vkusu
Bytové jednotky budou prodávány ve stavu „white walls“, 
tedy ve stadiu hrubé stavby, což budoucím majitelům 
umožní přizpůsobit si své bydlení zcela svým představám. 
Na přání však mohou být byty kompletně dokončeny dle 
individuálních požadavků klienta. Bez ohledu na zařízení 
se všechny byty pyšní osobitým historickým nádechem, a to 
zejména díky věrným replikám původních vstupních dveří 
a originálních špaletových oken.

Pro potřeby rodin
Součástí projektu jsou kromě jiného také dva exkluzivní 
penthousy se střešními terasami a dva byty s privátními 
zahradami ve dvoře, které do středu pulsujícího velkoměsta 
vnáší pohodlí a otevřenost rodinných domů a učarují tak 
zejména rodinám s dětmi. K dispozici jsou dále tři byty  

s ornamentálními 
balkony, které opět 
nabízí poutavý výhled 
do klidné lokality.

Návrh kompletní 
rekonstrukce budovy, 
při níž je částečně 
obnovena původní 
historizující fasáda, 
pochází z dílny ateli-
éru CAMA Architekti. 
Za realizací projek-
tu stojí společnost 
Trivium earnings 
value P1, prodej bytů 
zprostředkovává rea-
litní kancelář Lexxus 
Norton. Developer 
plánuje projekt by 
měl být v tuto chvíli 
dokončen.
  



58 | Ice Léto 2018 Ice Léto 2018 | 59

mohu říct, že je to to nejlepší, co jsem mohla pro své děti 
udělat. Dala jsem jim možnost prožít jedno obyčejné tra-
diční dětství bez mobilů, strávené se spoustou kamarádu 
před „barákem“. 

Získala jste zlaté ocenění v A’Design 
Award & Competition v Miláně, jak probíhala 
tato soutěž? 
Do soutěže mě pozvali sami organizátoři, kteří mou 
tvorbu viděli na Londýnské platformě Not Just A Label. 
Napsali mi, že se jim moc libí kolekce Eye To The Soul  
a že by byli rádi, kdybych šperk z této kolekce do soutěže 
poslala. Soutěží se v 92 kategoriích a já jsem získala zlaté 
ocenění v kategorii Šperky, brýle a hodinky. Každoročně 
se soutěže účastní zhruba 9.000 designérů, umělců  
a architektů z celého světa. Porota se skládá ze 173 členů 
a jsou to světově známí a uznávaní designéři a umělci, 
odborníci, akademičtí profesoři i obchodníci. Cenu jsem 
osobně převzala na zámku Olmo na jezeře Como v Itálii. 
Celá soutěž je na vysoké profesionální úrovni. 

Změnilo se pro vás tímto vítězstvím něco?  
Určitě ano. Lidé se o vás a vaši tvorbu začnou více za-
jímat. Neustále mi přicházejí emaily z celého světa, ve 
kterých mě zvou do dalších soutěží. Kontaktují mě lidé 
z galerií, fashion week-ů, design week-ů i koncept storů 
kvůli možné spolupráci. Předpokládám, že jsem se i díky 
tomuto prestižnímu ocenění stala na dva roky tváří kam-
paně pro privátní bankovnictví Raiffeisen Bank - Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen.

Jak vypadá kolekce, za kterou jste  
získala ocenění?  
Celá kolekce vychází z tvaru oka, který byl symbolem 
staroegyptského boha Hora, ochránce Egypťanů. Pro-
to jsou šperky z této kolekce zároveň i talismany. Ráda 
tvořím šperky, které v sobě skrývají nějaké poselství nebo 
jsou něčím atypické, zajímavé. Oceněný zlatý prsten se 
žlutými safíry, který může být zároveň i přívěskem, upou-
tal pozornost i díky netradičně ufasovaným kamenům 
proti sobě do tvaru čtverce. Tím jsem maximálně využila 
reflexe světla, které jimi skrz na skrz prochází a které je 
nádherně rozzáří.

Jak si vysvětlujete to, že jste více známá  
v Srbsku, než v Čechách? 
Dříve se tam o mně začalo mluvit. Já jsem se opět v Praze 
objevila teprve před rokem a šperky, které už navrhuji 
3 roky, jsem do té doby prezentovala jen v Bělehradě. 

Myslím ale, že už i v Čechách se o mých špercích pomalu 
lidé dozvídají. Chce to čas. Když jsem teď vystavovala na 
Prague Design Week, lidé mě poznávali z billboardu, kte-
ré visí po Praze nebo mi říkali, že o mně četli v novinách  
a že se přišli na mé šperky podívat a vyzkoušet si je.   

Kde v Čechách můžeme vaše šperky vidět, 
popřípadě vyzkoušet?  
Momentálně jsou k vidění pouze ve zlatnictví Diamond 
Spot v Praze v Masné ulici. Další prodejní místa jsou  
v jednání. 

Na čem momentálně pracujete? 
Mám pět ucelených kolekcí, které ale soustavně doplňuji. 
Občas se k nim vracím, protože mám stále nové nápady, 
jak je dál rozpracovat nebo zdokonalit. Momentálně 
pracuji na kolekci Queens, která je věnována historicky 
významným ženám a královnám, známým milovnicím 
perel. Jsou to šperky ze zlata se sladkovodními i Tahitský-
mi perlami v kombinaci s diamanty. O historii se hodně 
zajímám, především o postavení a význam žen ve společ-
nosti.

Kde čerpáte inspirace pro své kolekce?  
Spíše jsou to témata z oblastí, které mě zajímají. Jako je 
zmíněná historie, filosofie, umění, literatura, příroda či 
vesmír s jeho nekonečnem. O tom už vypovídají samotné 
názvy kolekcí: Cosmos, Vertex, Eye To The Soul, Liberty 
nebo Queens.

Jaké poselství se skrývá ve vašich  
špercích? 
Šperk by měl ženu především zdobit a vzbuzovat v ní 
hezký pocit, to je jeho hlavní funkce. Já ale chci od šper-
ku trochu víc. Tvořím šperky, které jsou nadčasové díky 
vzácným materiálům, ze kterých jsou vyrobeny, taková 
malá mobilní umělecká díla, a doufám, že se jednou bu-
dou dědit z generace na generaci. Přináší mi radost,  
když mi někdo napíše, že se na můj prsten celý den dívá  
a nemůže z něho spustit oči, nebo že je to mistrovské 
dílo. Snažím se prostě dělat šperky, které jednou neskončí 
na dně šperkovnice zaházené hromadou bižutérie.

Jste velmi činorodý člověk, jak zvládáte 
péči o rodinu, dva syny, práci v ateliéru a dvě 
rodinné firmy ve dvou zemích, kde působíte 
jako kreativní ředitel? 
Jsem hyperaktivní workoholik a musím se pořád něčím 
zaměstnávat. Takové povalování na dovolené je pro mě 
utrpením. Baví mě navrhování šperků, grafický design, 
focení, malování, ale také čtení, vaření a sport. Nechci 
se ničeho z toho vzdát, proto si musím den naplánovat 
tak, abych to všechno zvládla. Snažím se nezasekávat na 
detailech. Dost času ušetřím i tím, že nechodím ke kadeř-
níkovi nebo na kosmetiku a nehty, masáže a nákupy.  
S dětmi mi také dost pomáhá manžel, který se angažuje  
i v domácnosti.

Vím, že jste se k práci s drahými kovy 
dostala díky srbskému manželovi. Mohu se 
zeptat, kde jste se seznámili a čím vás zaujal? 
Seznámili jsme se před 20 lety. Manžel je gemolog 
a už 18 let pracuje s drahými kameny. Tenkrát vedl 
jednu skvělou restauraci v Praze a já jsem pro ně, coby 
grafický designér, dělala veškeré propagační materiály. 
Začali jsme spolu chodit, ale až tak půl roku poté. Byl 
šarmantní, galantní, chytrý, vtipný, zajímavý a starostli-
vý. Skoro nepil a morálně byl zásadový. To jsou aspek-
ty, které činí muže přitažlivým, alespoň pro mě.   

Do práce vás zasvětili srbští šperkaři, 
pracují jinak, než ti čeští?  
To nedokážu posoudit, jelikož zatím nevím, jak pra-
cují čeští šperkaři. Znajíc ale naší a srbskou mentalitu, 
předpokládám, že čeští budou mít menší problémy 
s termíny. Pro mě je každopádně praktické vyvíjet 
nové modely v Srbsku, protože tam trávím více času. 
Nicméně zrovna jsem ve fázi, kdy se rozhlížím po ně-
jakém šikovném zlatníkovi i v Čechách. Mám tu stále 
více a více objednávek.

Jak se liší váš život v Praze a Bělehradě? 
To jsou dva úplně odlišné životy. V Srbsku si připadám 
jak na celoroční dovolené. Bydlím tam v moc  

pěkné čtvrti, plné zeleně, kterou bych přirovnala  
k naší Hanspaulce, kde jsem mimochodem prožila celé 
své dětství. S tím rozdílem, že v Bělehradě sousedi po 
práci vyjdou ven, aby si popovídali s ostatními. Lidé 
jsou tam spontánnější a moc neplánují dopředu. V let-
ních dnech jsou všichni každý den venku až do večer-
ních hodin. Zatím tam tolik necítíte ten tlak moderní 
doby, jako v Čechách. Srbové si rádi užívají života a ni-
kdo se tam moc nehoní. Potraviny, které běžně kupu-
jete, jsou ve vysoké kvalitě a velmi chutné. Vzduch je 
tam permanentně prodchnut pozitivní energií. Praha 
mi zase nabízí možnosti, kterými Bělehrad moc nedis-
ponuje. A to je hlavně kulturní vyžití. V tom je Praha 
nepřekonatelná. A také je jako město celkově krásněj-
ší. V Praze si zas užívám klidu, pravidel, ohleduplnosti, 
čistoty, pořádku a funkčního systému.

Nebála jste se s malým dítětem a těhot-
ná odejít do „neznáma“?  
Ani ne, dá se říct, že jsem se těšila. Navíc jsem Srbsko 
znala už z předchozích krátkodobých návštěv. Já jsem 
se v Praze narodila a až do svých 32 let žila, takže mi 
změna přišla vhod. A na manželovi jsem už viděla, že 
to v Praze dlouho nedá. Už mu ta balkánská dobrosr-
dečnost a sluníčko chyběly. Když nic jiného, tak to bylo 
z mé strany férové rozhodnutí. Teď s odstupem času 
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JSEM HYPERAKTIVNÍ 
WORKOHOLIK

GRAFICKÁ DESIGNÉRKA, 
MALÍŘKA, FOTOGRAFKA  

A DESIGNÉRKA ŠPERKÚ – TO 
JE DANIELA KOMATOVIĆ, 

KTERÁ NAVRHUJE LUXUSNÍ  
A EXTRAVAGANTNÍ ŠPERKY 

INSPIROVANÉ PŘEDEVŠÍM 
GEOMETRIÍ. JEDNÁ SE  

O PRVNÍ ČESKOU DESIGNÉR-
KU ŠPERKŮ, KTERÁ DOSTALA 
ZLATÉ OCENĚNÍ V KATEGORII 

„ŠPERKY, BRÝLE A HODINKY” 
NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI 

A’ DESIGN AWARD & COMPE-
TITION 2017, ZA DESIGN  

ZLATÉHO PRSTENU Z KOLEKCE 
EYE TO THE SOUL.

ADVERTORIAL
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V Masné ulici byl nedávno otevřen 
obchod Diamond Spot, který se zamě-
řuje na originální luxusní zlaté šperky 
a drahé kameny. První pobočka tohoto 
brandu stojí v centru srbského Běle-
hradu a v obou obchodech lze nalézt 
nadčasové klenoty, jež vytvořila česká 
šperkařka Daniela Komatović. Ta loni 
za šperk Eye To The Soul získala zlaté 
ocenění na prestižní soutěži A‘Design 
Award & Competition.

Diamond Spot je to pravé a bezpečné 
místo pro koupi zlatých šperků s dia-
manty, drahými kameny, polodrahoka-
my a pravými perlami, které vás budou 
zdobit po celý život..

Diamond Spot Prague
Masná 15 . Praha 1
www.diamondspot.cz

...MÍSTO, KDE SE SNOUBÍ VYSOKÁ KVALITA  
A NADČASOVÝ DESIGN LUXUSNÍCH ŠPERKŮ

SVÍTÍCÍ KLIKA MINIMAL
Mysleli jste si, že designové možnosti dveřních klik již 
nelze posunout dál? Svítící klika z novinkové řady dveř-
ního klik MINIMAL BLACK MATT 20 YEAR LIGHT z dílny 
českého výrobce designového kování M&T vás vyvede 
z omylu! „Součástí kliky je svítící mikro trubička, jejíž 
světlo se spolu se setměním vždy naplno rozjasní. 
Vznikne tak elegantní minimalistický detail, díky kte-
rému naleznete kliku i v té největší tmě. Provoz mikro 
trubičky přitom vůbec nevyžaduje žádné baterie ani 
kabely,“ uvádí Roman Ulich, hlavní designér společnos-
ti M&T, jediného českého výrobce designového dveř-
ního a okenního kování. Tím však výčet designových 
zajímavostí této kliky rozhodně nekončí! „Klika  
je opatřena také novinkovým matně černým povr-
chem, se kterým se nemůžete setkat u žádné jiné 
kliky, a je tak naprostým světovým unikátem. Za jeho 
jedinečným provedením stojí proces pečlivého ručního 
broušení vytvářející působivý 3D efekt drásaného dře-
va, díky kterému klika nejenom skvěle vypadá, ale je 
velmi příjemná i na dotek,“ vysvětluje Roman Ulich.

BODY CONTOUR BOOSTER 
termoaktivní gel pro boj s celulitidou
Body Contour Booster od firmy JANSSEN COSMETICS 
je termoaktivní tvarující gel, který zvláště bojuje proti 
celulitidě a uloženým tukům vpodkoží. Rychle působí-
cí gel obsahuje inovativní složku Cellu-Slim vyrobenou 
z extraktu z hořčičného semínka a kapsaicinu. 
Klinické studie potvrdily, že hořčičný extrakt stimuluje 
převedení tuku do buněk a tuky spaluje. Kapsaicin 
zvyšuje mikrocirkulaci kůže a kombinace těchto dvou 
extraktů v novém komplexu aktivuje v kůži mecha-
nismy, které umožňují redukovat celulitidu. Buňky 
aktivně spalují lipidy a generují tělesné teplo. 
Klinické studie prováděné po dobu 8 týdnů potvrzují 
silné a viditelné účinky na redukci objemu tukových 
buněk a snížení celulitidy.

TIP:
Body Contour Booster 
aktivuje metabolismu 
a může proto navodit 
pocitu chladu / tepla. 
Pozor na kontakt se 

sliznicemi.

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ 
ednoduché linie sedací soupravy BART uspokojí potřeby každé moderní  
domácnosti. I přes minimalistické pojetí je sedačka velice pohodlná, sedáky 
i opěráky jsou optimální střední tuhosti. Obrovskou výhodou je kompletně 
snímatelné a pratelné čalounění. Pohovka je modulární, lze vytvářet různé 
sestavy.
Cena od 61 900 Kč vč. DPH
 

www.casamoderna.cz

DESIGN I POSLEDNÍ TRENDY  
VÁS PŘIPRAVÍ NA LETNÍ  
RADOVÁNKY
Léto je v plném proudu a každý by už měl  
mít připravený bazén pro ty nejlepší okamžiky.

Léto má být protkané cákáním vody, smí-
chem a cinkáním skleniček. S posuvným  
zastřešením bazénu vám tyto chvíle nevez-
me uklízení bazénu ani nepříznivé počasí.  
Pod zastřešením se navíc voda rychleji ohřeje  
a vydrží teplá i když bazén není vytápěný. 
Čisté linie, které nekazí výhled na zahradu  
a naprostý komfort při otevírání a zavírání  
zastřešení díky automatickému ovládání.  
Buďte tedy nejen chick, ale i trendy  
i na zahradě s posuvným zastřešením bazénu  
od ALUKOVu.
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NA DEN OTCŮ TO NEVYŠLO? NEVADÍ…
Stejně jako mámy mají i tátové „svůj den“. Den otců oslavující otcov-
ství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti se v mnoha zemích 
včetně České republiky slaví třetí neděli v červnu. V letošním roce tento 
den připadl na 17. 6. Dostal jste od svých blízkých nějakou pozornost? 
Pokud ne, můžete se zkusit připomenout a dát jim rovnou nějaký tip. 
Co byste řekl na nový holicí strojek Braun Series 5 5190cc? Tento 
model nejenže nepřetržitě snímá tloušťku vousů a upravuje podle ní 
výkon strojku, ale disponuje i speciální technologií Skin-Sensitive za-
braňující podráždění pokožky. Flexibilní osmisměrná hlavice zase zajistí 
maximální kontakt s pokožkou, a to i na špatně dostupných místech. 
Díky systému UltraActiveLift strojek zachytí problematické vousy na 
krku či bradě. Přístroj je voděodolný, můžete jej tak používat ve sprše,  
s pěnou i gelem. Doporučená cena je 5 999 Kč.

www.dorsis.cz

DVOJITÁ BRADA? 
ŽÁDNÝ PROBLÉM!
Dvojitá brada neboli podbradek je problém,
který řeší mnoho lidí. Odstranění a konturování 
spodní části obličeje je přitom tak jednoduché. 
A klinika plastické chirurgie Esthé vám s tímto kosme-
tickým nedostatkem pomůže na 100%. Výběr metody 
je zcela na pacientovi.

www.esthe-plastika.cz

ZÍSKEJTE SLEVU NA ZVĚTŠENÍ PRSOU!
Informace naleznete na stránkách kliniky www.esthe-plastika.cz.

K L I N I K A  P L A S T I C K É  C H I R U R G I E

PŘEDTÍM POTOM

DORSIS – POHLCENÍ ČISTÝM DESIGNEM
Tok bílé stěny, která plynule přechází ve dveřní křídlo bez 
povšimnutí, dokonale podpoří interiérové dveře se skrytou 
zárubní Dorsis. Jsou prvkem v interiéru, který se neokou-  
ká, jsou detailem, který neomrzí. Již několik let společnost 
Dorsis vyvíjí a vyrábí pro ly skrytých zárubní a důkazem 
jejího úspěchu jsou tisíce realizací. Ať se jedná o dveře se 
skrytou zárubní nebo další z mnoha produktů společnosti, 
vždy jde o pečlivě a do detailu zpracovaný funkční
i designový doplněk interiéru.
Společnost Dorsis vyvinula a jako jediná na českém a slo- 
venském trhu nabízí dveře se skrytou zárubní s akustickou, 
bezpečnostní a požární odolností.
Veškeré produkty jsou vyráběny pečlivě a na míru,
a to od prvního zaměření až do konečné fáze montáže.

Dorsis nevytváří pouze dveře, Dorsis vytváří interiér.

MODERNÍ? ROVNÁ SE TENKÉ…
TEvropě vládne trend tenkých kuchyňských pracovních  
desek. Indukční varné desky s technologií Slim Fit tak  
mohou být umístěny i na pracovní plochu s tloušťkou  
pouhých 28 mm, a to bez nutnosti přední ventilace.  
Unikátní design i nejmodernější technologie nových var-
ných desek Electrolux umožní přípravu ještě chutnějších 
jídel za výrazně méně času.
Ovládání varných ploch za pomocí plně dotykového 
barevného TFT displeje nabízí větší posuvné ovladače, 
které usnadňují vaření. Kříže na varných deskách určující 
varné zóny byly nahrazeny minimalističtějším designem 
Windmill připomínající větrné mlýny. Samozřejmostí je 
funkce Bridge, která dokáže spojit dvě varné zóny v jed-
nu velkou – se stejným nastavením teploty i času. 

STYLOVÁ OCHRANA
PŘED SLUNCEM

Sluneční brýle už nás jen nechrání před slu-
nečními paprsky, ale staly se plnohodnotným 
a nepostradatelným módním doplňkem. 
Nebojte se vyniknout a podtrhněte svůj styl 
novými slunečními brýlemi. Širokou nabídku 
modelů mezinárodních I privátních značek 
pro ženy i muže najdete ve všech 58 prodej-
nách GrandOptical po celé České republice. 

www.grandoptical.cz

Dámské sluneční brýle GUCCI
Ideální módní doplněk 
s kvalitní ochranou 
proti slunci.

Unisex sluneční brýle RAY-BAN
Klasický nadčasový model
inspirovaný letci.

Dámské sluneční  
brýle UNOFFICIAL
Trendy styl pro slunečné dny 
strávené ve městě i u moře.

UŽIJTE SI LÉTO V PLAVKÁCH 
NEBO SPODNÍM PRÁDLE 

ČESKÉ ZNAČKY STYX.
značkové prodejny:

STYX Mania Příčná 10, Praha 1
STYX Mania OC Letňany, Praha 9

STYX Mania OC Atrium Flora, Praha 3
STYX Mania OC Nový Smíchov, Praha 5

STYX Mania OC Metropole Zličín, Praha 5

eshop:
www.styx-underwear.cz
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Design

Text: M
onika K

ovačková, foto: archiv hotelů

D
ES

IG
N

O
V

É 
HO

TE
LY

 

OBKLOPTE SE

KRÁSOU!
DOVOLENÁ BY MĚLA BÝT NEZA-
POMENUTELNÁ, POVZNÁŠEJÍCÍ 
A INSPIRUJÍCÍ. V TENTO JEDINEČ-
NÝ ČAS BYCHOM MĚLI DOPŘÁT 
RELAXACI NEJEN NAŠEMU TĚLU, 
ALE I POTĚCHU VŠEM NAŠÍM 
SMYSLŮM. MEZI TAKOVÉ OPOJ-
NÉ ZÁŽITKY JISTĚ PATŘÍ POBYT 
V NĚKTERÉM Z DESIGNOVÝCH 
HOTELŮ, V NICHŽ SE SEBEMEN-
ŠÍ DETAIL MĚNÍ NA SKVOSTNÉ 
UMĚLECKÉ DÍLO.
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NOBIS HOTEL,
Kodaň, Dánsko: Když v jednoduchosti je krása

Design exteriéru i interiéru Nobis Hotelu v Kodani na první 
pohled vypadá velmi jednoduše, střídmě a autenticky, a tak 
vytváří prostředí, které působí přirozeně a nenuceně. Pokud 
tedy chcete ve svém volném čase nechat vydechnout vašim 
smyslům, je Nobis Hotel tou pravou volbou.
Hotel má vynikající polohu, leží v blízkosti Tivoli Gardens, 
kodaňského hlavního nádraží, náměstí i muzea Ny Carl-
sberg. Pokud se však nevydáte objevovat všechna potěšení, 
které město nabízí, můžete si v klidu vychutnat krásy skandi-
návské architektury v budově Nobis Hotelu, jejíž historie se 
píše již od roku 1903.

Historie opře-
dená hudbou 
Nobis Hotel Kodaň se 
nachází v historické 
památkové budově 
o rozloze 5 500 metrů 
čtverečních postavené 
v roce 1903. Jedná 
se o jednu z prvních 
betonových staveb 
v dánském hlavním 
městě, které za její 
návrh vděčí architektu 
Martinu Borchovi. 
V budově hotelu 
v letech 1972 až 2008 
sídlila Královská dán-
ská akademie hudby. 
V místě dnešní recepce 
stál malý orchestr 
a velkolepé hlavní 
mramorové schodiště, 
které je v původním 
stavu zachováno do 
dnešních dob, bylo 
až do třetího patra 
zaplněno studujícími 
zpěváky a zpěvačka-
mi. Pamětníci doby 
vzpomínají, že hudba 
a zpěv se nesly celým 
prostorem budovy 
a naplňovaly ho 
magickou atmosfé-
rou. Vysoké stropy 
budovy jsou i dnes 
neuvěřitelně vhodné 
pro akustické nástroje, 
což návštěvníci hote-
lu mohou ocenit při 
speciálních akcích.

Objednejte si
katalog zdarma!
eshop.sapho.cz

Koupelny

Praha
UBC s.r.o.

Mělnická 87
250 65 Líbeznice

+420 283 090 762

Koupelny a kuchyně

Příbram
UBC s.r.o.

Plynárenská 291
261 01 Příbram

+420 774 715 020

Kuchyně

Zdiby
UBC s.r.o.

Šulkovna 474
250 66 Zdiby

+420 603 259 993

Koupelna ve stylu 
WELLNESS & SPA

Sapho_SPA_ICE_prava_230x300_tisk.indd   1 12.06.2018   13:30:27
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Střídmá krása dánského 
klasicismu 
Pětihvězdičkový luxus, který hotel nabízí, je  
z velké části dílem Wingårdhs, jedné z nejslav-
nějších architektonických firem současnosti  
pod vedením hvězdného architekta Gerta Win-
gårdha. Z jeho hlavy pochází například i návrh 
interiéru známého hotelu Miss Clara ve Stock-
holmu pro společnost Nobis Hospitality Group. 
Wingårdh se tentokrát pustil cestou dánského 
klasicismu, který nově definuje pojem luxusu  
– je elegantní, nadčasový, nadstandardně kom-
fortní i přátelský, a to bez zbytečných a umělých 
příkras, které se často pojí s luxusem v tradičním 
smyslu.  Design venkovních i vnitřních prostor 
hotelu tedy není nijak okázalý a pompézní,  
ale spíše diskrétní, a přesto uchvacující. Interiéru 
dominují přírodní materiály, zejména kámen, 
dřevo, sklo a kov, a  to v kombinaci s jemnou 
barevnou stupnicí zdůrazněnou nádhernými 
hlubokými greeny. Přírodní vznešenost místa  
je zesílena přítomností elegantních detailů  
původní architektury a výzdoby, které byly  
při rekonstrukci zachovány.

Uklidňující dotek přírody 
Pokoje jsou zbarvené v uklidňujících bohatě 
sytých zelenožlutých odstínech, které dokona-
le korespondují s přírodním dřevem i sněhobí-
lými okenními rámy. U nábytku, který je dílem 
precizní řemeslné výroby, převládá jednodu-
chý design, který nechá vyniknout půvabu 
užitých přírodních materiálů. Také všechny 
doplňky, včetně abstraktně vzorovaných ko-
berců a nevšedních minimalistických svítidel, 
jsou originály navržené přímo pro hotel.

Hotelové pokoje nabíze-
jí čistý požitek – projde-
te dvoukřídlými dveřmi 
a vychutnáte si úžasný 
výhled na město Kodaň. 
Velkorysá výška stropů 
vyzařuje exkluzivitu 
a autentickou atmosfé-
ru místnosti zdokona-
lují originální detaily, 
jakými jsou jemné římsy, 
rustikální dubová pod-
laha z tvrdého dřeva či 
velkolepá dělená okna  
v původním tvaru,  
z nichž některé nabí-
zejí i hluboké výklenky 
pro ničím nerušenou 
úchvatnou podívanou.

Hotel má k dispozici 
kromě klasických po-
kojů také apartmány 
typu Penthouse. 
Ty se nacházejí v nej-
vyšším patře budovy, 
je k nim přímý vstup 
z výtahů a jejich pro-
stor je navíc zútul-
něn šikmými stropy 
a okouzlujícími 
krovy.

Blaho pro všechny smysly
V budově se nachází také vyhlášená re-
staurace Niels, která Nobis Hotel povyšuje 
na prvotřídní gastronomickou destinaci. 
Klasická, a přesto moderní kuchyně kom-
binuje tradiční francouzskou a nordickou 
gastronomii do osobitého kulinářského 
stylu, jehož základem jsou nejkvalitnější 
sezónní ingredience z místních zdrojů. Kro-
mě restaurace a přidruženého baru mohou 
hosté hotelu relaxovat také v sauně s chla-
dícím bazénkem či v posilovně. Nobis Hotel 
je jako stvořený i pro pracovní setkání, pro 
něž tu jsou k dispozici dvě funkční zaseda-
cí místnosti v pohodovém skandinávském 
stylu.
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ARIA HOTEL, 
Budapešť, Maďarsko:
Inspirováno hudbou

Aria Hotel Budapešť je 
luxusní boutique hotel 
s nádherným designem 
inspirovaným hudbou. 
Designérovi hotelu Zoltánu 
Varróvi se podařilo vkusně 
propojit bohatou a okáza-
lou atmosféru historického 
maďarského paláce s pro-
středím útulné a komfortní 
soukromé rezidence.

Půvaby historického centra
Hotel Aria se nachází v malebné ulici vedle 
majestátní baziliky svatého Štěpána v cen-
tru Budapešti na úpatí Dunaje. Hotel svou 
polohou návštěvníkům umožňuje být na-
blízku krásám hlavního maďarského města, 
a to jak pěšky, tak tramvají či autobusem. 
Nejbližší okolí hotelu tvoří pěší zóna lemo-
vaná kavárnami, restauracemi a terasami  
s krásným výhledem. V tříminutové docház-
kové vzdálenosti se pak nachází kultovní 
bulvár Andrássy, vyhlášený zejména luxus-
ními obchody, špičkovými restauracemi  
a kulturními centry včetně Maďarské státní 
opery.

Je libo klasika, jazz, 
opera, či moderna?
Hotel, který nabízí 44 pokojů  
a 5 apartmánů, je rozdělen na  
čtyři křídla, z nichž každé je vě-
nováno jednomu ze čtyř hlavních 
žánrů hudby: klasice, moderně, 
opeře a jazzu. Tento koncept je 
patrný v každému pokoji  
i apartmánu, ve kterých jako 
hlavní dekorace prostoru dominují 
karikatury mezinárodně uznávané-
ho umělce Josefa Blechy oslavující 
největší hudební legendy, jakými 
jsou Maria Callas, Count Basie, Bob 
Dylan, James Brown a maďarský 
Franz Liszt.
Krása klasické hudby je vyjádřena 
nábytkem v neobarokním stylu, 
který je zmodernizován jednodu-
chými tvary i barevnými kombina-
ci. V pokojích v křídle věnovaném 
tomuto žánru vévodí odstíny lís-
kových ořechů, které jsou oživeny 
hravým pop odstínem tyrkysové. 
Sofistikovaná elegance je zesílena 
dramatem benátských skleněných 
lustrů Morano, kazetovými stropy 
i na zakázku vyráběnými koberci  
s motivem houslí.

Pokoje ve stylu opery se pyš-
ní okázalostí novobarokního 
stylu. Převažující chladné 
odstíny šedé jsou spárovány 
se smyslnými odstíny lila 
a orchideje, výsledkem 
čehož je svěží a dekadentní 
atmosféra budapešťských 
paláců. Tu ještě podtrhují 
luxusní benátské skleněné 
lustry, sametová čalounění 
a historické hudební náčrty 
v podobě dekoru na zakáz-
kových kobercích.
Pokoje v jazzovém křídle 
oplývají atmosférou jazzo-
vých klubů z roku 1920. 
Design s okouzlujícím 
hollywoodským půvabem 
byl vytvořen bohémskou 
kombinací secesního čalou-
něného nábytku, leštěných 
chromových stolů, bodových 
světlometů a odkrytých 
původních cihlových stropů, 
které pocházejí již 
z 19. století. I v těchto po-
kojích komfort zvyšují na 
zakázku vyráběné kober-
ce, tentokráte s motivem 
saxofonuDesign oslavující 
současnou hudbu je inspi-
rován Pop Artem 70. let. 
Výrazné barvy v kombinaci 
s nepřehlédnutelnými vzory 
vytvářejí retro atmosféru, 
která je zábavná a svěží, 
a zaujme tak všechny 
bohémské duše.
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Hodování  
pod hvězdami
Velkolepým designem se pyšní nejen 
prostory určené k ubytování, ale i ty 
vyhrazené ke stravování. Hosté hotelu 
mohou využít SkyBar – celoročně ote-
vřenou střešní zahradu, která nabízí 
nejen kulinářské speciality současné 
maďarské kuchyně, ale i okouzlující 
výhled na město. Klenotem hotelu 
se pak stává Hudební zahrada, v níž 
si hosté mohou vychutnat koktejly 
a občerstvení za poslechu hudby. 

To, co dělá 
z nádvoří Hudební 
zahrady architek-
tonický klenot, 
je skleněný strop, 
který přenáší 
krásu venkovního 
prostředí do in-
teriéru a dopřává 
hostům nádherný 
výhled na oblohu 
a hvězdy, a to 
v jakémkoli 
ročním období. 
Skleněný stroj je 
skutečně unikátní, 
je jediný svého 
druhu v Evropě: 
jde o čiré sklo bez 
jakýchkoli kon-
strukcí, které by 
jeho design naru-
šovaly a bránily 
ve výhledu.

Milovníky kávy a zákusků jistě zláká nejstarší 
a nejznámější evropská kavárna a cukrárna Ger-
beaud  vedená ve francouzském duchu. Doko-
nalou relaxaci nabídne také Satchmo‘s Bar, který 
svými modrými sametovými stěnami, zrcadlovými 
plochami, neonovým osvětlením a obrazy 
s ikonami, jakými byli Louis Armstrong, Rat Pack 
a Marilyn Monroe vyvolává atmosféru zlaté éry 
filmů a muzikálů. Bar  navíc přímo navazuje na 
bohatou knihovnu, kde nad dobrou knihou hosté 
v létě odpočívají na zelených terasách, v zimě pak 
u hřejícího krbu.

#SansChaud #SansFroid 

#SansOndes #SansBistour i 

#SansEffetSecondai re 

#SansDouleur  #SansIn ject ion  

#SansFibrose  #SansMortCel lu la i re

#SansProdui tChimique

KP Medical s.r.o.
Výhradní distributor LPG Systems pro ČR a SR

Tel.: + 420 602 771 540

kpmedical.cz
endermologie.com
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MAISON LA MINERVETTA,
Sorrento, Itálie:

Soukromí v námořním stylu

Maison La Minervetta, původně restaurace po-
stavená v padesátých letech minulého století, 

se nachází na jedinečném místě v jižní Itálii:
na odlehlém útesu s výhledem na Marina 

Grande i Vesuv, v dostatečné vzdálenosti od 
davů turistů, avšak jen pár minut od centra 
města Sorrento. Díky úchvatným výhledům 

a vynikající kuchyni se La Minervetta stala 
jednou z nejprestižnějších restaurací na polo-
ostrově a v 70. letech se rozrostla a proměnila 

na malý, intimní hotels nebývalou rodinnou 
atmosférou.

Místo, 
kde se zpomalil čas
Hotel Maison La Minervetta je vy-
hledáván zejména pro okouzlující 
okolí i klidnou a přátelskou náladu. 
Hostům je k dipozici celkem  
12 pokojů v pobřežním stylu, který 
do interiéru vnáší jedinečnou at-
mosféru starobylé rybářské vesnice 
Marina Grande. Nezapomenutelné-
ho pohledu nejen na ni, ale také na 
Neapolský záliv, Sorrento či Vesuv  
si mohou návštěvníci užít díky vel-
kolepým celoplošným oknům, která 
se stávají hlavní dominantou všech 
obytných místností hotelu. La Miner-
vetta díky své poloze hostům zaru-
čuje maximální soukromí, do vesnice 
Marina Grande vedou od hotelu 
soukromé schody, které zajišťují, 
že ubytované návštěvníky nebude 
nikdo rušit. Hosté však nejsou odříz-
nuti od veškerého dění – oblíbené 
turistické centrum Sorrenta nabízejí-
cí nakupování, gastronomické, spor-
tovní i kulturní zážitky je vzdáleno 
pouhých 500 metrů.

Na vlnách
Interiér hotelu i restaurace je veden v ležér-
ním a pohodovém pobřežním stylu, ve kterém 
převládají odstíny hluboké modré, tyrkysová, 
sytě červená a citronově žlutá. Dominant-
ní barevná paleta je ozvláštněna výrazným 
dekorem pruhů, jenž je typický pro tento styl. 
Tématiku moře, ale i cestování  v obytných 
prostorech hotelu podtrhují mnohé doplňky, 
a to zejména modely lodí, obrazy, glóby, mapy 
a interiérové dekorace ve tvaru mušlí a lastur 
v nadživotní velikosti. Pokoje se pyšní také 
mimořádně luxusními designovými skvosty – 
jejich osvětlení totiž zajišťují svítidla z dílny 
Philippa Starcka, jednoho z nejslavnějším 
designérů současnosti. Koupelny, které zdobí 
elegantní obklady s dekorem pruhů, jsou 
vybaveny vířivými vanami. Relaxaci v obří 
vířivce si však můžete dopřát i pod modrou 
oblohou, a to na terase, kde k odpočinku 
vábí i komfortní sedačky a lehátka obklopené 
středomořskými rostlinami. Na soukromých 
terasách pokojů se mohou na přání podávat 
i snídaně, a to v případě, že hosté dají přes-
nost samotě před zmíněnou legendární 
restaurací.
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VĚŘÍM
NA ŠŤASTNÉ

NÁHODY 

Profil     

N
apsat bláznivou divadelní komedii není 
nic jednoduchého. Jak to herečku napad-
lo? „S Janou Paulovou hrajeme v inscena-
ci Sbohem, zůstávám!. Je nám na jevišti 
příjemně, tak jseme si začaly pohrávat  
s myšlenkou, že spolu pro sebe napíšeme 
hru. Ne že bychom si chtěly plnit nějaký 

sen, i když možná trochu ano, ale hlavně jsme měly chuť 
napsat něco z radosti a sobě pro radost. Jana si vzpomněla 
na v podstatě anekdotu ze života, příběh, který se prý sku-
tečně stal, kdy jeden chlápek chtěl přistihnout svou ženu 
in flagranti, ale ta – co čert nechtěl – mu byla věrná, tak na 
ni vymyslel jistou lest. Tento námět se mi zalíbil, proto jsem 
začala psát, posílat Janě různé nápady a ona mi k nim posí-

lala připomínky. Jana se pak pustila do jiné práce, tak jsem 
hru nakonec napsala sama a její roli nabídla Evičce Holubo-
vé. Ale nakonec máme role prohozené,,“ vysvětlovala Iva 
Janžurová po premiéře hry Veletoč. V jednom rozhovoru 
se nechala slyšet, že by se nejraději věnovala už jenom 
psaní. „Ano to jsem asi řekla, hlavně to zaznělo v inscenaci 
Křehkosti, tvé jméno je žena, kterou hrajeme v Národním 
divadle a kde na jevišti naše postavy říkají myšlenky, které 
se objevily v různých časopisech v různých našich rozhovo-
rech. Pravda je, že při psaní nejsem vystavena konfrontaci 
s divákem. Ale na premiéře, když pak stojím na jevišti jako 
herečka a zároveň jako autorka, tu ta konfrontace stejně 
je. Možná by bylo lepší psát knížky. Ale prozatím zůstanu  
u komedií,“ usmívá se herečka a vzápětí se rozpovídá  

HEREČKA IVA JANŽUROVÁ JE DŮKAZEM TOHO, ŽE NIKDY NENÍ POZ-
DĚ ZAČÍT SI PLNIT SVOJE SNY A ZKUSIT DĚLAT NĚCO NOVÉHO.  

TEPRVE PO SEDMDESÁTCE SE PUSTILA DO DIVADELNÍ REŽIE A ZAČA-
LA PSÁT SVÉ AUTORSKÉ DIVADELNÍ HRY. V MINULOSTI UŽ PSALA HRY 

SPOLU SE SVÝM PARTNEREM STANISLAVEM REMUNDOU PRO JEJICH 
ZÁJEZDOVÉ RODINNÉ DIVADLO, V NICHŽ ÚČINKOVALY I JEJICH DCE-

RY SABINA A THEODORA. DCERA SABINA S MAMINKOU HRAJE  
I V KOMEDII VELETOČ, KTEROU IVA JANŽUROVÁ NAPSALA PRO PRAŽ-
SKÉ DIVADLO KALICH A KTERÁ MĚLA PŘED PRÁZDNINAMI PREMIÉRU. 

Text: M
onika Seidlová, foto: Lenka H

atašová, archiv D
ivadla K

alich
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o tom, kolik potu a přemýšlení stojí napsat crazy kome-
dii. „Takový žánr má své přesné zákonitosti, neovládám 
je teoreticky, ale svým hereckým citem vím, co má přesně 
následovat.  Zápletky jsou v tomto žánru vlastně velmi 
složité, musejí mít přirozený vývoj, nejde si tu jen tak něco 
rozepsat. Ráda se odkazuji na svého oblíbeného Georgese 
Feydeaua. On sám jednou říkal, že se mohl skoro pomát-
nout z toho, aby mu v komedii všechno šlapalo, v hlavě mu 
to pořád šrotovalo.“ Další dosažená meta, pokud se to tak 
dá nazvat, je inscenace Báječná neděle v parku Crève  
Coeur, v níž si Iva Janžurová před necelým rokem a půl 
poprvé vyzkoušela režii. Ještě předtím se ale pustila do 
role, se kterou se míjela téměř dvacet let. Do inscenace 
Božská Sarah, fiktivního příběhu o Sarah Bernhardtové. 
Režírovat se nechala Alicí Nellis, o níž tvrdí, že je jako její 
třetí dcera. Za roli Sarah byla Iva Janžurová nominovaná 
na Cenu Thálie. V tomto dramatu o stárnoucí femme fatale 
se herečka ve vzpomínkách vrací do různých období své-
ho života. „Jestli na ni byl správný čas? S touto hrou jsem 
doma spoustu let hrála škatulata, hejbejte se, než nastal 
ten správný čas. I když já věřím hlavně na šťastné náho-
dy,“ říká.  V této inscenaci probleskuje místy hodně černý 
humor, herečka si v ní dělá legraci ze stárnutí i ze zdraví. 
Bere zdraví na lehkou váhu někdy i ona sama? Nebo je spíš 
opačný případ, tedy hypochondr?
„Hypochondr rozhodně nejsem, to jsem často vyčítala 
svému muži, ale někdy jsem se i mýlila. Ve svém životě bych 
si nedovolila znevažovat nebo podceňovat svůj zdravotní 
stav. Mám velké štěstí, že jsem dostala do vínku být solidně 

zdravá. Před časem jsem podstoupila operaci chlopně, a to 
mě postrčilo k naději, že ještě budu nějakou chvíli aktivní 
herečka a možná taky autorka. Ale během zkoušení Vele-
toče mě postihl zápal plic a další zdravotní problémy. Lékař 
mi předepsal velmi silná antibiotika, nebylo mi vůbec dobře 
a musela jsem všechno odložit. Moje role a moje hra zůstá-
valy stát, nemohla jsem nic dělat. Pak už bylo ale opravdu 
potřeba zkoušet, protože režisér Caban měl odjíždět do 
zahraničí. Tak jsem začala na hře pracovat přesto, že bych 
ještě podle lékařů měla odpočívat,“ vysvětluje. 
Jak v takové situaci reagují její dcery, které se o maminku 
logicky bojí? „Ony už si hodně zvykly, vědí, že v podobných 
situacích je téměř zbytečné mi něco říkat. Naštěstí jsou tyto 
situace ne moc časté. Ale když mi opravdu není dobře, jsou 
pečlivé a obětavé a moc hezky se o mě starají, mají to ke 
mně naštěstí blízko, bydlíme v jednom domě. Když naopak 
vidí, že mi nic nechybí, moc mě nenapomínají. V  Křehkosti, 
o které už jsem se zmínila, říkám také úryvek, který zní: 
´Už bych měla působit jako důstojná dáma, ale co si počít  
s tím neposedným děvčetem, které mám stále v sobě  
a ne a ne se usadit´. Pod tuto větu bych se podepsala  
a přiznávám, že přesně tak se někdy chovám.  
Jsem v mnoha věcech nejen neposedná, ale taky věčné dítě 

a vlastně jsem moc ráda, že to tak je. Utěšuju se, že díky 
tomu možná stárnu o něco pomaleji,“ usmívá se herečka  
a usrkává červené víno. „Červené víno mám ráda, ale v létě 
dostávám častěji než v zimě chuť i na bílé. Mám spoustu 
známých vinařů, ale málo jejich pozvání využívám. Mívám 
tak 20 představení v měsíci, takže moc času opravdu ne-
mám. Bohužel většinou ani na to, abych přijala pozvání  
na představení svých kolegů. A ani nemluvím o hudbě. 
Mám dva známé klavíristy, kteří mě také vždycky zvou na 
své koncerty a i jim se musím pokaždé omluvit.“   
V souvislosti s názvem poslední premiéry se nabízí otázka: 
Jaký největší veletoč ve svém životě Iva Janžurová zažila?  
„Mohla bych jmenovat třeba rok 1968, kdy jsem se v červnu 
vdala a v srpnu přijela ruská a další armády. To byl hodně 

velký veletoč, možná největší, jaký jsem zažila a dneska už 
těžko vysvětluju mladým kolegům, jak jsme tou situací byli 
zaskočeni. Jinak v soukromém životě jsem veletočů moc ne-
nadělala. Třeba mě ještě nějaké čekají,“ usmívá se herečka.  
Iva Janžurová má za sebou náročnou sezónu a nemůže se 
dočkat divadelních prázdnin. Jaké má plány na léto? „Snad 
načerpám zase sílu na chalupě. Vezmu s sebou i vnoučky, 
jezdí sem moc rádi. Jana Paulová mě opět zve na Korfu, 
kde jsem s ní byla poslední dva roky vždycky na pár dnů. 
No a v srpnu bych měla začít natáčet s Radkem Bajgarem 
film Teroristka, kde mám velkou roli. Obávám se, že léto 
strašně rychle uteče. Ostatně jako  
v posledních letech každý rok.“ 

Už bych měla působit 
jako důstojná dáma,

ale co si počít s tím  
neposedným děvčetem, 
které mám stále v sobě  

a ne a ne se usadit
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LÉTO JE V PLNÉM PROUDU,  
ZAJÍMÁ VÁS, CO SE PRÁVĚ 
NOSÍ? ZNÍ TO PŘEKVAPIVĚ,  
ALE SEZONA JE POMĚRNĚ  

KLIDNÁ, BEZ NÁVALU VÝSTŘED-
NOSTI, MÓDNÍCH PECEK  
A MUST-HAVE. NÁVRHÁŘI 

OPRÁŠILI OSVĚDČENOU KLASI-
KU, JEDNODUCHÉ LINIE A MO-
DELY SPORTOVNÍHO NÁDECHU, 

KTERÉ HONOROVALI LOGEM 
SVÝCH ZNAČEK. 

 

LÉTO

MÓDA NA

Móda

U
rčitě jste postřehly příva-
lovou vlnu populárních 
trik a mikin, ledvinek, 
batůžků, tenisek či na-
zouváků, které se staly 
přes noc nedostatkovým 
zbožím, právě díky logu 
nebo názvu značky. 
Období považujte za 
klid před bouří, užívejte 
naplno léta, sluncem 
prohřátých dnů, mod-

ré oblohy, přírody a jejího dekoru. Vzduchem zavání 
chuť cestovat, objevovat nové horizonty, zdolávat 
vzdálenosti a nová dobrodružství. Léto a jeho báječná 
atmosféra se stala mottem sezony stejně jako easy 
wearing móda. 
Ještě před pár lety bylo nakupování spojeno s řadou 
příprav s cílem vhodně reprezentovat a působit na ve-
řejnosti. Móda má totiž silnou vyjadřovací schopnost. 
Dnes ženy přestávají řešit, v čem vyrazí na nákupy. 
Klidně vkročí do luxusních butiků v legínách nebo 
skináčích, vytahaném svetru nebo děravém triku stylu 
vintage od Givenchy či Gucci. Vzpomínám si, když 
jsem před léty oblékala Vanessu Paradis, nebo Sophie 
Marceau. Oblečené v jednoduchém, byť pohodlném 
outfitu, jako by si odskočily na pětiminutový nákup.  
A o to právě jde, být sama sebou, cítit se spokojeně  
a jít za spontánností.
Ostatně móda a celý její systém je v pohybu a má hod-
ně společného s cestováním. Kolik žen přijíždí ročně na 
nákupy do Paříže? Přitom luxusní značky investovaly 
miliony eur do založení svých impérií ve světě, aby kli-
entky měly zboží oblíbených značek na dosah. Přesto 
dávají přednost cestování a některé tráví v letadle i pat-
náct hodin. Nákup v Paříži totiž nabízí nenahraditelný 
mix ingrediencí: pařížskou atmosféru, okamžik překva-
pení a autentičnost. Mimo jiné, z ráčkující francouzštiny 
vám také poskočí srdce blahem. Poslední dobou mě baví 
reakce klientek, které motivuje touha po vysněném 
modelu. Čím více je nedostupný a exkluzivní, tím větší 
je jeho hodnota. I když není právě k dispozici, přicestu-
je za vámi do Paříže přes celou Evropu. Právě před pár 
dny jsem vyškemrala total look u Prady pro klientku, 
která velmi toužila po modelu z přehlídky. Nacházel 
se pouze v jediném butiku v Evropě, v Lisabonu.  
O návalu stresu, nespočetných emailů a telefonátu 
Paříž-Lisabon vám nebudu psát. Nevím jak dlouho 
bude outfit od Prady těšit tuto ženu, jedno je ale jisté, 
s tímto nákupem se pojí příběh, zážitek a Paříž.  

Text: Ilona M
ádrová/Paříž, foto: autorka a archiv značek
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Obloha bez mráčků a moře,  
které báječně osvěží v parném dni.  

Odstíny modré zaplavily letní kolekce  
a kralují celé sezoně. Zkuste mono-

chromní outfit, nebo kombinujte
s ostatními odstíny či barvami. Záleží jen 

na vaší odvaze a náladě.  

Odstíny růžové si rozhodně 
zaslouží vaši pozornost. 
Nepatří pouze do dětské-
ho, nebo Barbie šatníku. 
Přestože působí romanticky 
a něžně, dozrály do úrovně 
popularitky, staly se sou-
částí letní módy a působí 
moderně. Pastelové odstíny 
růžové bodují na plné čáře 
v kolekcích prêt-a-porter 
i v trendech líčení. 
Báječně vynikají 
na květovaných 
motivech a špercích. 

MODRÁ
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Celá sezona by se dala na-
zvat pojmem „prázdniny“. 
V módě je totiž vše dovo-

leno. Převládají modely 
ovlivněné plážovou módou 
a pohodlným easy wearing 

oblečením na cestování. 
Za exotiku hovoří barvy tyr-

kysové, žluté a oranžové, 
které zpestřily přehlídková 
mola. Ať už se vydáte kam-
koliv, vaše módní výbava je 

součástí dobrodružství 
a současný styl sezony. 
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Snoubí eleganci, 
lehkost a nonša-
lanci. Pohodlné 
kombinézy, ove-
raly a kalhoty  
s náprsenkami vy-
šplhaly na špičku 
popularity. Patří 
k netradičním 
kouskům letního 
a večerního šat-
níku. Nebojte se 
veselých printů  
a motivů, zvedají 
náladu a dokona-
le překryjí nedo-
statky postavy. 

Hlavní roli sehrává jednoduchá až sportovní minimalistic-
ká móda, ovšem podle posledního trendu musí být řádně 
„označkovaná“. Vystavení loga a názvu značky na obdiv 
donedávna působilo arogantně, zavánělo snobismem, 
evokovalo finanční situaci a společenské postavení.  
Logománie se vrátila a udeřila v plné síle. Na nositelku 
označenou logem se již nepohlíží jako na produkt ze 
samoobsluhy. Logo dnes hovoří o vašem stylu, kdo jste  
a ke kterému módnímu hnutí inklinujete. Dvojité C, dvo-
jité G nebo F, LV, VLTN, D&G, YSL nebo Jadior, ke kterému 
táboru se řádíte vy? 

LOGOMÁNIE

G
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Jak název evokuje, motiv 
květin dozrál do největší 

intenzity. Květované printy, 
výšivky, poupátka, rozkvetlé 

louky a zahrady i drobná 
kvítí k létu patří a není lep-
šího načasování. Květinami 
letos nešetřete, dodají smy-

slnost, romantický nádech  
a podtrhnou ženskost.  
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CESTA KOLEM
              SVĚTA

NA JACHTĚ,HAUSBÓTU,
NEBO ZAOCEÁNSKÉ
LODI?

Cestopis

HLTALI JSTE JAKO DĚTI 
VERNŮV ROMÁN CESTA 

KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ? 
NEBO JSTE SI OBLÍBILI KRES-

LENOU VERZI A DOBRODRU-
HA WILLYHO FOGA, KTERÝ 

NA CESTĚ KOLEM SVĚTA 
ZAŽÍVÁ ROZTODIVNÁ DOB-
RODRUŽSTVÍ? CESTOVÁNÍ 

DŘÍV BÝVALO VÝSADOU JEN 
NĚKOLIKA VYVOLENÝCH. 
DNES SE ZA CESTOVATEL-
SKÝM DOBRODRUŽSTVÍM 
VYDÁVAJÍ STUDENTI, RO-
DINY S DĚTMI I SENIOŘI. 

POKUD MÁTE NAŠETŘENO 
VÍCE NEŽ NA BĚŽNOU DO-

VOLENOU A CHCETE SI 
SPLNIT SEN O CESTĚ KOLEM 

SVĚTA, NALOĎTE SE NA 
NĚKTEROU ZE ZAOCEÁN-
SKÝCH LODÍ. PŘÍPADNĚ SI 
POŘIĎTE VLASTNÍ JACHTU 
NEBO HAUSBÓT A PLUJTE 

VE STOPÁCH ODVÁŽLIVCŮ, 
KTEŘÍ TRHLI REKORDY NEBO 

SE NĚKOLIK LET PLAVILI PO 
MOŘÍCH A OCEÁNECH. 

Text: Jana Poncarová, foto: Shutterstock.com
 

P
rozkoumat 
svět, zahléd-
nout nevídané 
a okusit dosud 
neochutnané. 
I proto lidé 
cestují. Většina 
z nás sní  
o tom, že jed-
nou obrazí celý 
svět. Letadlem 

to zvládnete za šest dní, balónem za 
dvacet a motorkou nebo autem obje-
dete zeměkouli za šest let. Možná ale 
nechcete trhat rekordy, chcete si cestu 
užít, pořádně se po světě rozhlédnout. 
Možná, že vás láká voda, oceánské 
dálky a slaný vzduch.  
V takovém případě máte jedinou 
možnost: vydat se na plavbu kolem 
světa. Vůbec první plavbu kolem světa 
pravděpodobně podnikl Fernão de 
Magalhães. Ten se měl 1. listopadu 
1520 společně se svou evropskou 
flotilou dostat z Atlantiku do Tichého 
oceánu a poté obeplout Jižní Ameriku. 
I když je to už pět století nazpět, moře 
a oceány jsou pořád lákavé. A pokud 
máte pár měsíců a několik stovek tisíc 
k dobru, můžete se na podobnou plav-
bu vydat i dnes. Luxusně na zaoceán-
ské lodi nebo dobrodružně na vlastní 
bárce. 
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Plavby kolem světa inzerují snad všechny renomované kanceláře. 
Některé z nich dokonce nabízejí zájezdy na luxusních zaoceánských 
lodích, na nichž se setkáte se světovou smetánkou – třeba pod-
nikateli, kteří si potřebují vyčistit hlavu. Seznámíte se zde ale i se 
seniory, kteří celoživotní úspory investovali do dobrodružné platby. 

Luxusní
zaoceánské
lodě

Pravděpodobně nejluxusnější loď, která pravidelně vyráží na plavbu kolem 
světa, je Queen Elizabeth, s níž zvládnete zeměkouli obeplout za 105 dní. 
Během plavby s vámi zastaví ve 23 zemích. Vlny oceánu vás zavanou do 
známých i méně známých destinací. Užívat si budete krásné zátoky, věhlas-
né přístavy i širý oceán, kdy nezahlédnete nic jen tmavě modré vlny vplou-
vající do horizontu. Plavba na zaoceánské lodi proto není pro každého 
 – a nejde jen o cenu. Část plavby totiž budete trávit na moři, pevnina bude 
vzdálená a místo hotelového pokoje budete spát v kajutě, jakkoli luxusní 
bude.
Plavba na zaoceánské lodi má jasný harmonogram. Nalodit se můžete  
v některém evropském přístavu. A potom už se necháte unášet mořem  
a hýčkat službami, které by na luxusní zaoceánské lodi měly být samozřej-
mostí. Zvolit ale můžete i druhou variantu, totiž cestovat lodí na vlastní 
pěst. Vystupovat v přístavech, prohlédnout si město, a čekat na další lodní 
spoj. Možná ušetříte, ale musíte se obrnit vůči stresu. Abyste si plavbu na 
zaoceánské lodi mohli dopřát, musíte mít našetřeno zhruba půl milionu 
korun. Na tolik vyjde tříměsíční plavba luxusní lodí. 
Zaoceánská loď Queen Elisabeth vyplouvá z anglického Southamptonu  
a vydává se nejprve vodami Atlantiku do New Yorku. Zažijete proto podob-
nou cestu, na jakou se vypravovali lidé z Anglie do Nového světa.  
V americké metropoli, která nikdy nespí, se můžete vydat na Time Square, 
prohlédnout si Manhattan, obdivovat sochu Svobody, posedět si v Central 
Parku nebo si nakoupit novou garderobu v některém značkovém obchodě 
či si vypít pivo v nejstarším newyorském baru McSorley’s.
Po ruchu velkoměsta určitě oceníte decentnější destinace, jako je třeba 
Aruba, malebný ostrov v Karibiku, jenž tvoří jednu z autonomních zemí 
Nizozemska. Odtud se vydáte do dalšího teplého letoviska, na Kostariku. 
Užít si zde můžete například dráhu Crazy money zip line, kdy se pomocí 
speciálních kladek pohybujete mezi korunami stromů a odtud pozorujete 
místní domorodce a prales. 
Až se znovu nalodíte, vydáte se směrem k Mexiku, zde budete obdivo-
vat například útesy La Quebrada. S lodí se dostanete i na druhou stranu 
americké pevniny a zavítáte do Los Angeles. Projít se zde můžete třeba po 
Chodníku slávy v Hollywoodu. Nebo se pokochat pohledem na domy  
v Beverly Hills. 
Jednou z dalších zastávek bude Havaj, kde můžete načerpat síly, slunit se 
na plážích či si zatančit s místními domorodci. Další dobrodružství vás bude 
čekat na Novém Zélandu, kde vás oslní zeleň a docela jiný typ krajiny,  

Queen
Elizabeth  
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MSC Magnifica

než jste viděli na Havaji. Nesmíte  
minout místní parky a seznámit se  
a kulturou domorodých Maorů.  
Pokud už se vám bude stýskat po měs-
tě, věřte, že za chvíli budete metropo-
litní vzduch hltat plnými doušky. Další 
zastávka je totiž v Sydney. Zajděte si 
tady například do kavárny. 
Ani se nenadějete a budete znovu na 
palubě lodi. Poplujete směrem k indo-
néským ostrovům, navštívíte například 
populární Bali, ostrov typický svými rý-
žovými terasami a vulkanickými svahy. 
S místními se rychle spřátelíte, pro-
sluli totiž svojí pohostinností. Posléze 
doplujete k Petulu, kde se slétávají 
bílé volavky, užít si můžete sloní safari 
nebo motýlí park. 
Z Indonésie se dostanete do Hon-
kongu a tady budete mít celý jeden 
den na prohlídku tohoto obchodního 
a ekonomického centra, jež leží na 
pobřeží Jihočínského moře. Odtud loď 
popluje do jižního Vietnamu. Kotvit 
zde bude na nejznámější vietnamské 
pláži NhaTrang. Pokud se tak rozhod-
nete, můžete se vydat na lodičce mezi 
70 mořských ostrůvků. Dále navštívíte 
Saigon a potom už dáte Vietnamu 

sbohem, abyste pluli dál. Čeká vás 
Thajsko a nezapomenutelný Bangkok. 
Dále se vydáte do Malajsie, kde stráví-
te tři dny. 
Cestou zpět do Evropy projedete 
kolem Indie, přes Omán a Spojené 
Arabské emiráty se dostanete až do 
Jordánska. Odtud už vyrazíte vstříc 
Evropě. Prohlédnete si Athény, Portu-
galsko a nakonec loď opět přirazí  
k britské pevnině. 
Queen Elisabeth není jedinou lodí, 
s níž se na plavbu kolem světa můžete 
vydat. Podobný zážitek nabízí napří-
klad i loď MSC Magnifica. Ta ohlásila 
své vůbec první plavby kolem světa, 
které můžete zakupovat už nyní, 
a poprvé vypluje 19. ledna 2015 
z Janova, významného přístavu 
ve Středozemním moři. Plavba bude 
trvat celých 119 dní a během cesty 
navštívíte šest kontinentů, 32 zemí 
a kotvit budete ve 49 destinacích. 
Kromě Janova se můžete nalodit 
i v dalších evropských přístavech, 
jako je například Marseille nebo  
Barcelona.  
Za cestu zaplatíte od zhruba 
325 do 482 tisíc korun za osobu. 

Poznávací 
plavby kolem 
světa
nejčastěji trvají kolem 3 měsíců. 
Odplouvá se z některého z evrop-
ských přístavů. Postupně zastavíte 
na všech kontinentech a navštívíte 
věhlasné přístavy i zajímavosti  
v různých světových zemích.  
Uvidíte Středomoří, Jižní Ameriku, 
Austrálii, Indonésii i Arabský polo-
ostrov. Za cestu zaplatíte zhruba 
od 350 do 500 tisíc korun. 

Více na
www.wobenzym.cz

Tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, konzultace s lékaři na tel.: 800 160 000

Pro dovolenou
v pohod

lék Wobenzym®

nové balení 300 tablet

Stáhn te si mobilní aplikaci 
Wobenzym 4U 
na App Store, na Google play nebo na
http://wobenzym.cz/wobenzym-4u. 

Stáhně
činně č ř

• malý, moderní, skladný
• ideální na cesty a na sport
• urychluje hojení p ípadného úrazu
• posiluje oslabenou imunitu

NOVINKA !!!

Inzerce
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Plavbu kolem světa můžete pojmout 
více či méně sportovně. Poslední rekord 
trhl francouzský mořeplavec Thomas 
Coville, který svět obeplul za 49 dní. 
Osmačtyřicetiletý dobrodruh se plavil 
na 31 metrů dlouhém a na 21 metrů 
širokém trimaranu, lodi se třemi trupy. 
„Psychicky jsem byl nahoře i dole, ale 
upínal jsem se ke svému cíli,“ řekl Coville 
po svém přistání. Tuto extrémní plavbu 
zvládl i proto, že v kuse nespal déle než 
tři hodiny.

Také čeští dobro-
druzi si plní své sny 

o plavbě kolem 
světa. Příkladem 

je Petr Ondráček, 
který se na cestu 

vydal ve svých 
62 letech. Loď si 

stavěl od roku 
1982 a za cíl si dal 
překonat světový 
rekord v osamělé 

nepřetržité plavbě 
kolem světa. Ten 
sice nepřekonal, 

ale přesto na moři 
urazil úctyhodných 
38 tisíc kilometrů.

Šest let na pla-
chetnici kolem 
světa trávili také 
Jana a Otakar 
Honsovi. Vypluli  
v roce 2009  
a vrátili se v roce 
2015. Čeští senioři 
měli s plavbou 
už zkušenosti. 
Pravidelně jezdili 
do Chorvatska, 
kde si plachetnice 
půjčovali. Svoji 
cestu kolem světa 
začali ve Švédsku 
a postupně obe-
pluli celý svět. 

Třeba nepatříte k těm, kteří touží po 
luxusu, vlastní kajutě a večerní zábavě 
na palubě některé ze zaoceánských 
lodí. Jestli dáváte přednost dobro-
družství a vlny Atlantiku i Pacifiku 
chcete zdolat sami, vydejte se na cestu 
na vlastní pěst, podobně jako mnoho 
dobrodruhů před vámi. 
Inspirací se vám může stát třeba Isa-
belle Autissier, francouzská mořeplav-
kyně, která jako první žena obeplula 

svět.  „Na jedné straně zažíváte velmi 
opojný pocit velké svobody, na druhé 
straně je to strašně tíživé,“ nechala se 
slyšet v jednom z rozhovorů. A to je 
přesné. Při osamocené plavbě oceá-
nem můžete zažívat extatické pocity, 
stejně jako propadat zoufalství, že 
jste na širém moři sami. Takové plavby 
nejsou pro každého a vyžadují mnoha-
leté zkušenosti, vybavení i odvahu. 
Sama Isabelle Autissier snila o dobro-
družném životě na moři už od dětství. 
Rodilá Pařížanka trávila prázdniny  
v Bretani a na lodi poprvé vyplula  
v šesti letech. Tehdy si řekla, že až 
bude velká, obepluje svět. A za svým 
snem si jako jedna z mála opravdu 
šla. Mořeplavkyně nejdříve plula na 
dřevěné loďce bez kajuty. Kolem dva-
ceti let si sestrojila první plachetnici 
a vydala se na transatlantickou plav-
bu. Potom zvítězila v závodu, který 
je vedený přes Atlantik, a protože se 
pluje na malých loďkách, říká se mu 
minitransatlantická plavba. Když se 
tento závod povedl, Isabelle Autissier 
se rozhodla, že zvládne i plavbu po 
celém světě. 

„Samozřejmě, že to nebylo lusknutím 
prstu. Hodně jsem váhala a přemýš-
lela. Ale pak jsem si řekla, že abych 
zjistila, jestli na to mám, nebo nemám, 
tak to musím zkusit. A že pokud bych 
to nezkusila, celý život bych toho 
litovala,“ říká. Při plavbě se musela vy-
pořádat s mnohými těžkostmi. Zažila 
nehody a dokonce i ztroskotání.  
Při plánování trasy musela počítat  
s oblastmi, kde dují velmi silné větry, 

předvídat a přizpůsobit se počasí, 
například bouřím. Loď, na které plula, 
byla konturována jako lehké a prak-
tické plavidlo. Mořeplavkyně se živila 
převážně suchou stravou. Jediným 
luxusem byla rychlovarná konvice. 
Kromě jednotvárné stravy se musela 
vypořádat i se samotou. „Byla to moje 
volba. Velmi mě to obohatilo, protože 
to byla samota, kterou jsem si zvolila, 
navíc pouze na jistou dobu,“ dodává. 
Podle jejích slov jí moře naučilo hod-
ně. „Například, jak posouvat hranice 
a důvěřovat si. Protože když se plavíte 
osamoceně, musíte věřit sama v sebe,“ 
nechala se slyšet. Sama lidem, kteří 
se chtějí na plavbu po světě vydat, 
doporučuje cílevědomost. „V dnešní 
době je to těžké, lidí na moři je více 
a je těžké najít si sponzora. U samotné 
mořeplavby si musíte najít harmonii, 
nemůžete tlačit na pilu a musíte se 
plavit v souladu s mořem. Když vypluji 
na moře, mám pocit, jako kdybych se 
nějakým způsobem vracela domů.  
Musíte z toho mít radost a to je mys-
lím i důvod, proč jsem uspěla,“  
konstatuje. 

Osamocené 
dobrodružství

Byla to moje volba.
Velmi mě to obohatilo,
protože to byla samota,
kterou jsem si zvolila, 
navíc pouze na jistou
dobu

Abyste byli
na dovolené  
v pohodě
Na dovolené se, bohužel, může 
stát ledacos. Dojde-li k úrazu,  
na prvním místě je správné ošet-
ření podle jeho povahy a zásad 
první pomoci. Pokud úraz vyža-
duje lékařské ošetření, je třeba je 
neodkládat! Máme však pro vás 
navíc tip, který už pomohl mnoha 
lidem. K urychlení procesu hojení 
je vhodné použít lék Wobenzym. 
Enzymy, které obsahuje, urychlují 
vstřebávání otoků a krevních pod-
litin a zkracují dobu hojení úrazu 
až o polovinu doby, která by jinak 
byla zapotřebí. 
O dovolené může být obranys-
chopnost našeho organizmu osla-
bena nejen náročným cestováním 
a fyzickou námahou, ale i poby-
tem v cizím prostředí, kde nás 
mohou ohrožovat různé pro Stře-
doevropana neobvyklé infekční 
choroby. Enzymoterapie pomáhá 
posilovat přirozené mechanizmy, 
jimiž tělo bojuje s infekcemi
a dalšími nemocemi, které nás 
mohou potkat. Významně zkra-
cuje dobu léčby a brání jejich 
opakování. 
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KAM JET A JAK SE VYBAVIT 
NA CESTU? 

Sport

CESTOVAT PO EVROPĚ MŮŽETE LETADLEM, AUTEM, VLAKEM I AUTOBUSEM. KAŽDÝ DOPRAVNÍ  
PROSTŘEDEK MÁ SVÉ VÝHODY, JE VÍCE ČI MÉNĚ POHODLNÝ, RYCHLÝ A BEZPEČNÝ. LIDÉ, KTEŘÍ 
PROPADLI CYKLISTICE ALE TVRDÍ, ŽE KRAJINU NEPOZNÁTE NIKDY TAK DOBŘE, JAKO ZE SEDLA KOLA. 
MUSÍTE SI VYŠLÁPNOUT KAŽDÝ KOPEČEK A POTOM Z NĚHO ZASE SVIŠTÍTE DOLŮ, CÍTÍTE VÍTR NA 
TVÁŘI, SLUNCE V ZÁDECH A UŽÍVÁTE SI MÍSTNÍ VŮNI – TŘEBA Z ROZKVETLÉHO LEVANDULOVÉHO 
POLE V PROVENCE. JINDY NA VLASTNÍ KŮŽI POCÍTÍTE DÉŠŤ A PROMĚNLIVOST ALPSKÉHO POČASÍ.  
S SEBOU SI Z CESTY NA KOLE SICE NEPŘIVEZETE PLNÝ KUFR LACINÝCH SUVENÝRŮ, ALE KUPU  
NEZAPOMENUTELNÝCH ZÁŽITKŮ.

Text: Jana Poncarová, foto: Shutterstock.com
 

T
aké jste si všimli, že se Češi 
konečně rozhýbali? Přibý-
vá lidí, kteří jezdí na kole. 
Konkrétně jich na bicykl ve 
volném čase vysedne 22 %, 
což je dvakrát více než před 
deseti lety. Kromě místních 
cyklostezek se stále větší 

oblibě těší i náročnější trasy, po nichž cykli-
sta putuje třeba několik dnů. Je to dobro-
družství – spíte pod širákem, pod stanem 
nebo v zapadlých penzionech. A odtud je 
jenom krůček k tomu, abyste vyslyšeli vo-
lání větších dálek. Třeba těch evropských.
Cestování na kole Evropou usnadňují cyk-
lostezky, kterými je starý kontinent doslo-
va prošpikovaný. Zlepšuje se jejich kvalita  
i značení. Příkladem je panevropská cyklo-
trasa Praha-Paříž, po níž se první cyklisté 
rozjeli už před deseti lety. Tato trasa vede 
přes Norimberk a v podstatě kopíruje 
středověkou Zlatou stezku spojující Čechy 
a Bavorsko. Trasa z Prahy do Paříže měří 
celkem 1 537 kilometrů. Nejkratší je český 
úsek, který měří 227 kilometrů. Cestou do 
Paříže je třeba překonat ještě 670 kilome-
trů cesty přes Německo a 640 kilometrů 
napříč Francií. Ujet takto dlouhou trasu 
vyžaduje trénink, odhodlání a výdrž. 
Pokud patříte k méně vyježděným cyklis-
tům, můžete na to jít jinak: dopravit se 
společně s kolem do některé z evropských 
zemí autobusem nebo vlakem a tu potom 
projet. Cestovní kanceláře také pořádají 
cyklistické zájezdy, které se liší co do obtíž-
nosti tras. Výhodou je, že je o vás kom-
pletně postaráno. Doprovází vás autobus, 
ve kterém můžete mít schované věci, máte 
zajištěné ubytování, většinou alespoň se 
snídaní, a na trase vás doprovází průvod-
ce, samozřejmě na kole.

   
   
D
O
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RANIČÍ NA KO
LE!
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Ať už si vyberete jakoukoli možnost cestování, zásadní 
otázka – kam vyjet – bude na vás. Pro inspiraci jsme vybrali 
několik oblíbených cyklistických destinací v Evropě. 

Cyklistika a Holandsko jsou 
spolu neodmyslitelně spojené. 
Nizozemci vnímají kolo spíš jako 
dopravní prostředek než jako 
sportovní aktivitu. Okoukat 
zde rozhodně můžete bravurní 
kroužení cyklistů mezi chodci. 
Kolikrát se vám z toho tají až 
dech. Země je protkaná per-
fektně značenými cyklistickými 
trasami. Můžete se projet kolem 
typických nizozemských kanálů, 
cestou obdivovat větrné mlýny 
na kopcích, hrázděné domy  
v městečkách nebo písečné duny 
na plážích. Na své si zde přijdou 
zejména cyklisté, kteří holdují 
rovinkám. Pokud máte rádi pře-
výšení, vyjeďte raději jinam.

Tato severská země má mnoho 
společného s Holandskem. Na-
jdete zde mnoho dobře udržo-
vaných cyklostezek. Také zde 
lidé jezdí do práce nebo na ná-
kupy na kole, což je hodně vi-
ditelné například v Kodani, kde 
funguje i plno půjčoven kol. 
Podle zkušenějších cyklo turistů 
je lepší si v Dánsku vybrat jeden 
region a ten si pořádně projet, 
protože zkřižovat na kole celou 
zemi je poměrně náročné díky 
vzdálenostem. Zajet můžete 
třeba k Severnímu moři nebo 
do jezerní oblasti Silkeborg. 

U cyklistů je oblíbená i západní část Francie. Bretaň 
vbíhá do Atlantiku, a právě ten má na svědomí 
drsnější podnebí. Je tady ale malebná krajina plná 
rozeklaných útesů, mysů, majáků a typických koste-
líků s kalváriemi. Pokud se nemůžete rozhodnout, 
zda dát při cyklistické dovolené přednost rovince 
nebo hornaté krajině, zvolte Bretaň, která před-
stavuje kompromis. Terén je tady ideálně zvlněný. 
Rovinky střídají kopce. Buďte ale připraveni na 
proměnlivé počasí. I v létě tady může pršet nebo 
foukat ledový vítr od moře. Silnice v Bretani jsou 
poměrně frekventované, proto jezděte spíše po 
menších silničkách nebo vyznačených cyklotrasách. 

I Britské ostrovy mají co nabíd-
nout, pokud hledáte vhodnou de-
stinaci pro cyklistickou dovolenou. 
Zelené kopcovité Skotsko bude 
pastvou pro vaše oči. Najet zde 
můžete na mnoho cyklistických 
stezek i nepříliš frekventovaných 
asfaltových silniček. Buďte připra-
veni na déšť a na muchničky, malé 
černé mušky, které se objevují 
hlavně v předvečer, když neprší  
a nefouká vítr. Cyklisty umí pěkně 
potrápit. 

Pokud je pro vás Dánsko příliš chladné, 
vyberte si Korsiku, která je u cyklistů 
oblíbená už řadu let. Nejsnadněji se sem 
dopravíte s cestovní kanceláří, případně 
si musíte dopředu rezervovat trajekt. 
Těšit se můžete na pěkné a stálé počasí. 
V létě tady ale bývá vedro, takže pro 
cyklistické výlety je vhodnější jaro nebo 
podzim. Na své si zde přijdete, pokud 
milujete hory i moře. Na kole se zde 
jezdí dobře, Korsika je protkaná sítí 
asfaltových silniček, na nichž spíš potká-
te cyklisty než automobily. Jízdu si tady 
užijete, pokud milujete převýšení. 
Vedle středně náročných cest tady na-
jdete i velmi tvrdé výšlapy, například na 
sedlo Bavella (1 200 metrů nad mořem).  

Kam na kole 
v Evropě?

HOLANDSKO

DÁNSKO

KORSIKA

BRETAŇ SKOTSKO
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Ideálním rájem cyklistiky je Rakousko. 
A pokud kromě jízdy na kole chcete 
zažít krásnou sportovní dovolenou, 
určitě vyzkoušejte Tyrolský region, 
kterému se říká aréna pro pěší turisty 
a horské cyklisty. Tyrolskou Zugspitz 
Arenu tvoří tato šarmantní místa: Ehr-
wald, Lermoos, Berwang, Bichlbach, 
Biberwier, Heiterwang am See, Lähn-
-Wengle a Namlos. V této aréně 
nenajdou návštěvníci jen pravou tyrol-
skou atmosféru, ale také nejrůznější 
tipy na léto. 
Na horské cyklisty čekají dráhy a cyklo-
stezky kolem Lermoosu a Biberwieru. 
Horská turistika znamená (znovu) 
objevit krásu pomalé chůze. Správ-
ným výchozím bodem je TZA se svými 
150ti pěšími stezkami různé obtížnos-
ti. Místní horské školy nabízejí vedle 
klasických vysokohorských túr také 
mnoho tematických: od výprav za 
vycházejícím či zapadajícím sluncem 
po putování za bylinkami nebo orchi-
dejemi. V tyrolské Zugspitz Areně ve-
dou cesty k impozantním vodopádům 
a tajemným horským jezerům. Kromě 
pěší turistiky poskytuje region bezpo-
čet dalších možností, jak poznávat 
přírodu. Pro ty, kteří chtějí nejkrásnější 
letní aktivity zažít společně, existuje  
v červnu/červenci a v září/říjnu nová 
nabídka: účastníci si mohou podle 
vlastní úrovně  zvolit variantu „aktiv 
light“ nebo „aktiv plus“. To přiláká 

především nestárnoucí aktivní genera-
ci, jakkoli je samozřejmě vítán každý. 
Lidé s vysokými nároky na dovolenou 
tu najdou promyšlený program, který 
klade důraz na každý detail: speciálně 
vyškolení trenéři a průvodci, individu-
ální péče v malých skupinkách, vybraní 
hoteloví partneři a horské chaty  
s regionálními specialitami.

Vysněná dráha pro  
horské cyklisty: 12 novi-
nek a přes 100 tras 
Blindseetrail, Grubigalmtrail, Skigasse, 
Barbarasteig a Rauhe-Gasse jsou hvěz-
dami nové cklosezóny. Správný profil 
pod kola si mohou dopřát jak začáteč-
níci, tak každý zkušený horský cyklista. 
Není divu, že TZA byla už několikrát 
oceněna jako doporučená oblast 
„Approved Bike Area“ od „Mountain 
Bike Holidays“. 
Na portálu Online-Tourenportal si mo-
hou cyklisté vybrat z více než stovky 
značených stezek každý svého favo-
rita. Tak si mohou cyklisté vychutnat 
vrcholné přírodní zážitky během jízdy 
k jezeru Heiterwanger See na úpatí 
vrcholků, zatímco milovníci extrémní 
horské cyklistiky a milovníci volného 
stylu najdou nové sportovní výzvy 
na překážkové dráze u Grubigsteinu 
v Lermoos. K tomu jsou k dispozici i 
osvědčené školy horské cykloturistiky 

a různé půjčovny a servisní stanice.
Kdo dává přednost elektrickému kolu, 
může si ho pronajmout v sedmi půj-
čovnách, a o dobití akumulátorů  
se postará 13 výměnných stanic. 
Také další země, například sousední 
Německo, Provence ve Francii nebo 
Toskánsko v Itálii, jsou skvělou volbou 
pro cestování na kole. Do Německa se 
vyráží k Bodamskému jezeru, jež leží 
na hranicích s Rakouskem  
a Švýcarskem. Oblíbené jsou i vyhlá-
šené německé cyklostezky, například 
podél Mosely, nebo kolem Berlína. 

Vůbec nejpopulárnější cyklistická trasa 
vede kolem Labe (Elbe-Radweg). Zále-
ží jen na vás, kam vás cyklistické srdce 
táhne. Vedle náročnosti terénu a stavu 
cyklistických tras vybírejte zemi i podle 
toho, jaké požadavky má na cyklisty.

RAKOUSKO
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že si vystačíte jen s karimat-
kou a celtou. Nebo se na-
opak ubytujete v místních 
hotýlcích a penzionech, 
případně využijete služeb 
Airbnb a přespíte u míst-
ních. V takovém případě  
se s převozem spacáků  
a karimatek nemusíte trá-
pit. wS sebou si rozhodně 
vezměte základní cyklistic-
kou výbavu, pokud byste 
píchli kolo. Hodit se vám 
budou funkční trika, po-
hodlné cyklistické kalhoty, 
větrovka a pláštěnka. Ne-
zapomeňte sluneční brýle, 
krém na opalování, kšiltov-
ku. Je pravděpodobné, že 
budete občas prát prádlo. 
Měli byste si praní a zásobu 
oblečení naplánovat tak, 
abyste vždy měli suché ob-
lečení na převlečení, pokud 
se zpotíte nebo zmoknete. 
Vhodné je funkční prádlo, 
které dobře saje pot. 
Než se vydáte na další úsek 
své cyklistické dovolené, 
vždy byste si měli doplnit 
zásobu vody, proto se hodí 
mít i dva stojánky na láhev. 
Při ruce mějte také záso-
bu energetických tyčinek, 
čokolády, proteinů nebo 
sušeného masa na doplnění 
energie. 

Co sbalit na cyklo 
dovolenou?
• Spacák, karimatka, igelity,
 provázky, pokud nocujete venku.

• Trička, spodní prádlo, ponožky,
 kapesníky, ručník, plavky.

• Funkční tričko s dlouhým
 rukávem, větrovku, pláštěnku,
 cyklistické kalhoty, alespoň jedny
 civilní kalhoty, pokud chcete zajít
 do společnosti.
• Cyklistickou přilbu.

• Nůž, otvírák na konzervy, mapy,
 nářadí na kolo, lepení, náhradní
 duši, pumpičku, zámek na kolo.

• Osobní hygienu, toaletní papír,
 základní lékárničku.

• Cyklo láhev s pitnou vodou.

• Repelent, opalovací krém,
 sluneční brýle.

• Krabičku poslední záchrany. 

• Tyčinky, proteiny, hroznový cukr,
 sušené maso. 

• Osobní doklady, pas, peníze,
 platební kartu. 

• Mobilní telefon, navigaci,
 nabíječku.

Pojištění na cyklo dovolenou
Než šlápnete do pedálů a vyrazíte na nekoneč-
nou silnici, ujistěte se, že jste přibalili i cestovní 
pojištění. Některé pojišťovny zavádějí v reakci 
na stále oblíbenější cyklistické dovolené  
i speciální pojištění. Cyklistika je, podobně jako 
ostatní sportovní aktivity, do jisté míry riziková. 
Při výběru pojištění na cyklo dovolenou si po-
řádně prostudujte všeobecné podmínky. Mělo 
by vám být jasné, jak pojišťovna vykládá pojmy, 
zda klade rovnítko mezi cyklotrasu a cyklostez-
ku, nebo těmto pojmům rozumí jinak než vy.  
V případě řešení pojistné události je totiž výklad 
velmi důležitý. 
Zaměřte se především na výluky, protože na-
příklad některé pojišťovny nepojišťují horská 
kola. Dejte raději přednost kvalitě před nízkou 
cenou, stejně jako vyšší spoluúčasti. Pojišťovnu 
můžete vybírat i podle renomé a referencí.  
V případě, že se v zahraničí dostanete do potíží, 
bude důležitá i kvalita asistenčních služeb  
– oceníte 24 hodinový provoz zákaznické linky.

www.czechmasters.cz

SVĚTOVÝ GOLF V ČESKU

TITULÁRNÍ PARTNER GENERÁLNÍ PARTNER
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ZLOBÍM,
KDYŽ TO

NIKDO NEVIDÍ

Rozhovor     

Jsme v polovině června, už stříháte metr  
do prázdnin?
Prázdnin už se nemůžu dočkat. Poslední dva měsíce jsem 
měl hodně natáčení, divadelních představení i dalších 
akcí, bylo to náročné období. Na přelomu května a června 
jsem opět s Danou Morávkovou moderoval už 58. Ročník 
Zlín Film Festu. Letos už posedmnácté. Ten pomyslný metr 
stříhám právě od festivalu. Jakmile začne, vím, že prázdni-
ny jsou na dosah. Jezdím tam moc rád. Líbí se mi, že celé 
město žije festivalem, že v té době studenti pomáhají jako 
dobrovolníci, děti nechodí do školy, v parku je spousta 
doprovodných akcí, kdy tam lidé přijdou ráno a zabaví se 
celý den. Takže náročný týden, který ale rychle uteče. Když 
pracujete a děláte to, co vás baví, vždycky čas hodně utíká. 
Navíc už tam jezdím skoro jako domů. Ve Zlíně často hostu-
jeme i s divadlem a pokaždé je tu skvělé publikum. Lidi  
na Moravě jsou jiní než v Čechách, jsou mnohem srdečnější, 
líbí se mi to.

S Danou Morávkovou hrajete  
i v seriálu Ordinace v růžové zahradě...
Teď nespočítám, kolik let už spolu hrajeme. V letošní sezó-
ně byla naše linka malinko upozaděná, ale od září se kolem 
nás zase budou dít věci. Tak uvidíme. Těším se na to,  
s Danou se mi krásně spolupracuje, za ty roky už si rozumí-
me skoro beze slov.

Vy jste spolu dokonce nafotili fotky  
do jedné specifické knihy.    
Léta dělám s kolegyní Lenkou Bernardes semináře na téma 
etikety, komunikace a slušného vystupování. Vzniklo to 
náhodou, když mě kdysi před patnácti lety oslovil kamarád 
Saša Hemala, jestli bych za něj nepřednášel na semináři 
na téma rétorika. Trochu jsem se zdráhal, nikdy jsem nic 
takového nedělal, ale chytlo mě to.  V knize, která vyjde 
na podzim a bude se jmenovat První dojem, jsme s Lenkou 
sepsali rady, jak udělat co nejlepší první dojem, jak se cho-
vat v určitých situacích. Ty situace jsme i fotili a kromě nás 
s Lenkou na fotkách pózuje právě Dana a můj syn Matyáš.  
Snad si kniha najde svoje čtenáře. Musím říct, že v posled-
ních letech vnímám, že se k sobě lidi chovají čím dál tím 
hůř. Jakoby mizely vzory správného chování. Úplně běžně 
vidíte, že do tramvaje nastoupí starší paní, postaví se nad 
mladého kluka, který klidně dál sedí a ani ho nenapadne, 
že by měl vstát a pustit ji sednout. Nějak se vytrácí nejen 
galantnost, ale i slušné chování vůbec. Já si na obojí dost 
potrpím. Jakoby muži zapomínali, že jsou muži a ženy  
ztrácely svou ženskost. 
Od rodičů jsem byl vychovaný ke slušnému chování a mám 
ho v sobě zakořeněné. Znám spoustu kolegů, kteří odmít-
nou se fanouškům podepsat nebo se s nimi vyfotit. Já to 
nedokážu, když mě člověk slušně požádá, bylo by mi to 
hloupý, i když se mi to třeba někdy nehodí nebo spěchám. 
Když jsem hrával prince, tenhle pocit se ještě víc upevnil. 
Nedovolil jsem si dělat nějaké vylomeniny. Jednou jsem si 

o tom povídal právě ve Zlíně s Pierrem Bricem, představite-
lem Vinnetoua. Bylo to pro mě důležité setkání, protože já 
na filmech s ním vyrůstal, potkal jsem se tak se svou mod-
lou z dětství. A on se opravdu celý život choval tak, jako by 
se chovala ta jeho filmová postava, ten kladný Vinnetou. 
Tak se i já chovám – nebo se o to alespoň snažím – tak, 
abych nedělal svým princům Jasoňům ostudu. A hlavně tak, 
abych se kamkoliv, odkud odjíždím, mohl zase vrátit.   

Nemáte chuť někdy z té kůže hodných hochů 
vyskočit?   
Na jevišti k tomu dostávám příležitost. V jednom předsta-
vení hraju ženu a spousta lidí za mnou potom  chodí a říká, 
že netušili, jak dokážu blbnout. V jedné pohádce hraju 
zase čerta, v jeho kůži se na jevišti taky hodně vyřádím. 
V divadle dostávám v poslední době hodně role politiků. 
Hraju dva ministry financí a jednoho daňového inspektora 
finančního úřadu To nejsou vyloženě hodní hoši.  

VLASY UŽ MU ZEŠEDIVĚLY, ALE V ROŠŤÁCKÉM POHLEDU JEHO OČÍ JE ZNÁT, ŽE V DUŠI ZŮSTAL POŘÁD 
KLUK. NAPSAT, ŽE JAN ČENSKÝ JE BÝVALÝ PRINC, JE SICE KLIŠÉ, ALE PRAVDIVÉ. PRAVDA JE TAKY TO, 

ŽE V POSLEDNÍCH LETECH DOSTÁVÁ HLAVNĚ NA DIVADLE ROLE POLITIKŮ A ŽE NEDOSTATEK  
FILMOVÝCH NABÍDEK MU VYVAŽUJE NATÁČENÍ SERIÁLOVÉ. LÉTA TAKY PŮSOBÍ JAKO VYHLEDÁVANÝ  

MODERÁTOR, SPOLUORGANIZÁTOR SEMINÁŘŮ NA TÉMA SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ A VYSTUPOVÁNÍ.  
A V ROZHOVORU DOŠLO I NA HONZOVY OBLÍBENÉ ADRENALINOVÉ SPORTY.  

Text: M
onika Seidlová, foto: im

ageberu, archiv TV
 N

ova, archiv TV
 Prim

a, archiv Zlín Film
 Festival a archiv A

gentura H
arlekýn.
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V životě si občas dovolíte zazlobit?  
No jasně, ale zlobím si, když to nikdo nevidí. Každý musí 
někdy – jak se říká – upustit páru. V tom mám bohužel  
nevýhodu, že je na mě vidět, proto si to dovolím jenom  
ve společnosti, kterou dobře znám a které důvěřuju. Tam, 
kde mě neberou jako Jana Čenského, ale jako kámoše. Tře-
ba na prkně v klubu na Rozkoši, nebo v Černé v Pošumaví  
a na pár dalších místech, kde lidi nejsou připojení na síti  
a radši než do mobilů se koukají sobě do očí a povídají si.  
Tam, mezi kamarády, si všechno kompenzuju. Opravdové 
kamarády nemám v herecké branži, ale úplně jinde, a spíš 
na vesnici. Ale těch míst, kde si můžu dovolit být sám za 
sebe, je čím dál méně.  

Bral jste fakt, že jste povahově tak zvaný 
Jasoň a vzhledem pohledný chlap, v životě jako 
výhodu?
O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Nebo myslíte jako jestli  
jsem díky tomu snáz balil holky? 

Třeba taky.    
V určité době asi ano. Problém komunikovat se ženami 
jsem nikdy neměl a problém seznámit se taky ne. Ale jed-
nou mě jedna slečna vyškolila, když mi řekla: Jestli si myslíš, 
že když jsi Čenský, sednu si před tebou na zadek, to se 
pleteš. Ta věta mi dlouho zněla v hlavě. Byla to tak trochu 
facka od života. Kterou jsem ale tenkrát – přiznávám se  
– docela potřeboval.  

A obráceně – nastala situace, kdy pro vás byl 
vzhled nevýhodou?     
Ani o tom jsem nepřemýšlel. Ale možná že mi někdy  
chybělo, že jsem nedostával role různých podivínů a tak 
nějak vnitřně i zvnějšku pokřivených lidí. Jednou jsem hrál 
schizofrenika a docházel kvůli roli pár měsíců do Bohnic, 
abych něco vstřebal. Byl tam chlapík, který byl pokaždé 
jiný, jednou nabitý energií tvrdil, že má třetí oko, podruhé 
byl úplně v útlumu. V inscenaci o francouzských impre-
sionistech jsem hrál Lautreca, což byla taky hodně zají-
mavá postava. Role, kdy je uvnitř člověka nějaká bouře, 
mě vždycky přitahovaly. Dokonce jsem, protože maminka 

pracovala ve zdravotnictví, jednu chvíli koketoval s bílým 
pláštěm. Lákaly mě genetika a hlavně psychologie, která je 
herectví dost blízká. Ostatně ona i ta schizofrenie. Někdy 
je dobrý jít do extrému, kdy člověk neví, jestli ještě hraje, 
nebo už jde o nějakou chorobu. Jen musí dát člověk pozor, 
aby ho to nesežralo Znám případy, kdy se to lidem stalo.

Umíte tyhle části oddělit?    
Drží mě, že 30. června skončím a kromě dvou dnů, kdy 
mám nějaké akce, budu mít dva měsíce volno. To samé  
dělám i přes svátky, třeba na Vánoce se snažím mít volno  
14 dnů a práci odmítám.  Vydržím tři měsíce makat v kuse 
bez volného víkendu, protože vím, že pak si to všechno 
vynahradím.

Nechybí vám pak práce během volna?      
Chybí a zhruba týden mi trvá, než najedu na jiný režim.  
Pak je zase hrozně těžkej návrat. Ale já si přesto nemůžu 
dovolit úplně vypnout, protože mám v hlavě devět diva-
delních představení, z toho dvě poměrně nová, ještě ne 
tak úplně zažitá. To je pro mě hodně zavazující, nemůžu 
mozek úplně vyresetovat, musím si texty v hlavě držet.  
Takže se občas stává, že chodím po lese a přeříkávám si  
svoje role a lidi na mě koukají jako na blázna. Nejhorší je 
pro mě zapamatovat si jména. Nevím, jestli je těžší učit  
se divadelní hry nebo scénáře na natáčení Ordinace, kde je 
zase spousta lékařských termínů. Ale jakmile člověk přijde 
do divadla a oblékne si kostým, naskočí to. I když jednou se 
mi povedlo krásně text splést, protože jsem měl dva velmi 
podobné nástupy. V Představení Hrátky s čerty začínám jed-
nu repliku slovy: „Dobrý den, otče Scholastiku, promiň, že 
rušíme tvou samotu...“ V  Libni – v Divadle pod Palmovkou 
jsem hrál v představení, kde postavy seděly na schůzi  
a já tam mám přijít a pozdravit je jenom „Dobrý den“. 
Jenže místo toho jsem jel:  „Dobrý den, otče Scholastiku, 
promiň, že...“ Kolegové na mě nechápavě koukali.  
Proto si texty čas od času memoruju i během dovolené..

Máte rád léto spíš naplánované, nebo ho  
necháváte volně plynout?      
Jsem konzervativní takže rád jezdím na stejná místa, třeba 
na Rozkoš nebo na Lipno. Naplánované mám Chorvatsko, 
protože tam se musí místo rezervovat, ale zbytek nechá-
vám až podle situace. Ideální je, když mi někdo zavolá, že 
někde šikovně fouká. Tak sbalím surf, zamluvím si ubytová-
ní a jedu.

Znamená to, že v létě se věnujete hlavně 
surfu?    
A ještě jezdím hodně na kole.

Vyrážíte na kola třeba se synem? 
Nebo s manželkou?      
Se synem už míň, ale jeho teď docela chytlo lezení, tak 
jsem s ním vyrazil do Rakouska na ferraty a pořídil jsem si 
na lezení ferratový set. S ním může člověk lézt i sám, což je 
výhoda. To mě baví. A tak jezdím o prázdninách na různá 
místa podle toho, jestli na jezeře fouká nebo jestli naopak 
na horách nefouká. Co nemám rád, je déšť. Když jsem kdysi 
jezdíval na čundry, kolikrát jsem strašně zmoknul. Od tý 
doby nemám rád, když jsem ve vlhku. Nevadí mi spát pod 
stanem, ale nemám rád hnusný počasí. Žena s námi jezdíva-
la dřív, ale už ji to za ty roky nebaví. Tak jezdím sám nebo 
se mnou jede Prcek, tedy syn. Už je sice velkej jako já, ale ta 
přezdívka mu zůstala.

Rozhovor děláme během natáčení, průběž-
ně odbíháte před kameru a zase se vracíte.  
O mužích se říká, že nedokáží dělat víc věcí  
najednou, ale u vás to zřejmě neplatí.    

Jakoby muži 
zapomínali,

že jsou muži 
a ženy ztrácely 
svou ženskost
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Nemám problém koncentrovat se, zůstalo mi to z doby, kdy 
jsem dělal atletiku. Ale někdy je těžké odstřihnout všechny 
rušivý věci okolo. Občas se na seminářích potkáváme  
s Janem Mühlfeitem. Propaguje metodu, které se říká flow. 
Představte si děti, které si hrají. Dokážou se natolik zabrat 
do hry, že nic okolo nevnímají. To je flow. Já to nevydržím 
dlouho, ale třeba při představení se mi daří, že se koncen-
truju jenom na jeviště. Nebo v autě – koncentruju se na 
jízdu a nemluvím. Ostatním říkám, ať se baví, ale já jim 
neodpovídám, protože promýšlím spoustu věcí.  Taky jsem 
v bodové tísni, protože rád jezdím rychle, tak se v autě o to 
víc musím soustředit. (smích).

Jaké si myslíte, že je největší klišé v souvislos-
ti s vaší osobou?      
Asi role princů, kterých jsem hrál dost a každý se mě na ně 
ptá. A taky MiSS, které jsem dlouho moderoval. Svého času 
na mě pokřikovali: Kde jsou ženský, tam je Čenský. Ale bylo 
to krásný období, rozhodně toho nelituju. Byla to dobrá 
zkušenost. Já si ze všeho beru vždycky to pozitivní. Třeba 
vojna. I já jsem nadával, že na ni musím jít, ale měl jsem 
krásnou vojnu v AUSu (Armádní umělecký soubor – pozn.
red.), cestovali jsme, dostal jsem se k moderování, hrál jsem 
hodně tenis, měl jsem spoustu volného času, přečetl hodně 
knih.  Vždycky si pamatuju jen to hezké, a to i ze vztahů, 
které nedopadly dobře.

Umíte vždycky za vztahem, a to i pracovním, 
udělat radikální řez?      
Je to pro mě těžké, ale vždycky, když se mi to povede, je to 
příjemný pocit. Jsem narozený ve znamení Býka, mám rád, 
když se věci řeknou na rovinu. I když to někdy bolí. V práci 
mám někdy problém, že neumím říct ne. Ale učím se to.

Co vám v životě nevyšlo? V čem máte pocit, 
že jste selhal?    
Sedm let jsem chodil s Terezkou Pokornou a tenkrát jsem 
nemohl pochopit, že ode mě odešla za Jurajem Herzem. 
Pak už jsem to chápal. Jednou jsem strašně selhal, když 

jsem jel nakupovat kočárek a výbavu pro syna do Německa. 
Odjel jsem do Frankfurtu a měl jsem s sebou 700 marek. 
Byli tam skořápkáři a tak mě zblbli, že jsem začal hrát. 
Oni mě namlsali počáteční výhrou a já jsem tam nakonec 
během chvíle všech 700 marek prohrál. Já rád koukám na 
dokumenty, líbí se mi, když nejsou nahraný a myslím, že 
poznám, co je a není nahrané. Ale tady jsem to fakticky  
nepoznal, měli dokonalou strategii a byli to skvělí herci. 
Tak jsem se styděl, že se vracím bez peněz a bez kočárku  
a výbavičky, že jsem to nepřiznal a řekl, že mě okradli.  
Tenhle zážitek mě ale natolik vyléčil, že pak jsem se hazar-
du vyhýbal, dokonce i když jsme byli v Las Vegas.

Pro co dalšího máte slabost?    
Mám rád adrenalin, dokud mi tělo slouží, tak si ho dopřá-
vám. Miluju rychlost, ale bez motoru. Když stojíte na prkně, 
foukne a dáte malou plachtu, nádherně letíte, to je úžasný 
pocit. Podobný, jako když sjedete sjezdovku v prašanu. Dřív 
jsem takové situace vyhledával, teď už mám větší respekt 
před padajícími lavinami. Potřebuju pravidelně vypadnout 
od lidí a hrábnout si na dno svých sil. Když nemůžu na prk-
no nebo lyže, tak si jdu aspoň zahrát squash.

Zůstalo vám ze sportu i to, že potřebujete 
dosáhnout nějakého cíle?    
Jasně, potřebuju dojít nebo dojet do cíle, utahat se.  Pro 
někoho je cílem už ta cesta, mně ale nestačí zúčastnit se, já 
potřebuju vyhrávat, musím to uzavřít. Když jdeme skupina 
lidí, já potřebuju jít vpředu, vést ostatní. A určitě tím svoje 
okolí hodně otravuju. Když jsme byli malí, jezdívali jsme na 
hory a museli si sjezdovku nejdřív ušlapat, než se na ní dalo 
lyžovat. Teď jezdíme do Rakouska s partou a já neodolám, 
abych nebyl ráno na kopci první a užil si ten manžestr, ten 
krásně upravenej kopec. Ostatní mě nenáviděj, ale jak stár-
nu, už mě to taky trochu přechází. Podobně mám zažitou 
i čáru, tedy hranici. Když jedeme přes Rozvadov, pokaždý 
opakuju synovi, že tam byla závora a nikdo se přes ni nedo-
stal. On to nemůže pochopit, narodil se v roce 1990, ale ve 
mně to pořád je a toho, že se můžu svobodně pohybovat, 
si strašně vážím. Proto nedokážu pochopit, že se tyhle doby 
zase pomalu začínají vracet. To není dobrý a toho se bojím.

 
Čeho se ještě bojíte?  

Nemoci, až mi tělo přestane fungovat. Vědomí, že nemů-
žu popadnout nějakou ze svých oblíbených hraček a jít si 
zalyžovat, vyrazit na kolo nebo zahrát squash. S tím bych 
se těžko srovnával a obdivuju všechny, kteří to třeba po 
nějakém úrazu musí řešit a dokážou se s tím srovnat. V tom 
jsem možná slaboch.   

Co je vaše slabá stránka?   
Jsem línej a lenost pořád překonávám, pořád si vymýšlím 
nějaký program. Zamluvím si v sedm ráno kurty a vím, že 
na mě bude někdo čekat, to mě donutí tam jet. Proto si 
musím dávat úkoly. Dávám si je i na dovolené, první týden 
si domluvím spoustu aktivit, pak mě to trochu přejde. Jinak 
bych jenom ležel a četl si nebo se toulal po kopcích.   

Mluvil jste o představení, v němž hrajete 
ženu. Závidíte něco ženám?   
Ženské zbraně. Jak se dokážete načančat....to je hezký. 
(úsměv).  

Velké světlo, malá spotřeba.

Využijte LETNÍ slevy

-20%www.broadwing.cz

Jedinečná stolní LED lampa Broadwing je speciálně vyvinutá pro práci na psacím stole, 
monitory a počítače. Mezi její hlavní výhody patří 140 LED čipů, které jsou osazeny do 
hliníkové lišty o šířce 81 cm. Díky tomu vám bez problému osvítí celý pracovní stůl bez 

jakýchkoli stínů. Jedním kliknutím si můžete přepnout mezi třemi teplotami barev a třemi 
stupni svítivosti. Lampa Broadwing se jednoduše položí za monitor nebo připevní na stůl.
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CZECH MASTERS 
ozdobí vítěz 
nejslavnějšího
turnaje světa 
PÁTÝ ROČNÍK D+D REAL CZECH MASTERS SE USKUTEČNÍ 
OD 23. DO 26. SRPNA V ALBATROSS GOLF RESORTU. LETOS 
BUDE MÍT OPRAVDU HVĚZDNOU ÚROVEŇ, NA ODMĚNÁCH 
SI HRÁČI ROZDĚLÍ 1 MILION EURO A MEZI HLAVNÍ POTVRZENÉ 
HVĚZDY PATŘÍ DANNY WILLETT. TENTO TŘICETILETÝ ANGLI-
ČAN SE ZAPSAL DO GOLFOVÉ HISTORIE SVÝM VÍTĚZSTVÍM 
NA MASTERS V AUGUSTĚ V ROCE 2016. 

Foto: RELM
O

ST/O
ta M

rákota 

Golf     
„Turnaj má vynikající úroveň. Mezi hráči si získal skvělé 
jméno a je oblíbený. Už se těším na návrat do Prahy,“ řekl 
Willett, který zvítězil ještě na dalších čtyřech turnajích 
European Tour. Na Czech Masters se objevil už v roce 2014, 
kdy skončil třináctý. Samozřejmě uvidíme i další vynikající 
hráče,  přijedou například Lee Westwood nebo John Daly. 
„Pětiletá historie turnaje zna-
mená pro European Tour, že 
jsme její stabilní součástí. Stejně 
k nám přistupují i hráči. Na Al-
batrossu jsme ještě nikdy nemě-
li vítěze nejslavnějšího majoru, 
letos se nám povedlo získat 
Willetta. Další hvězdy jako 
Westwood a Daly k nám jezdí 
velmi rádi a to že budou v Čes-
ku potřetí za sebou, také svědčí 
o jisté výjimečnosti akce,“ uvedl 
Petr Dědek, majitel promotér-
ské společnosti Relmost.
Do turnaje zasáhne minimál-
ně 10 českých golfistů včetně 
dvou amatérů. Jednoho z nich 
nominuje Česká golfová fede-
race. Nejúspěšnějším Čechem 
na D+D REAL Czech Masters 
je Filip Mrůzek, který dvakrát 
prošel cutem. Je také historicky 
nejlepším českým golfistou na 
European Tour, když loni v Por-
tugalsku na Open de Portugal 
obsadil 48. místo. 

Co vše kromě pro-
fi golfu uvidíte?  
Stavba celé akce je jasně daná. Po úterní tiskové konfe-

renci diváky přilákala exhibice na Vltavě. Tentokrát se 
hrálo přímo z lodě, kterou poskytla společnost Prague 
Boats. „Děláme maximum proto, aby turnaj dál rostl. 
Letošek bude především zaměřený na zdokonalování slu-
žeb, na detaily. Pro diváky postavíme turnajovou vesničku 
s 52 prezentačními nebo pro-
dejními stany. Zvětšujeme 
merchandisingový dům, chceme 
rozšířit sortiment. Osvědčil se 
princip food festival. Přidáme 
pokrmy, které jsou oblíbené 
u dětí. Ve čtvrtek proběhne 
golfová klinika s jednou 
z hvězd. Znovu se bude putto-
vat s Raiffeisenbank o 100 tisíc 
korun. Finálová trojice si zaput-
tuje v neděli na greenu 18. jam-
ky hned po skončení finálového 
kola,“ popisuje Pavel Poulíček, 
výkonný ředitel promotérské 
společnosti Relmost.
Mezi hlavní partnery turnaje 
se nově zařadila Česká golfová 
federace. Díky ní bude probíhat 
v areálu každý den zcela zdar-
ma výuka golfu. Není třeba nic 

mít, stačí přijet. Vše na místě bude k dispozici. Zkušení tre-
néři se postarají o zájemce všech věkových kategorií včetně 
dětí. Vstup bude mít na turnaj zdarma každý golfista 
s kartičkou člena České golfové federace, také každý maji-
tel jakékoli platební karty Raiffeisenbank, každý kdo přijde 
s klíčem od vozu Škoda, ten kdo si vsadí u Tipsportu za 

minimálně 50 Kč a předloží 
papírový nebo elektronický 
tiket, nově také každý člen 
Nespresso Clubu. Řádné 
vstupné je 100 Kč na čtvrtek 
nebo pátek, o víkendových 
dnech je vtup za 200 Kč 
a permanentka na celý tur-
naj stojí 400 Kč. Předprodej 
už probíhá v síti Ticketpro. 
Děti do 15 let, senioři a ZTP 
mají vstup zdarma.

Nenechte si ujít 
exhibici na Vltavě
Celou akci odstartuje v úterý 
21. srpna exhibice na Vltavě. 
V 15 hodin vyplují golfisté 
a jejich doprovod na největší 
pražské lodi z flotily Prague 
Boats směrem ke Karlovu 
mostu. Na řece bude připra-
vený plovoucí ponton 
s jamkou. „Loni se nám ten-
hle model exhibice osvědčil. 
Měl úspěch u hráčů, sponzo-
rů, diváků, byl medializova-
ný po celém světě. Není tedy 

důvod něco měnit,“ dodává Poulíček. Po návratu do přísta-
vu proběhne okolo 16.30 u Čechova mostu autogramiáda 
a focení s hráči. Turnaj patří svou celosvětovou sledovaností 
mezi nejvýznamnější sportovní akce v Česku. Prostřed-
nictvím televizních přenosů, které sleduje až 170 milionů 
diváků, přispívá k propagaci České republiky v zahraničí.

Pětiletá historie turnaje znamená 
pro European Tour, 

že jsme její stabilní součástí



110 | Ice Léto 2018 Ice Léto 2018 | 111

Text: A
leš Sirný, foto: Shutterstock.com

Speed

A
utosalon v Detroitu 
zahájil novou veletržní 
sezonu automobilové-
ho průmyslu. Ačkoliv 
veletržní žně automo-
bilových výstav dávno  
pominuly, některé svě-

tově proslulé akce si pořád drží stabilní 
úroveň. Jednou z nich je i autosalon  
v Detroitu – v automobilovém centru  
Spojených států.
Kdo by ještě před pár lety řekl, že robust-
ní SUV a jejich menší crossovery se silnými 
motory a relativně vysokou spotřebou 
budou tak velkým tahákem? Trh je ovšem 
živý organismus a automobilky musí rea-
govat na jeho poptávku. Té v současnosti 
dominují vozy SUV a crossover, a patrně 
ještě dlouhou dobu zůstanou u kormidla 
prodejnosti. Na to reaguje řada výrobců  
a nadále vyvíjí nové koncepty, které poz-
ději najdou využití v sériové výrobě. 

SCI-FI REALITA:
NEJOKÁZALEJŠÍ
KONCEPTY DETROITSKÉHO
AUTOSALONU

KDYŽ KTERÁKOLIV AUTOMOBILKA 
PŘEDSTAVÍ KONCEPT NEBO STUDII 
VOZU, JE JASNÉ, ŽE SE DO NĚJ SNAŽÍ 
IMPLEMENTOVAT SVÉ NEJNOVĚJŠÍ 
TECHNOLOGIE A POZNATKY, KTERÉ 
SE JEŠTĚ NEDOSTALY DO SÉRIOVÉ 
VÝROBY. NA LEDNOVÉM AUTOSA-
LONU V DETROITU BYLO TAKOVÝCH 
VIZIONÁŘSKÝCH KONCEPTŮ HNED 
NĚKOLIK.
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Toyota o vás bude vědět všechno
Daleko odvážnější než její luxusní divize Lexus, byla samot-
ná Toyota se svým Concept-i. Sice se jedná o rok starou 
novinku, nicméně na autosalonech se pořád těší velkému 
zájmu. Vize japonské automobilky má zhmotňovat budoucí 
mobilní společnost, v níž vozy dokáží prostřednictvím umě-
lé inteligence porozumět svému řidiči. 
Klíčovou technologií Toyoty Concept-i, s futuristicky prota-
ženou kabinou, je schopnost porozumět potřebám lidí  
s využitím prvků umělé inteligence pro rozpoznávání 
emocí. Technologie pro porozumění, společně s technolo-
gií autonomního řízení, má tím pádem zajistit bezpečné 
cestování. S Concept-i se v podstatě vzdáte veškerého 
soukromí, neboť interakce s umělou inteligencí odhaduje 
emoce a úroveň ostražitosti řidiče komplexním sledováním 
jeho výrazů, jednání a zbarvení hlasu. Porovnává obec-
né informace, například zprávy na webu, s informacemi 
daného jednotlivce, jako jsou např. aktivity na sociálních 
sítích, poloha podle GPS nebo historie hovorů ve vozidle, 
a následně odhaduje požadavky řidiče na základě opakují-
cích se témat.
Systém funguje tím způsobem, že například v situaci, kdy 
je řidič vystaven nebezpečí nebo vysoce stresujícím pod-
mínkám, přepne se Concept-i na autonomní řízení. Dále 
podporuje řidiče tím, že stimuluje všech pět jeho smyslů, 
včetně zraku, hmatu a čichu v závislosti na emocích řidiče, 
míře únavy a úrovni ostražitosti. Cílem umělé inteligence je 
zvýšit pozornost řidiče v případě jeho únavy nebo mu pomo-
ci uvolnit se za situací, kdy je vystaven nadměrnému stresu.

Toyota Concept-i

Koncept
Lexus LF-1 Limitless 

Koncept
Lexus LF-1 Limitless Zpětná zrcátka jsou přežitkem  

Světovou premiéru v Detroitu si odbyl koncept 
značky Lexus, která spadá pod koncern Toyoty. 
Koncept Lexus LF-1 Limitless ztvárňuje vizi nad-
cházejících luxusních SUV této značky, kombinu-
jící vysoký výkon, pohodlí a přehlídku inovativ-
ních technologií. Konvenční spalovací motor  
v něm sice nenajdete, ale automobil byl navržen 
tak, aby pod kapotou mohl uschovat elektrický 
nebo hybridní pohon. Od roku 2025 totiž Lexus 
přejde pouze na alternativní pohony a vozy této 
značky budou k dostání pouze s elektrickým 
nebo hybridním pohonem. 
Nicméně zpět k představenému Lexusu. Ten na 
první pohled zaujme mohutnou maskou chladi-
če a chybějící drobným, byť hodně nezbytným, 
detailem – zpětnými zrcátky. Ty nahradila jakási 
malá křidélka se zabudovanou kamerou, kte-
rá přenáší obraz na palubní desku přímo před 
zorné pole řidiče. Neotřelý způsob, jak se zbavit 
zpětných zrcátek, vymysleli v Lexusu velmi půso-
bivě. 
Koncept LF-1 Limitless byl navržen v Kalifornii  
a designéři z CALTY Design Research mu připisu-
jí styl roztavené katany, kombinující organické 
tvary tekutého kovu s ostrými hranami, symboli-
zující tento tradiční japonský meč. 
„Lexus LF-1 Limitless představuje naši vizi nové 
vlajkové lodi – crossoveru s výkonem a luxusem. 
Koncept v sobě zahrnuje nápadité technologie 
a zároveň vytváří silný vazbu na prožitek řidiče 
i pasažérů,“ prohlásil Kevin Hunter, prezident 
designérského centra CALTY Design Research.
Hlavním poznávacím prvkem konceptu, a přede-
vším všech sériových lexusů, je zmiňovaná maska 
chladiče, která v sobě má zabudované LED 
osvětlení, jenž probliknutím pozdraví přibližu-
jícího se majitele vozidla. Koncept má zajímavě 
řešené přítlačné křídlo na zádi vozu, které vy-
stupuje ze střechy a své konce má otevřené, aby 
zajistilo lepší proudění vzduchu za vozidlem. 
Interiér je řešen v co nejlepším zájmu soustře-
děnosti řidiče. Analogová tlačítka a páky byly 
nahrazeny aktivačním systémem pohybu, takže 
palubní deska působí minimalisticky a informač-
ní systémy se soustředí přímo před zorné pole 
řidiče včetně monitorů zpětných zrcátek. Desig-
néři rovněž kladli důraz na osvětlení. Jakmile 
řidič zmáčknutím tlačítka nastartuje, započne 
osvětlující sekvence uklidňujícího světla, jehož 
barevný tón bude odpovídat nastavenému jízd-
nímu režimu. 

Toyota plánuje realizovat přibližně do roku 2020 silniční 
zkoušky vozidel vybavených některými funkcemi tohoto 
koncepčního vozidla.

Profesionální automatický pilot
Infiniti Q Inspiration je výkladní skříní nových modelu 
značky Infinity, luxusní odnože automobilky Nissan. Kon-
cept pohání nový čtyřválcový benzínový motor VC turbo, 
využívá nejmodernější autonomní technologie a disponuje 
vytříbenou palubní deskou. Premiéra tohoto vozu sklidila 
na autosalonu v Detroitu velký úspěch, neboť design toho-
to sedanu se opravdu povedl. 
Q Inspiration má sice přeplňovaný benzínový motor, nicmé-
ně jeho spotřeba je podle zástupců automobilky srovnatel-
ná s hybridními nebo naftovými motory. Motor sám upra-
vuje kompresní poměr, aby optimalizoval výkon a spotřebu 
paliva. 
Dalším výbavou, na kterou Infinity upozorňuje, je systém 
ProPILOT, jenž reaguje na rozvíjející se autonomní tech-
nologie. Za volantem se můžete kompletně odpoutat od 
řízení, o které se postará autopilot. Ten zároveň slouží,  
v případě plné kontroly řidiče, i jako tichý spolujezdec, při-
praven kdykoliv v kritickém momentu zasáhnout a zabránit 
či zmírnit hrozící následky.
Nové období modelových řad Infiniti rovněž demonstruje 
design exteriéru. Designéři se v podstatě postarali o novou 
architekturu středně velkého sedanu, jenž v sobě kombinu-
je prvky prostorného sportovního kupé. 
Přísné čelní masce dominují velké průduchy a drží se  

zavedené linie designu současných modelů. Naproti tomu 
interiér je zařízen v minimalistické komfortu a v moderní 
atmosféře, čímž se designeři inspirovali v současné tokijské 
architektuře. Každé sedadlo spolujezdce má k dispozici 
dotykový displej a vůz může dokonce monitorovat spolu-
jezdcovu biometrii.

Blízká budoucnost Nissanu
Automobilka Nissan upoutala svou pozornost koncep-
tem Xmotion, který nese všechny základní rysy tradičního 
crossoveru – vysoký postoj, robustní proporce, zesílené 
blatníky a pneumatiky do každého terénu. Xmotion podle 
výrobce spojuje japonskou kulturu a tradiční řemeslné 
dovednosti, přičemž efektivně demonstruje novou generaci 
technologií inteligentní mobility.
„Koncept Xmotion je studií toho, jak mohou zdánlivě nesou-
rodé prvky získat sílu a důraz. Koncept čerpá inspiraci  
z japonské estetiky a výrobních metod, předávaných z gene-
race na generaci,“ uvedl Alfonso Albaisa, senior viceprezi-
dent pro globální design společnosti Nissan Motor Co., Ltd. 
Vozy SUV jsou v podstatě americkým vynálezem a vznikly 
proto, aby dostaly rodiny tam, kam se běžné sedany nedo-
stanou. Dlouhé období na nich byla vidět čistá praktičnost 
a designově působily vcelku jednotvárně. V záplavě SUV se 
ovšem automobilky snaží odlišovat své vozy od konkurence 
a čím vytříbenější karosérie automobilu, tím více na sebe 
upoutá pozornost. Právě z toho důvodu si dal designový 
tým Nissanu za úkol vnést do konceptu svěží vítr. Xmotion 
je protkaný japonskými odkazy a estetikou. 

Infiniti Q Inspiration 

Infiniti Q Inspiration Toyota Concept-i
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Inženýři samozřejmě neopomněli připravit koncept Xmoti-
on na nový svět autonomního automobilismu. 
„Exteriér konceptu je velice dynamický, s velmi klínovitými 
tvary. Výrazné blatníky jsou hladké a emotivní, a přitom 
velice elegantní,“ vysvětlil Alfonso Albaisa. „V tom se tento 
design liší od tradičního SUV se západním vlivem. Koncept 
Xmotion ztělesňuje tichou dynamiku a čistotu, které mu 
dávají velice jedinečný charakter.“
Už při prvním pohledu na nový koncept Xmotion jsou 
okamžitě patrné charakteristické designové prvky Nissanu, 
od dravé mřížky chladiče, prolisy, až po světlomety ve tvaru 
bumerangu. Mřížka chladiče V-motion, původně představe-
na jako motiv crossoveru Nissan Murano, se dočkala Blízká 
budoucnost Nissanu
Automobilka Nissan upoutala svou pozornost koncep-
tem Xmotion, který nese všechny základní rysy tradičního 
crossoveru – vysoký postoj, robustní proporce, zesílené 
blatníky a pneumatiky do každého terénu. Xmotion podle 
výrobce spojuje japonskou kulturu a tradiční řemeslné 
dovednosti, přičemž efektivně demonstruje novou generaci 
technologií inteligentní mobility.
„Koncept Xmotion je studií toho, jak mohou zdánlivě ne-
sourodé prvky získat sílu a důraz. Koncept čerpá inspiraci z 
japonské estetiky a výrobních metod, předávaných z gene-
race na generaci,“ uvedl Alfonso Albaisa, senior viceprezi-
dent pro globální design společnosti Nissan Motor Co., Ltd. 
Vozy SUV jsou v podstatě americkým vynálezem a vznikly 
proto, aby dostaly rodiny tam, kam se běžné sedany nedo-
stanou. Dlouhé období na nich byla vidět čistá praktičnost 
a designově působily vcelku jednotvárně. V záplavě SUV se 
ovšem automobilky snaží odlišovat své vozy od konkurence 
a čím vytříbenější karosérie automobilu, tím více na sebe 
upoutá pozornost. Právě z toho důvodu si dal designový 
tým Nissanu za úkol vnést do konceptu svěží vítr. Xmotion 
je protkaný japonskými odkazy a estetikou. Inženýři samo-
zřejmě neopomněli připravit koncept Xmotion na nový svět 
autonomního automobilismu. 
„Exteriér konceptu je velice dynamický, s velmi klínovitými 
tvary. Výrazné blatníky jsou hladké a emotivní, a přitom 
velice elegantní,“ vysvětlil Alfonso Albai-
sa. „V tom se tento design liší od tradič-
ního SUV se západním vlivem. Koncept 
Xmotion ztělesňuje tichou dynamiku a 
čistotu, které mu dávají velice jedinečný 
charakter.“
Už při prvním pohledu na nový koncept 
Xmotion jsou okamžitě patrné charak-
teristické designové prvky Nissanu, od 
dravé mřížky chladiče, prolisy, až po 
světlomety ve tvaru bumerangu. Mřížka 
chladiče V-motion, původně představe-
na jako motiv crossoveru Nissan Murano, 
se dočkala vyladění a úpravy pro téměř 
všechny současné modely značky Nissan. 
Maska navíc dostala nové trojrozměrně 
působící provedení.
Inspirace japonskými prvky se přenes-
la i do interiéru vozu, kde ji návrháři 
zkombinovali s estetikou futuristického 
designu. Interiér byl vytvořen podle 
předobrazu japonské krajiny. Středová 
konzola symbolizuje most spojující před-

ní a zadní část prostoru pro cestující. Díky svému dlouhému 
rozvoru nabízí Xmotion konfiguraci sedadel pro šest cestu-
jících ve třech řadách. Aby mohl koncept Xmotion pojmout 
řadu sedadel navíc, je vybaven vysouvacím střešním boxem 
s dostatečným úložným prostorem a aerodynamickým 
designem. 
V konceptu Xmotion se rovněž nachází celkem sedm digi-
tálních obrazovek. Tři hlavní obrazovky a levá a pravá okra-
jová obrazovka zabírají celou šířku přístrojového panelu. 
Dále je zde digitální vnitřní zpětné zrcátko ve stropě a ob-
razovka na středové konzole. Obrazovky a informační a zá-
bavní systém lze ovládat gesty a dokonce i pohyby očí. Pro 
nastartování vozu pak bude stačit pouhý otisk prstu. Když 
se řidič dotkne plochy pro autentizaci otisku prstu, spustí se 
uvítací sekvence a k životu se probudí osobní asistent kapr 
koi. Po napojení na chytrý telefon řidiče rozpozná navigač-
ní systém cíl cesty a aktivují se i další uživatelské informace, 
jako je počasí, hudba a informace o systému vozidla. Au-
tonomní systém je v dnešní době součástí každých nových 
konceptů a Nissan Xmotion není výjimkou. Tato přehlídka 
technologií a designu si v Detroitu vysloužila hodně pozor-
nosti a bude zajímavé sledovat, nakolik a v jakých automo-
bilech převede prvky konceptu do své běžné nabídky.

Nissan
Xmotion 

Číňané to berou vážně
Čínská společnost GAC Motor sice ještě nevstoupila do 
povědomí veřejnosti v širším měřítku, ale protože se jedná 
o nejrychleji rostoucího výrobce automobilů v Číně, je to 
pouze otázka času. V Detroitu představila několik svých 
sedanů, ovšem velký zájem vzbudilo i koncepční vozidlo 

Enverge, které je novým přírůstkem v oblasti elektrických 
crossoverů. Vůz je vyvinutý pro severoamerický trh a vyzna-
čuje se velmi zajímavým designem, okořeněným o otevírání 
dveří směrem nahoru. Zajímavým řešením jsou skla  
v bočních dveřích, které jsou vybaveny monitory. Enverge 
je ovšem pouze dvoumístný, na druhou stranu má udávaný 
dojezd až 600 km, což je hodně nad průměrem současných 
sériových elektromobilů. Z nuly na sto zrychlí za 4,4 sekun-
dy a výkon elektromotoru je 174 kW. Čínská automobilka 
mnoho informací ke svému koncepčnímu modelu Enverge 
neposkytla, nicméně je jasné, že technologie, použité v 
této studii, se budou dříve nebo později přenášet i na jejich 
sériové automobily. 

Krůček k prodeji
Nejblíže k výrobní lince měl z představených konceptů nový 
prototyp Acura RDX pro rok 2019. Premiéra tradičního SUV 
se odehrála právě v Detroitu a představitelé automobilky 

poukazovali především na nový vzhled, pokročilé technolo-
gie a přepychové vybavení. 
Pětimístné SUV prošlo poctivým redesignem, do kterého 
byly zakomponovány prvky z konceptu Acura Precision, 
jenž byl představen v roce 2016. V pořadí třetí generace 
RDX má lehčí, ale pevnější konstrukci s novým přeplňova-
ným benzínovým motorem o objemu dvou litrů, jehož sílu 

přenáší na kola automatická desetistupňová 
převodovka. Do RDX se rovněž vrací systém 
řízení všech kol, zlepšující celkovou manév-
rovatelnost tohoto o něco většího vozu než 
předchozí generace. 
Čelní masce dominuje chladič ve tvaru penta-
gonu, který vtiskl tvář novému modelu RDX 
a v budoucnu se bude objevovat na dalších 
vozech značky Acura. Rovněž v interiéru byly 
převzaty prvky z dva roky starého konceptu 
Precision. Sedačky a volant jsou sice laděny 
do sportovního stylu, ale celkovému interiéru 
dominuje především luxus s dostatkem pro-
storu pro řidiče a další čtyři pasažéry. Ti budou 
mít možnost sledovat oblohu skrz velkoryse 
pojatou prosklenou střenu – největší ve své 

třídě. Standardním vybavením současných vozů včetně RDX 
je samozřejmě rozměrný digitální panel uprostřed palubní 
desky. Co se týče výbavy, může se RDX pochlubit asistentem 
rozjezdu do kopce, kamerovým systémem okolo celého 
vozu, parkovacím asistentem vpředu i vzadu nebo systé-
mem Rear Cross Trafic Monitor, usnadňující výjezd z nepře-
hledných parkovacích míst do rušné ulice. 
Autosalon v Detroitu tak naznačil ambice některých světo-
vých automobilek v blízké budoucnosti. Vše se točí přede-
vším kolem pokrokovějších technologií, usnadňující, dalo 
by se říci, už tak zjednodušenou práci řidiče. Velké množ-
ství asistentů postupně doplňují čím dál větší měrou auto-
nomní systémy, které ovšem předbíhají svou dobu, resp. 
reakční dobu legislativy jednotlivých států, jež doposud 
neví, jak s automaticky řízenými vozy právně naložit.

Koncepční
vozidlo
Enverge 

Acura RDX 

Acura RDX 
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PESTRÁ
PALETA

LETNÍCH
DRINKŮ

Text: Eva H
ouserová, foto: Shutterstock.com

 

LÉTO JE PŘÍMO STVOŘENÉ PRO LÍNÉ POPÍJE-
NÍ CHLADIVÝCH, OROSENÝCH NÁPOJŮ  

V PŘÍJEMNÉ SPOLEČNOSTI. NĚKTERÉ 
 DRINKY JSOU NA ŽÍZEŇ, JINÉ NA CHUŤ. 

NĚKTERÉ BEZ A JINÉ S ALKOHOLEM.

Víte, že pocit žízně je v podstatě varovný signál, kte-
rým náš organizmus upozorňuje, že je něco v nepo-
řádku? Lidské tělo je tvořeno více než ze dvou třetin 
vodou. Lehká dehydratace se projevuje zvýšenou 
únavou, bolestí hlavy či ztrátou koncentrace. Každý 
by si měl hlídat pitný režim, aby se pocit žízně vůbec 
nedostavil a doplňovat tekutiny, tolik potřebné pro 
lidské zdraví, průběžně po celý den. A nemusí jít 
jen o obyčejnou vodu nebo minerálku. Čím vším se 
můžeme v létě osvěžit?

Na zdraví

Kokosová voda
Voda z mladých zelených kokosů je osvěžující alternativou, 
doslova ideální pro letní pařáky. Díky ní si doplníte do těla 

elektrolyty, zvláště ideální po horkém dni na pláži. Kokosová 
voda obsahuje hodně draslíku a málo kalorií, nemá přidaný 

cukr a žádná barviva. Kokosová voda je taky super vyprošťo-
vák na kocovinu, protože hydratuje a dodává tělu esenciální 
minerály a antioxidanty, které jste ztratili díky alkoholu. Jak 

ji konzumovat? Kokosová voda se dá koupit v prodejnách 
zdravé výživy nebo si můžete koupit kokosový ořech a ote-

vřít si ho sami. Pijte tekutinu samotnou nebo ji lze přidat do 
smoothies.

Není limonáda jako limonáda
Tím nejjednodušším drinkem jsou bezesporu limonády. 
Ale ne ty ze supermarketů, plné umělých barviv a sladidel. 
Zkuste třeba detoxikační limonádu, kterou tvoří citrón 
nebo limetka, na plátky nakrájená okurka, trocha máty  
a perlivá voda. Pokud chcete přes léto nějaké to kilo shodit, 
přidejte do nápoje lžičku nastrouhaného čerstvého zázvoru. 
Velmi zdravou limonádovou ingrediencí je i kiwi s vysokým 
obsahem vitamínu C. Třtinový cukr zalijeme horkou vodu, 
zamícháme a necháme vychladit. Kiwi očistíme a mátu 
obereme na lístky. Kiwi nakrájíme na kostky a rozmixujeme 
s mátou a limetkovou šťávou. Zalijeme cukrovou vodou  
a prolisujeme nebo propasírujeme. Nakonec základ limoná-
dy zalijeme vychlazenou perlivou vodou. I grep se hodí pro 
letní osvěžující drink. Rozpůlíme ho, kousek dužiny dáme 
stranou a ze zbytku vymačkáme šťávu, smícháme s mali-
novým sirupem. Přidáme lžíci malin a plátky grapefruitu. 
Zalijeme vychlazenou perlivou vodou. Pro letní limonády  
se dá využít veškeré sezónní ovoce z vaší zahrady, a to 
včetně bylinek. Taková limonáda ze sušené levandule nemá 
chybu!

Ledový čaj
Léto je ideální čas, kdy si můžete vychutnat všechny léčivé 
vlastnosti bylinných čajů v jejich osvěžující podobě – při-
rozeně ochucené čerstvými bylinkami a medem – to když 
budete toužit po sladkém. Naprosto úžasný je mátový nebo 
heřmánkový čaj. Stačí přidat šťávu z čerstvého citronu nebo 
lžičku medu. Vhodný je také rooibos, který je bez kofeinu 
a pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi. Ovšem skvěle 
chutná i ovocný čaj, který ochutíte mátou a vychladíte. 
Dobrým tipem na dochucení jsou zamrazené plátky citrusů 
nebo meloun nakrájený na kostky a uložený do plastových 
sáčků; vhozením kostek čaj nejen ochladíte, ale i ozdobíte. 
A pokud zmrazené kousky rozmixujte, budete mít fantas-
ticky osvěžující pyré. 



Bublinkový čaj 
První ledový čaj se podával na Světové výstavě  
v Saint Louis roku 1904. Dnes se řadí k nejoblíbeněj-
ším letním nápojům vůbec, ať se připravuje  
z černých čajů, nebo z ovocných. Pokrok ale neza-
stavíš, a tak se i tento druh nápoje dočkal inovace. 
Nese název Bubble tea a jeho základem je zelený 
jasmínový nebo černý čaj. Perlivost vytváří na dně 
sklenice ležící tapiocové perly či jiné toppingy.  
Po protřepání vznikne na povrchu nápoje pěna, 
která připomíná bublinky. Bubble tea vznikl jako 
tradiční čaj s mlékem a žvýkacími kuličkami tapioca, 
v dnešní době se do něj přidávají i nejrůznější želé  
či průhledné kuličky vyrobené z mořských řas, 
plněné ovocnými sirupy. Bubble tea se pak rozli-
šuje podle typů, podle ingrediencí, které se do něj 
přidávají. Základní kategorií Bubble tea jsou FRESH 
Bubble tea neboli osvěžující ledové čaje s ovocnými 
příchutěmi. Mezi ovocnými příchutěmi najdeme ty 
klasické jako pomeranč, jahoda přes tropický ana-
nas, kiwi až k exotické red guavě či marakuje. Další 
klasickou kategorií jsou MILKY bubble tea, vyšleha-
né mléčné čajové nápoje. Ne příliš často můžeme 
narazit také na kategorii FROZEN Bubble tea neboli 
ovocné ledové tříště vyrobené z ovocných džemů, 
ledu a čaje. Všechny suroviny, které se na výrobu 
Bubble tea používají jsou rostlinného původu.

Džus nebo smoothie? 
Stoprocentní džusy vám dodají okamžitě spoustu 
energie, jsou plné vitaminů a minerálů. Obsahují 
také antioxidanty, což platí hlavně pro džusy výraz-
ných barev. Nevýhodou je poměrně vysoká energetická 
hodnota (džusy mají zhruba 170 – 290 kJ/100 ml), 
takže s jejich konzumací velmi opatrně. Pokud si 
tedy hlídáte linii, džusy si řeďte obyčejnou vodou 
(1:1). A pokud chcete méně kalorickou variantu, 
dopřávejte si šťávy zeleninové, například okurkové, 
do kterých můžete přidat zázvor, citron a kousek 
zeleného jablka. Světem obchází smoothie - mixo-
vaný svěží nápoj, jehož základem je čerstvé ovoce, 
zelenina nebo jejich kombinace. Šťáva z čerstvě 
namixovaného ovoce bez přidaného cukru či konze-
rvantů, kterou si můžete připravit sami doma, vám 
dodá kromě spousty energie i skvělý pocit, jelikož 
přesně víte, co pijete.  Díky tomuto čistě přírodnímu 
složení si smoothie získalo velkou popularitu napří-
klad u veganů. Nelze popřít ani jeho příznivý vliv 
na zdraví díky zdroji vitaminů a dalších pro zdraví 
prospěšných látek. Ve Středomoří se tento vydatný 
drink konzumuje již několik století. Do doby, než 
byla vynalezena chladnička a mrazák, byla příprava 
smoothie závislá na sezónním ovoci a zelenině.  
Po vynalezení chladničky a mrazáku postupně získá-
valo na popularitě. Zejména v 60. letech 20. století, 
kdy se lidé začali více zajímat o zdravou výživu  
a zdravý způsob života, přišel jeho největší rozmach. 
Tehdy se ujal i samotný název, který vznikl ze slova 
„smooth“, což znamená jemný.
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Pročišťující zelený 
nápoj 
Chcete-li udělat něco pro své 
zdraví, postačí vám pouze mixér 
a listová zelenina, kterou si zvolí-
te dle své chuti. Kouzlo spočívá 
v tom, že rozmixujeme hrst 
bylinek, jako je například máta, 
meduňka, dále tu bez obav 
využijme také kedlubnové listy, 
které mají mnohem více vita-
mínu C, než samotná kedlubna. 
Přihoďte špenát, kousky ledové-
ho salátu a mixujte. Výslednou 
konzistencí by měl být hustší, 
jemný nápoj, který se pije 
bezprostředně po rozmixování. 
Koktejl neskladujte, mixováním 
se  narušují buněčné struktury, nápoj je vystaven vzdušné 
oxidaci a navíc ztrácí své vitamíny a enzymy. Rozmixovat 
však můžeme cokoli jiného, využijme luční bylinky, protizá-
nětlivý jitrocel, hrst mladých pampelišek, dokonce i spařené 

kopřivy. Říká se, že pokud nám tento 
nápoj nechutná, je to jen z toho dů-
vodu, že svůj organismus překyselu-
jeme běžnou stravou. Jakmile nápoj 
zachutná, své tělo jsme tu zvládli 
pročistit.a výrobu Bubble tea použí-
vají jsou rostlinného původu.

Hollywood posedlý 
zelenou 
Miranda Kerr, Gwyneth Paltrow, 
Katy Parry a mnoho dalších celebrit 
si také oblíbilo zelené koktejly  
a dávají tak na odiv svůj zdravý 
životní styl. Jenže za jejich barvu 
mohou spíš než rozmixovaná zele-
nina tablety se zelenou kávou, po 
kterých se hubne. Zelená káva jsou 

nepražená, přírodní zrna obyčejné kávy, obsahující velké 
množství kyseliny chlorogenové, CGA. Je zodpovědná za 
snížení hladu, zrychluje spalování tuků, zlepšuje metabolis-
mus a očisťuje tělo z toxinů, což zaručuje efektivní hubnutí.

Velká Hradební 3385/9, Ústí nad Labem 
T.: +420 475212047  •  M.: +420 775122031
E: info@esteticusti.eu
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Plastické chirurgii se věnuje už 
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přes 100 000 operací a zákroků. 
Absolvovala řadu stáží na klinikách 
v zahraničí. Ze světových sympozií 
přiváží na kliniku v Ústí nad Labem 
ty nejmodernější metody, které 
se zde často aplikují jako vůbec 
první v Česku.

mezinárodní školitelka 
níťového liftingu

esteticusti-inz-icemag-230x300-cerven18.indd   1 19.06.18   12:04
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Energetické nápoje
Může se zdát, že energy drinky jsou výdobytkem moderní doby, ovšem  
ve skutečnosti se lidstvo vždy snažilo nějaký způsobem nabudit. Dokonce  
i neandrtálci žvýkali listy kávovníku a dalších rostlin. Lidé posléze objevili, 
že povzbudivé účinky kofeinu se dá zesílit, pokud je přelijeme vodou. První 
„energetické nápoje“ jsou tak staré tisíce let. Jedna průměrná plechovka běž-
ného energetického nápoje obsahuje srovnatelné množství kalorií jako půlka 
avokáda. Je pravda, že energetické nápoje obsahují hodně cukru. Pokud ale 
člověk sportuje, cukr potřebuje. Jestliže máte trochu nadváhu, dejte přednost 
energetickému nápoji bez cukru. Energetické nápoje stimulují organismus  
a zrychlují srdeční činnost. Při přiměřené konzumaci to samo  
o sobě není nic nezdravého. Jiné je to však s alkoholem. Alkohol by neměl  
být konzumován současně s energetickým nápojem stejně jako s léky. Ob-
zvláště nebezpečná je tato kombinace pro lidi s onemocněním jater a srdce.  
Rozhodně též není pravda, že by alkohol účinek energy drinků zesiloval.  
Nikdy proto tyto nápoje nemíchejte s alkoholem.

Ledové cappuccino
Studená varianta kávy je snad nejčastějším nápojem pro letní posezení 
s přáteli, nebo skvělým společníkem nad dobrou knížkou. Ingredience 
jsou stejné jako u běžné kávy jen s tím rozdílem, že tato káva nepro-
chází varem. Do této kávy můžeme přidat i kostky ledu, zmrzlinu nebo 
si ji dochutit kapkou „něčeho ostřejšího“. Svébytnou variantou kávy je 
populární cappuccino. Původem italský kávový nápoj, který se skládá z 
1/3 espressa (20-30 ml), 1/3 mléka a 1/3 mléčné pěny. Jméno pochází od 
kapucínských mnichů, protože cappuccino původně označovalo špičatou 
kápi, která je součástí kapucínského řeholního oděvu. Jiný názor tvrdí, 
že se název uchytil spíše kvůli barvě látky tohoto. Cappuccino se nesype 
skořicí, protože ta přebíjí chuť kávy. Cappuccino z plnotučného mléka je 
krémovější a chutnější. Zajímavostí je zdobení  cappuccina – velice popu-
lární je technika latte art: povrch se ještě zdobí kakaovým sirupem nebo 
kakaem a obrázky se dotváří pomocí tyčinky nebo špejle.  Ledové cappu-
ccino vyhrává mezi studenými kávami na celé čáře. Recept je jednoduchý 
– stačí  vychladlý,  trochu silnější nápoj vlít do mixéru, přihodit pár kostek 
ledu a zpracovat. Opravdu lahodné letní potěšení! 

Letní koktejly s alkoholem
Minimálně jedno pivo, cider, mojito, skle-
nička vína nebo Aperol Spritz v nás lehce 
zmizí téměř při každé návštěvě restaurační 
zahrádky nebo při grilovačce. Spolu s tím 
v nás zmizí taky překvapivě dost energie, 
protože alkohol v sobě obsahuje cukr. 
Mojito, Margarita, Daiquiri, Piňa Colada, 
Manhattan, Cuba Libre... to jsou jen někte-
ré z mnoha slavných koktejlů, které jsou 
každoročně právě v létě nejoblíbenější. 
Pokud si chcete užít každou letní party, 
určitě na nějaký nezapomeňte. Příprava 
bývá jednoduchá a rychlá, takže ani doma 
nebude problém je vyrobit. Oblíbený způ-
sob doslazení koktejlů je pomocí sirupu. 
Jednoduchou verzi (cukr rozpuštěný v hor-
ké vodě nebo ovocné šťávě) snadno připra-
víte během pár minut a po vychladnutí jej 
můžete šoupnout do ledničky, aby byl stále 
po ruce. Mimochodem, sirup je vynikající 
základ i pro ovocné limonády. Džbán pravé 
domácí citronády vás osvěží i za nejparněj-

šího odpoledne. Vyzkoušejte i alkoholickou 
variantu tymiánovou limonádu s vodkou  
– sirupový základ doplněný citrónem, tymi-
ánem a vodkou vypadá ve sklenici úžasně 
elegantně. Sirupem se dá snadno dosladit 
i ovocná sangria, kterou si buď koupíte už 
připravenou, nebo si ji jednoduše vyrobíte 
sami. Citron, limetky a pomeranč nakrájejte 
na tenké plátky, jablka nakrájejte na osmi-
ny. Víno, džus, tonik a rum promíchejte ve 
velké karafě a přidejte ovoce. Vychlaďte  
– a je hotovo. Koktejly nemusíte míchat jen 
z »tvrdého« alkoholu. Skvělým osvěžením  
v horkých teplých večerech jsou drinky z rů-
žových vín. Růžové víno je díky své svěžesti, 
ovocnosti a nižší teplotě servírování ideální 
letní nápoj, ale velmi dobře poslouží i jako 
součást množství osvěžujících koktejlů.  
Koktejly na vinném základě pak často pozi-
tivně oslovují i ty, kteří víno pijí jen výjimeč-
ně nebo vůbec, a nápadité kombinace vína  
a další ingrediencí jim tak ukazují cestu  
k vínu jako takovému.  

VIP koktejly
Pokud jste ochotni dát za sklenku koktejlu libovolnou částku, 
tady jsou tipy na nejdražší světové koktejly:

Mint Julep: 1 000 dolarů
Pokud čistě náhodou nejezdíte každý rok 
na Kentucky Derby, zřejmě jen velmi těžko 
pochopíte, jak může být někdo ochotný 
zaplatit tisíc dolarů za koktejl servírovaný  
v kalíšcích s dostihovými motivy. Limitované 
množství mátového nápoje (je jich vyrobe-
no každý rok méně než sto) Mint Julep je 
ale každý rok při této příležitosti beznaděj-
ně vyprodáno. V jeho nejluxusnější verzi 
se jedná o kombinaci Woodford Reserve 
bourbonu, třtinového cukru, máty a ledu 
přivezeného z ledovce na Aljašce. Každý rok 
jsou suroviny pro jeho přípravu vybírány  
v jiných zemí světa. Servírován je ve stříbr-
ných kalíšcích pokrytými plátky čtyřiadva-
ceti karátového zlata se stříbrným brčkem. 
Právě tyto kalíšky, na nichž jsou vytlačeny 
každý rok jiné motivy z prostředí dostihů, 
jsou velmi ceněným sběratelským kouskem. 
Za starší exponáty jsou dostihoví nadšenci 
ochotni vyplatit horentní částky.

Mai Tai: 1 400 dolarů
Pokud nehodláte v koktejlu Mai Tai uto-
pit svou měsíční výplatu, můžete jej bez 
problémů dostat i v mnohem levnější verzi. 
Nicméně skutečně originální Mai Tai vás 
vyjde na 1 200 až 1 400 dolarů. K výrobě 
tohoto nápoje, který byl poprvé namixo-
ván ve čtyřicátých letech, je totiž  potřeba 
speciální  J. Wray & Nephew rum, kterého 
na světě existuje už jen šest lahví. Luxusní 
jamajský rum se vyvažuje zlatem a v přípa-
dě, že si chcete Mai Tai vychutnat v oprav-
du originální verzi, vypravte se například 
do Merchant Hotelu v irském Belfastu, kde 
jej svým hostům nabízejí.

Sidecar: 1670 dolarů
Pokud toužíte po oficiálně nejdražším kok-
tejlu světa, vydejte se za ním do pařížského 
hotelu Ritz. V baru Hemingway se už od 
dvacátých let servíruje mimořádně ele-
gantní drink s poetickým názvem Sidecar. 
Klíčovou ingrediencí je tu koňak z let 1830 
(na světě ho zbývá už jen několik lahví), 
dále pak pomerančový likér Cointreau 
a čerstvě vylisovaná citronová šťáva. Třicet 
tisíc korun za sklenku koktejlu se vám 
může jevit jako přehnaná cena, ale deva-
desát let se jeho složení nezměnilo a stále 
má své početné fandy. Za rok se těchto 
koktejlů prodá přibližně dvacet.

Manhattan Exclusive:19 990 korun
Za extra drahými koktejly nemusíte nutně jezdit tisíce kilometrů, 

jeden z nejdražších koktejlů světa byl před několika lety k mání  
i v jednom pražském baru. Téměř dvacet tisíc korun jste mohli za-

platit za koktejl, který obsahoval Angustory z roku 1937, kanadskou 
whisky z roku 1899, Martini Rosso Art Gallery Special Collection  

a led z ledovcové vody. Mimořádný drink, který byl svého času nej-
dražším koktejlem světa, se podával v luxusní sklence značky Moser 

v hodnotě tři tisíce korun. Koktejlové třešně se servírovaly extra  
a nikoli v nápoji. Manhattan Exclusive si našel hned několik konzu-

mentů. Problém je v tom, že otevřením byly lahve znehodnoceny, 
tudíž byla jeho nabídka pouze časově omezená.
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Zahrajte si 
na barmany
Na to, abyste si dali vyladěný letní 
drink, ale nemusíte jezdit do ciziny 
ani chodit do luxusních barů – 
stačí chvilka v kuchyni a dokonalý 
koktejl si hravě připravíte i doma. 
Patříte například mezi příznivce 
svěžího drinku Cosmopolitan, který 
proslavila Carrie Bradshaw ze Sexu 
ve městě, a rádi byste si ho vychut-
nali i v soukromí vaší terasy? Žádný problém. 
Legendární koktejl Cosmopolitan, který s ka-
marádkami popíjela i hollywoodská hvězda 
Sarah Jessica Parker v roli Carrie  
Bradshaw, vznikl v 80. letech čistě jenom  
kvůli vzhledu a stylu a byl tak i propagován.  
Na tento velmi chutný a osvěžující míchaný 
nápoj existuje mnoho receptů, základem na-
prosté většiny z nich je ale vodka, triple sec  
a brusinkový džus. Do míchací sklenice 
vložíme několik kostek ledu, slijeme veškeré 
ingredience a vymačkáme polovinu limetky 
(můžeme použít i limetkový džus).  

Vše pečlivě promícháme  
v shakeru a slijeme do při-
pravené koktejlové sklenice 
na stopce. Ozdobíme tenkým 
plátkem nakrojené limetky na 
okraji sklenice a podáváme 
bez brčka. Není to skvělý tip na 
letní domácí party s kamarád-
kami? Dalším naším tipem je 
skvělý karibský koktejl Malibu 
Pineapple s ananasovým džu-
sem. Stačí kubánský rum a džus 

přelít přes kostky ledu do vysoké sklenice, 
ozdobit kousky čerstvého ananasu a stylovým 
brčkem. Příprava tohoto chutného nápoje 
vám nezabere moc času a můžete pak očeká-
vat dlouhý zástup vašich přátel, kterým tento 
drink prostě učaruje, a nebudou chtít pít již 
nic jiného.  
Pokud ale chcete své hosty ohromit, mohli 
byste jim nabídnout „molekulární“ koktejly 
ve formě cukrové vaty, pěny, želé, zmrzliny – 
sorbetu, kaviáru, prachu, parfému nebo kou-
ře. Ale těžko říct, zda je to v parném dusnu 
právě to pravé ořechové…
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JAK NA SUPER 
GRILOVAČKU

Text: Jana Poncarová, foto: Shutterstock.com
 

GRILOVÁNÍ
JE PRO MNOHÉ Z NÁS
ZPŮSOBEM RELAXACE

NA ČERSTVÉM VZDUCHU. 
JE TO RITUÁL, KTERÝ
K PĚKNÉMU POČASÍ
NEODMYSLITELNĚ

PATŘÍ.

Gurmán

Storm Radar
Pokud nemáte zahradu s obří pergolou, pod kte-
rou by se schoval i obr Goliáš, nejspíš vás bude za-
jímat, jestli bude hezky. Avšak globální oteplování 
zapříčinilo, že předpovědi nejsou úplně nejspoleh-
livější, takže se taky může stát, že jenom co roz-
pálíte gril a skočíte pro talíře, překazí vám plány 
letní bouřka. Abyste tomuto zklamání předešli, 
pomůže vám aplikace Storm radar, která dokáže 
přesně předpovědět počasí 6 hodin dopředu. Před 
vámi se rozkryje mapa, na níž můžete sledovat  
pohyb mraků a případně ještě obvolat přátele,  
že to raději přesunete na jindy. 

Jen kvalitní suroviny
Co se bude grilovat? Maso? Nejradši z mladého 
býčka, dobře bourané a zralé. Zelenina? Jen čers-
tvá, ryby ještě čerstvější. Lepší než sníst kilo pod-
řadného masa napuštěného v supermarketu pofi-
derním kořením raději jeden dobrý, šťavnatý steak, 
pěkně jen se solí a čerstvým pepřem. Zkrátka 
kupujte jen drahé maso od řezníka. Určitě nevolte 
už předem naložená ochucená masa. Někdy máme 
tendenci na grilování kupovat levnější a tučnější 
maso, také se často spoléhá na to, že nedokona-
losti se zamaskují marinádou…Na první pohled 
možná ano, ale těžko od žaludku vám možná bude 
už o několik hodin později. Příště si pochutnejte 
na kvalitním libovém steaku na grilu!

Marináda, 
co má maso ráda

Maso naložené v marinádě 
je křehčí, vláčnější a šťavnatější. 
Na přípravu marinád se většinou 

používá olej, ocet nebo případně 
i víno, koření a bylinky, někdy základ 

tvoří bílý jogurt nebo kefír a přidává se 
i citrónová šťáva. Každá složka mari-

nády má samozřejmě svůj význam. Olej 
zesiluje chuť použitého koření, kyselá 

složka dodává jídlu osvěžující chuť 
a také prodlužuje trvanlivost. Aby 

maso získalo tu nejlepší chuť, musí být 
v marinádě nějaký čas naložené. Doba 

je závislá na druhu masa i marinády, 
a také na tom, jak moc chceme mít 

maso kořeněné. Drůbeží maso a ryby 
pro grilování se marinují poměrně krát-

ce, v některých případech stačí 
i hodina. Vepřové maso by podle druhu 

mělo být v marinádě od dvou do dva-
nácti hodin, některé druhy hovězího se 

marinují i 24 hodin. Maso marinujte 
v nerezové, kameninové nebo plastové 
nádobě, ideálně takové, která má víko. 

Zapomeňte na sáčky…



Co je pravé barbecue?
Chcete ohromit své hosty pravou americkou barbecue?  

Pak vězte, že má tři základní pilíře, a to vepřové trhané maso 
(plec) nebo-li pulled-pork, hovězí hrudí neboli beef-brisket 
a vepřová žebírka neboli pork ribs. Ptáte se, co to je trhané 

maso? To vepřové je hotové ve chvíli, kdy ho lze trhat jen prs-
ty (vnitřní teplota masa je 90-96°C) - odtud ten název. Grilují 

se většinou vepřové plece o hmotnosti 2kg a více, nejlépe 
3-4kg. Griluje se při teplotě ideálně 105-110 °C (max. 160°C) 

za pravidelného přihazování nejlépe dřevěných špalíků hicko-
ry.  Pokud si budete chtít tyto dobroty, které se pomalu grilují 

při nízké teplotě i 10 a více hodin připravit doma, rozhodně 
se neobejdete bez pravého amerického koření na barbecue.

Takto připravené 
maso se používá se 
jako náplň do housky 
(nebo do sendviče) se 
salátem. Ale můžete 
ho samozřejmě dopl-
nit jakoukoli jinou pří-
lohou nebo jíst toto 
vynikající grilované 
maso jen tak samotné.

Zkuste osvědčené roquamole
Tohle zelené „bláto“ se hodí prakticky k jakémukoli grilo-
vanému masu, má výraznou chuť a skvěle obstojí v souboji 
s hovězím, vepřovým i kuřecím, výsledkem je pak dokonalá 
harmonie. Rozkrojte dvě zralá avokáda, vydlabejte 
a rozmačkejte vidličkou, přidejte na malé kousky nalámaný 
rokfór (v poměru 3:1 ve prospěch avokáda), nasekejte dvě 
menší jarní cibulky i s natí, důkladně opepřete, citlivě osolte 
(sýr bývá docela slaný), pečlivě zalijte šťávou z půlky limety 
(když nemáte limetu, postačí citrón) a promíchejte. Je fajn, 
když má směs trochu hrubší strukturu. Na vrch přihoďte 
hrst sekaného koriandru a směřujte ke grilu, všichni vám 
utrhnou ruce.
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Podávejte je k masu a připravte i salsu, hummus a jiné luštěninové 
dipy nebo lehký sýr typu ricotta smíchaný se solí a voňavými bylinka-
mi. Na stole by neměly chybět talíře s rozkrájenými paprikami všech 
možných barev, olivy, okurky a další vitaminové bomby. Jsou chuťo-
vě mnohem zajímavější než chleba, obsahují cennější živiny a navíc 

ještě lépe vypadají.

Ani ryby by neměly chybět
Jestli jíte ryby, určitě si je vychutnejte i grilo-

vané. Může to být jak losos z obchodu, tak 
pstruh z rybárny. Doplňte je šťávou z citronu, 
trochou soli a bylinkami, nebojte se olivové-

ho oleje a grilované zeleniny. Grilovačka s ry-
bím masem a opečenou cuketou je co se týče 
zdraví absolutní špička. Lze grilovat všechny 
druhy sladkovodních ryb (kapr, amur, toslto-
lobik, pstruh, siven, candát, sumec…). Jejich 
maso je poměrně rychle upečené, a proto je 
nejlépe upravujeme vcelku, případně nakrá-

jené na porce, filety či podkovy. Grilování 
sladkovodních ryb je velmi jednoduché  

a rychlé. Pro ochucení masa sladkovodních 
ryb není třeba dlouhodobé nakládání a mari-
nování. Zpravidla stačí 30 – 60 minut před te-
pelnou úpravou maso osolit a okořenit a jen 
lehce potřít olejem. Případně z oleje, koření, 
bylinek a dalších ochucovadel připravit malé 

množství marinády a tou porce ryb potírat.  
Je více způsobů, jak sladkovodní ryby grilo-
vat. Určitě nevolíme otevřený přímý oheň, 

ale sálavý žár (uhlíky), pečení v alobalu nebo 
pečení v kleštích. 

Chleba je nuda
Místo klasického pečiva můžete 
jako přílohu k masu ogrilovat tortily  
a quesadilly, které doplníte ještě kukuřicí  
a rajčátky. Dopřejte si trochu exotiky  
a buďte přitom zdravější! Zajímavý ná-
pad je i pizza na grilu – syrové těsto 
na pizzu posypané kousky rajčat a sýra 
se také dá dát na gril. Když už jsme  
u těch příloh, nejvhodnější (a také 
nejlehčí na zažívání) je k masu už nejíst 
pečivo. Zkuste ho nahradit  grilovanou 
cuketou, kukuřicí, lilkem, plněnými 
rajčaty nebo mrkví. Grilovaná zelenina 
chutná skvěle sama o sobě, klidně ji ale 
ještě dolaďte bazalkovým pestem nebo 
sojovou omáčkou. Jistě přijdou vhod 
i různé druhy hořčice, zkuste i ty 
gurmánské.

A co takhle 
kokos?
Novinkou jsou be-
zesporu kokosové 
brikety, které vzni-
kají z odpadních su-
rovin při zpracování 
kokosových ořechů, 
takže nehrozí, že pocházejí z nekontrolované těžby 
dřeva. Neobsahují žádné chemické přísady, protože se 
vyrábějí pouze lisováním zuhelnatělých kokosových 
slupek. Na základě testů splňují přísné normy EU.  
V ohništi grilu pak nejvíce připomínají nadnormativní 
cereální polštářky. Další nespornou předností koko-
sových briket je vysoká výhřevnost a dlouhá doba 
žhnutí. Bez problému lze na jedné várce grilovat víc 
než čtyři hodiny. Jsou proto ideální na rodinné nebo 
přátelské párty, ale využít se dají i pro krátké grilová-
ní, po němž je možné brikety nechat vyhasnout, nej-
lépe s přiklopeným víkem grilu, aby se omezil přívod 
vzduchu, a poté je využít při dalším grilování. Silně 
žhnoucí palivo zase napomůže k rychlému opečení 
masa, čímž se maso zatáhne, nevytéká z něho šťáva,  
a tudíž není vysušené. Dobré spalování briket se 
projeví i minimem zbytkového popela. Posledním 
plusem je absence kouře a zápachu z uhlí, což uvítají 
jak uživatelé briket, tak jejich sousedé. Grilovaná jídla 
nezískají typickou pachuť spáleného uhlí. Cena koko-
sových briket je o něco vyšší než cena dřevěného uhlí. 
Rozdíl se srovná díky dlouhé době žhnutí.

Lupínky na uzení 
Udící lupínky můžeme rozdělit do 
tří základních skupin. Nejprodáva-
nější jsou dřevěné lupínky na uzení 
v grilu – dřevěné štěpky namícha-
né z různých druhů dřevin kombi-
novaných tak, aby vznikl optimální 
kouř, vhodný pro uzení různých 

druhů mas. Dalším druhem jsou dřevěné špalíky  
z vinných sudů, které se po namočení přihazují  
k provonění a dochucení kouře a výsledného pokrmu. 
Z vinařských sudů můžete pořídit místo špalíků také 
třísky. Posledním typem lupínků jsou lupínky z olivo-
vého dřeva, které jsou ideální při přípravě jehněčího 
a ryb na středomořský způsob.

Foodsniffer 
je elektronický nos
Na gril má přijít co nejčerstvější maso. 
Už jen proto, že při grilování nemusí 
být tepelná úprava tak dokonalá jako 
například při vaření a dušení. Vyzkou-
šejte elektronický nos, který pozná,  
v jakém stavu je maso, které na grilo-
vání chcete použít. Senzory foodsnif-
feru měří vlhkost, teplotu, přítomnost 
čpavku a výskyt těkavých organických 
látek. Dokáže podle výrobce odhalit až 

100 těkavých látek, které se mo- 
hou vyskytovat v okolí zkaženého  
vepřového, hovězího, drůbežího či  
rybího masa. Přístroj se spáruje s apli-
kací v chytrém telefonu. Po kalibraci 
jej spustíte tlačítkem Get, chvíli po-
čkáte, až zanalyzuje vzorek a vyřkne 
verdikt. Buď je maso čerstvé, což je 
optimální, nebo ještě poživatelné, ale 
vhodné ke konzumaci jen po důklad-
ném tepelném zpracování. Ve třetím 
případě je už zkažené a jíst ho by bylo 
naprostým hazardem.

Správné 
rozdělání ohně
Pamatujete na staré časy, kdy 
jste namočili dřevěné brikety 
tekutým podpalovačem, udělali 
několik kroků zpět a na brikety 
hodili zapálenou sirku? Dnes 
se touto metodou naprosto 
pohrdá: kdo by chtěl připravo-
vat potraviny v bezprostřední 
blízkosti ropných výrobků? 
Dnes se za správný postup po-
važuje zapálení dřevěného uhlí 
v komínovém podpalovači, což 
je svislá kovová skříňka nebo 
válcová nádoba s žáruvzdornou 
rukojetí a kovovou přepážkou 
uprostřed. Pokud tento ko-
mínový podpalovač nemáte, 
zvolte ekologický „ekowood“. 
Pro výrobu těchto „rozdělávačů 
ohně“ se používá čistě přírodní 
dřevitá vlna a parafín na zpev-
nění. Prodávají se v různých,  
i slisovaných podobách.

Dřevěné uhlí, 
nebo brikety?
Dřevěně uhlí, vyrobené z čis-
tého dřeva a charakterizované 
nepravidelnými kusy, neobsa-
huje žádné příměsi ani plnidla. 
Dřevěné brikety kromě přírod-
ního dřeva často obsahují ná-
bytkářský odpad, uhelný prach, 
borax a ropná pojiva. Navíc 
brikety, které se úplně nerozho-
ří, vydávají silně štiplavý kouř. 
Pravdou ale je, že když necháte 
brikety shořet až na rozhořené 
uhlíky, všechny výše uvedené 
méně kvalitní příměsi se spálí  
a jídlo bude mít vlastně stejnou 
chuť, jako byste ho grilovali 
nad kusovým uhlí.  
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Jak na steaky?
Když je teplota grilu vysoká tak, aby se maso ihned 
zatáhlo a „nepouštělo šťávu,“ steak dáme na oheň 
nebo na plech a z jedné i z druhé strany zprudka 
opečeme. Pak snížíme teplotu (posuneme maso na 
grilu nebo si pohrajeme s ovladačem sporáku a pak 
pozvolna doděláme. A kdy je steak hotový? Stačí vy-
užít jednoduchou pomůcku - spojte ukazováček levé 
ruky a palec – a tak, jak vám při tomto spojení ztvrd-
ne dlaň pod palcem, tak takhle je tvrdý steak, pokud 
je ještě krvavý. Vyměňte ukazovák za prostředník  
a máte paralelu s medium steakem. Pokud je váš 

steak tvrdý jako dlaň, když spojíte palec s prsteníč-
kem, tak ho rovnou vyhoďte a začněte znovu, byl  
nad plamenem už moc dlouho. A máme hotovo.  
A jak zamezit připálení kusů masa a tuku ještě před 
grilováním? Potřete rošt olejem – výhodný je napří-
klad olej ve spreji, kterým rošt jen jednoduše postří-
káme, a nic se na něj nepřilepí. Jako prevenci před 
nepříjemným připalováním můžeme také použít 
grilovací misky, které se pokládají až na rošt a dá  
se s nimi lépe manipulovat. Nemusíte se bát, že tím 
ztratíte klasický grilovací šmak, v miskách jsou totiž 
otvory, které umožňují prostupovat vůni.

Přímo 
nebo nepřímo?
Zvolíme-li při grilování přímý 
žár, znamená to, že žhavé pa-
livo jsme nashromáždili přímo 
pod grilovaný pokrm.  
U nepřímého žáru je pokrm 
nad zónou, kde palivo není  
– to je naopak umístěno při 
okrajích roštu. Přímý žár se nej-
lépe hodí ke grilování menších, 
křehkých kousků, které pečeme 
zprudka a rychle. Například na 
steaky, kuřecí prsa, filety z ryb 
či krájenou zeleninu. Nepřímý 
žár volíme pro přípravu vět-
ších kusů masa, které je třeba 
péct pomalu – jako je pečeně, 
celá kuřata, žebírka nebo kus 
prasete. K tomuto účelu nám 
výborně poslouží grilovací tácy 
nebo obyčejný alobal, kterým 
pokrm na jehle obalíme. Gril 
se tak chová jako horkovzduš-
ná trouba a je v něm možno 
tímto způsobem péct prakticky 
i všechny druhy pečiva.

Svěři čištění robotovi?
Kdo by chtěl grilovat na špinavých mřížkách. Na 
čištění zásadně nepoužívejte saponáty. Nejdůle-
žitější je gril mechanicky očistit v okamžiku, kdy 
je rozpálený. Takže až skončí grilování, vezměte 
špachtli a drátěný kartáč, nebojte se přitlačit. Veš-
keré nečistoty se pak vypálí jako v troubě. Může 
se stát, že se vám s plným žaludkem do čištění 
nebude chtít. Není však problém stejný proces 
udělat před začátkem dalšího grilování. Rozpálit 
gril na maximum, nejlépe při zavřeném víku 
a provést čištění, až se gril rozpálí. Horkou no-
vinkou je robůtek, který se o vyčištění postará 
sám. Stačí stisknout tlačítko a tenhle pomocník 
automaticky vyčistí grilovací rošt díky rotujícím 
kartáčům pro dokonalé odstranění připálených 
nečistot. Ty se dají mýt v myčce nádobí.  

Kontrola termosondoui mobilem
Při jakémkoli grilování většího kusu masa vcelku, jako např. vepř. 

panenka, pečeně, krkovice, celá svíčková, vepř. roštěnec, hovězí hru-
dí apod. se neobejdete bez termosondy, která průběžně měří vnitřní 

teplotu masa. Pokud nechcete investovat do termosondy, pak je teplo-
měr pro měření vnitřní teploty opravdové minimum. Ten slouží ne ke 
kontinuálnímu měření vnitřní teploty, ale k měření okamžité teploty. 

Pamatujte, že jen a pouze hodnota vnitřní teploty masa „hovoří“  
o tom, zda je nebo není maso dobře tepelně upravené. Ale vůbec 

nejjednodušším řešením je instalování  aplikace GrilTime. Prozradíte 
svému mobilu druh masa, jeho tloušťku a upřesníte, jak moc propeče-
né maso chcete. Aplikace spustí časovač a sama vám řekne, kdy maso 

obrátit nebo sundat z grilu.
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Pestrá paleta 
grilů 
Grily se liší palivem (uhlí, dřevo, 
elektřina, plyn, lávové kameny), 
příslušenstvím (velikost, nároky  
na čištění) a samozřejmě de-
signem. Trvale umístěné grily 
mohou být buď klasické zděné, 
jednodušším řešením je zakoupení 
některého ze stavebnicových systé-
mů. V současné době lze zakoupit 
mnoho variant „stavebnic“,  
v nabídce jsou jak sestavy betono-
vé, tak keramické, k dispozici jsou 
též různé druhy kovů, kombinují 
se i prvky z mramoru, nerezu, aj. 
Stavebnice lze postavit v podsta-
tě na jakémkoliv vhodném místě. 
Oproti grilům zděným probíhá 
montáž stavebnice suchou cestou, 
což zakládá možnost v budoucnu 
eventuelně gril zbourat (rozebrat) 
a znovu postavit na jiném místě. 
Kromě těchto trvale umístěných 
grilů existuje široká nabídka grilů 
přemístitelných. K nejoblíbenějším 
patří zřejmě pojízdné grily, existují 
však i malé přenosné. Při nákupu 

přemístitelných grilů je důležité 
ověřit jejich stabilitu z důvodu pre-
vence případných nehod. Všimněte 
si, jakým způsobem jsou řešeny 
nohy grilu, jsou-li odnímatelné či 
skládací. Informujte se na zabezpe-
čení proti překlopení, přítomnost 
madel pro manipulaci s horkým 
roštem atd. Přemístitelné grily bý-
vají zpravidla plechové či litinové. 
Litinové grily jsou obecně těžší  
a robustnější, jejich životnost je 
však delší a lépe udrží teplo.  
Lehké plechové grily mívají horší 
stabilitu, důležitá je tedy celková 
hmotnost grilu a jeho rozměry  
v rozloženém i složeném stavu. 
Mimochodem, víte, jak vznikl 
kulatý gril, do kterého lze vkládat 
různé nástavce a propriety, takže 
se z klasického hození flákoty na 
rozpálenou mřížku může snadno 
stát celkem sofistikované gastro,  
v rámci kterého na grilu připravíte 
třeba polívku? V polovině minu-
lého století, přesně v roce 1952, 
jakýsi pan Stephen vzal plecho-
vou bójku, rozřízl ji napůl a vsadil 
mříž, pod kterou zapálil dřevěné 
uhlí. 

PLÁNUJETE SVATBU? NEVÍTE JAKOU ZVOLIT SVATEBNÍ KYTICI?
POMŮŽEME VÁM VYBRAT TU PRAVOU KYTICI PRO VÁS 
REZERVUJTE SI U NÁS TERMÍN JIŽ DNES   

Tel.: +420 602 945 351
www.svatebnirajbarbucha.cz
https://www.facebook.com/svatebnirajbarbucha/

 pro každou
KVĚTINY 
PŘÍLEŽITOST

KOMERČNÍ PREZENTACE
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Text: Eva H
ouserová, foto: Shutterstock.com

arlovy Vary,  
jak už název  
napovídá, vděčí 
za svůj vznik 
císaři Karlu IV.  
Ten je podle 
pověsti nechal  
v polovině  
14. století vysta-
vět po objevení 
horkého pra-

mene se zázračnou léčivou mocí. 
Lázeňského i stavebního rozvoje 
ale doznalo město v povodí řek 
Ohře a Teplá až v 16. století.   
Karlovy Vary byly stále častěji  
dějištěm významných sešlostí. 
Lázně navštěvovaly vědecké,  
politické a umělecké osobnosti 
19. století jako kupř. Ludwig  
van Beethoven, Franz Josef I.,  

Dobrovský, Paganini, Chopin, 
Mozart, Gogol, Tyl, Barrande, 
Purkyně, Freud a mnoho dalších. 
Karlovy Vary jsou ale oblíbeny  
i u současných světových i našich 
celebrit, a to díky každoročně 
pořádanému Mezinárodnímu fil-
movému festivalu. Letos se bude 
konat již 53 ročník. Karlovy Vary 
jsou přímo nabité akcemi zejmé-
na v lázeňské sezóně. Pořádá se 
zde mnoho koncertů moderní, 
vážné i folkové hudby, divadel-
ních představení apod. Ze sportu 
jsou to například dostihy, golfové 
turnaje, triatlon a mnoho dalších 
událostí. Některé z těchto akcí 
se mohou pochlubit bohatým 
doprovodným programem, který 
je velmi oblíben u karlovarského 
obyvatelstva i turistů.

Tip na výlet

JEDINEČNÁ ATMOSFÉRA, ÚŽASNÁ ARCHITEKTURA,
MINERÁLNÍ PRAMENY A DOKONALÉ SPA, TO VŠE DĚLÁ 

Z TĚCHTO ZÁPADOČESKÝCH LÁZNÍ JEDNO Z NEJLÁKAVĚJŠÍCH 
MÍST V REPUBLICE. 

Vřídlo
V centru lázeňské zóny najdete  

nejvydatnější a nejteplejší karlovarský pra-
men – Vřídlo, které tryská až do výšky 12 m 

a za 1 minutu z podzemí vychrlí až 2 000 l 
termominerální vody o teplotě 72 °C  

a 5 000 l oxidu uhličitého. 
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Komplexní léčba 
Místní lázeňství je založeno na využívání mine-
rální vody s léčivými účinky, která vzniká  
v granitovém krystaliniku v hloubkách okolo 
2 000 metrů. Karlovarské lázeňské procedury 
léčí především nemoci trávicího traktu a po-
ruchy látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí. 
Také se zde  léčí lidé s cukrovkou, obezitou 
nebo dnou, metabolicky podmíněným chro-
nickým zánětlivým onemocněním.  Léčba se 
však také zaměřuje na nemocí pohybového 
ústrojí, jako jsou např. funkční poruchy páteře 
a degenerativní změny velkých kloubů. To vše 
na základě originálních léčebných procedur, 
mezi které se řadí koupele, vodoléčba, vířivka, 
různé druhy masáží, slatinné obklady, parafi-
nové a suché uhličité zábaly, různé druhy elek-
troléčby, léčba magnetem a laserem, léčebný 
tělocvik, oxygenoterapie, inhalace a střevní 
výplachy minerální vodou.

Všechny prameny,
užívané k pitné kúře, naleznete

na pěti karlovarských kolonádách.

Léčivé prameny 
V karlovarských pramenech je 
přítomna většina prvků perio-
dické tabulky, běžně je analyzo-
váno přes 40 prvků potřebných 
pro lidský organismus. Karlovar-
ská minerální voda je veřejnosti 
přístupná v 15 pramenech, které 
se od sebe liší teplotou a množ-
stvím rozpuštěného oxidu uhliči-
tého. Každý pramen je tak dle 
rozdílů teploty a proplynění jiný 
a s jiným účinkem. Vedle pozi-
tivního vlivu na celý trávicí trakt 
a pohybové ústrojí podporuje 
pitná kúra čištění organismu.
Ze 79 místních pramenů je jich 
13 určeno k pitné kúře. Minerál-
ní vody jsou si základním 

složením podobné, avšak díky 
rozdílné teplotě a odlišnému 
obsahu kysličníku uhličitého 
mají rozličné účinky. Chladnější 
prameny mají obvykle lehce 
projímavý účinek, prameny 
teplejší zpomalují vylučování 
žluče a žaludečních šťáv. Složení 
vody jednotlivých pramenů, ani 
jejich léčivá síla se za 650 let 
nezměnila. Naopak, díky moder-
ní balneologii byly léčivé účinky 
pramenů umocněny optimaliza-
cí jejich užívání a doplněním léč-
by o další podpůrné procedury. 
Termální minerální voda je dále 
využívána ke koupelím a výpla-
chům a přírodní plyn k injekční 
aplikaci a suchým koupelím. 

Zábaly a inhalace
Mezi známé léčebné procedury se řadí i zábaly všeho dru-
hu. Klasiku představují zejména parafinové zábaly využí-
vající tuhnutí hmoty, jež se rozehřívá na 55 stupňů Celsia. 
Optimální jsou při bolestech kloubů. Stejně tak se hojně 
uplatňuje slatinný zábal. Slatina či rašelina se při teplotě
46 stupňů Celsia aplikuje na bolestivá místa. 
Jestliže trpíte problémy spojenými s dýchacími cestami, 
vsaďte na inhalaci minerální vody, jejíž součástí jsou i léky. 
Vynikající je i terapie vdechování kyslíku. Ta je optimální  
po infarktech myokardu anebo po operacích srdce či moz-
kových mrtvicích. Využít můžete i takzvané irigace dásní. 
Vřídelní voda o teplotě 38 stupňů Celsia vám dokonale 
vyčistí ústní dutinu a prokrví potřebné tkáně.Základem 
karlovarské léčby je pitná kúra minerálních pramenů,  
které léčí všechna zažívací onemocnění, játra, slinivku, ale  
i metabolický syndrom, cukrovku, dnu a obezitu. Očekávej-
te výrazné zlepšení imunity a celkového zdravotního stavu. 

Wellness programy
Mnoho hostů přijíždí do Varů za wellness terapií, která je 
velmi podobná lázeňské léčbě. Hlavní rozdíl vězí v tom,  
že ji nepředepisuje lékař a nehradí žádná zdravotní pojiš-
ťovna. Wellness si můžete užívat podle vašich přání – buď 
si vyberete některý z mnoha wellness programů z nabídky 
karlovarských lázeňských hotelů, nebo si ho sami poskládá-
te z procedur, které vám nejvíce vyhovují. Co všechno patří 
k wellness kúrám? Nejčastější je bazén s masážní lavicí  
a tryskami, vodním chrličem, protiproudem, divokou řekou, 
který najdete nejen ve vícehvězdičkových hotelech, ale  
i v každém aquaparku. Jeho návštěva je bezesporu tělu 
prospěšná, ale pokud není doplněna dalšími wellness  
kúrami, jde spíše jen o příjemnou zábavu než o revitalizač-
ní proces. Teprve z rukou odborníků se vám dostane účin-
ných uvolňujících masáží, relaxačních koupelí i hřejivých 
zábalů. Pro dámy jsou připraveny speciální beauty progra-
my, jejichž součástí bývají pleťové masky, peeling, ošetření 
celulitidy apod. Do Karlových Varů přijíždí ročně stovky 
návštěvníků v rámci zdravotní turistiky za vyhlášenými 

lékaři specialisty. Kromě lázeňských lékařů můžete navštívit 
specialisty na plastickou chirurgii, dermatologii, gastro-
enterologii apod. Objednat se můžete také k vyhlášeným 
očním lékařům, stomatologům a dalším specialistům.

Masáže všeho druhu
K hotelovým službám patří i nesmírně oblíbené masáže. 
Co vše si můžete dopřát? Klasická celková nebo částeč-
ná masáž podporuje krevní oběh a metabolické procesy. 
Zlepší se prokrvení svalových vláken. Samozřejmostí je u ní 
psychoterapeutický účinek. Volit lze komplexní masírování 
celého těla, případně jenom částečnou masáž oblastí šíje 
a zad. Užívat si určitě budete také reflexní masáže, která 
dokáže pozitivně stimulovat nervová zakončení nacházející 
se přímo v kůži, popřípadě ve svalech. Zmizí díky ní veškeré 
reflexní změny, k nimž v daných tkáních došlo. A co třeba 
taková podvodní masáž? Tlak proudu vody zvládne doslova 
divy, zejména při léčbě onemocnění pohybového aparátu. 
Výsledkem celého procesu masáže bude dokonalé prokrve-
ní pokožky spojené s uvolněním končetin i šlach. Vynikající 
jsou i skotské střiky, jež dráždí mechanicky pokožku vod-
ním proudem. Nikde není psáno, že byste se museli nutně 
nechat pouze masírovat. K dispozici je totiž i spousta jiných 
zajímavých procedur. Výbornou volbou při boji s otoky 
je lymfodrenáž, neboli vytlačování tekutiny z cév. Otoky 
způsobené především nedostatečným fungování žil zmizí, 
stejně tak jako dojde k redukci celulitidy.Výbornou volbou 
je magnetoterapie. Při chorobách tepen či lymfatických cév 
a pohybového aparátu všeobecně dokáže magnetoterapie 
pomoct. Působí i protizánětlivě a má hojivý efekt.
Při chronických zánětech anebo pooperačních stavech se 
vyplatí absolvovat i elektroterapii. Právě ona dokáže zá-
nětlivé stavy potlačit a ulevit od velmi nepříjemné bolesti. 
Svalové napětí se také stane minulostí.
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Kolonády 
Hlavním účelem kolonád je poskytnout lázeň-
ským hostům pohodlí při užívání naordinova-
ných léčivých pramenů. Všech 5 kolonád leží 
nedaleko od sebe; půjdete-li směrem od ho-
telu Thermal proti proudu řeky Teplé, přijdete 
jako k první k Sadové kolonádě. O několik 
kroků dále byla v letech 1871–1881 postavena 
největší lázeňská stavba tohoto města, Mlýn-
ská kolonáda, která zastřešuje 5 pramenů. 
Kolonáda se může pochlubit 124 korintskými 
sloupy, orchestřištěm pro lázeňský orchestr 
a zajímavými alegorickými výjevy. Ze střechy 
shlíží 12 soch, z nichž každá představuje jeden 
měsíc v roce. Pokud budete pokračovat proti 
proudu řeky, dojedete k Tržní, Zámecké  
a Vřídelní kolonádě. Všechny stojí jen pár met-
rů od sebe. Tržní kolonáda byla v 80. letech  
19. století vybudována ve švýcarském sty-
lu jako dočasné řešení zastřešení pramenů. 
Dnešní stavba, která kopíruje tu původní, byla 
dokončena v roce 1991. V jejích prostorách 
vytékají prameny Tržní a Karla IV. Nad Tržní 
kolonádou se tyčí původně gotická Zámecká 
věž, která je pozůstatkem hrádku Karla IV.

Lázeňské budovy 
Kdysi se lidé koupali v dřevěných kádích 
přímo u pramenů, později v okolních 
domech, do kterých se voda dopravovala 
systémem trubek nebo za pomoci nosičů. 
V době největšího rozkvětu lázní bylo ve 
městě vybudováno postupně 6 lázeňských 
domů: Císařské lázně, Vřídelní lázně, Lá-
zeňský dům (Kurhaus), Nové lázně, Alžbě-
tiny lázně a Plynové lázně. Některé slouží 
dodnes, jiné byly zbourány, nebo chátrají. 
Doba velkých lázeňských domů skončila, 
jejich funkci přebírají hotely, které mají vy-
budovány vlastní balneo a wellness provo-
zy, takže hosté nemusí opustit hotel a mají 
veškeré procedury a služby pod jednou 
střechou. Nicméně architektonické zpra-
cování původních lázeňských budov stojí 
za povšimnutí, bez ohledu na to, zda jsou 
ještě v provozu, nebo už „jen zdobí“.

Při procházce lázeňskou zónou po 
oblíbené trase od hotelu Thermalu 
k hotelu Pupp narazíte na litino-
vou Sadovou kolonádu (1881), 
která je pozůstatkem původní pro-
menády někdejšího Blanenského 
pavilonu. Nejznámější kolonádou 
je kamenná Mlýnská kolonáda 
(1881) od významného architekta 
Josefa Zítka. Zdobí ji 124 kórint-
ských sloupů, alegorické plastiky, 
sochy a další okrasné prvky. Nej-
známější pramen najdete ale ještě 
o kousek dál na Vřídelní kolonádě 
(1975).

Alžbětiny lázně

Mlýnská kolonáda

Sadová
kolonáda

Kostel 
sv. Máří Magdalény

Kostel sv. Petra a Pavla

Církevní architektura
Turistickým magnetem města je původně středověký go-
tický kostel sv. Máří Magdalény obklopený hřbitovem. Byl 
postaven ve druhé polovině 14. století na návrší nad Vří-
dlem uprostřed města. V roce 1518 byl kostel renesančně 
přestavěn. Na počátku 18. století se však kostel po několika 
požárech nalézal ve velmi špatném stavu. Bylo rozhodnuto 
o jeho demolici a výstavbě nového karlovarského chrámu. 
Základní kámen byl položen 27. dubna 1733, samotný vr-
cholně barokní děkanský chrám byl poté vystavěn v letech 
1733 – 1736 podle plánů významného  českého architekta 
Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V roce 2010 byl svatostánek 
prohlášen Národní kulturní památkou České republiky. 
V interiéru kostela si můžete prohlédnout bohatě zdobený 
barokní inventář z 18. století. V podzemí chrámu stojí za 
pozornost unikátní pohřební krypta původního gotického 
kostela, ve které jsou uloženy kosterní pozůstatky ze zruše-
ného hřbitova. Další architektonickou a kulturní chloubou 
Karlových Varů je pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla, nád-
herně zdobená stavba, postavená v tehdy vznikající výstav-
ní vilové čtvrti Westend v letech 1893 - 1898 podle plánů 
architekta Gustava Widemanna z Františkových Lázní. 
Bohatě zdobený pravoslavný chrám na půdorysu řeckého 
kříže je završen pěti pozlacenými kupolemi. Stěny  
kostela doplňuje bohatá ornamentální sochařská  
a figurální malířská výzdoba. Vnitřní zařízení kostela tvoří 
bohatý majolikový dřevěný ikonostas s olejovými ikonami 
světců od malíře Tjurina, vyrobený původně v Kuzněcovu 
pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. U schodiště proti 
Sadové ulici je umístěn bronzový reliéf Petra I. od sochaře 
M. Hillera. Anglikánský pseudogotický kostel sv. Lukáše byl 
postaven za finanční podpory anglických lázeňských hostů 
v letech 1876-1877 karlovarským stavitelem Josefem  
Slowakem podle plánů lipského stavebního rady Dr. Oskara 
Mothese na terase na Zámeckém vrchu. Základní kámen 
stavby byl položen v roce 1876, slavnostní vysvěcení nového 
kostela proběhlo 24. června 1877. Kostel tak nahradil již 
nevyhovující stavbu starého anglikánského kostela  

v Zahradním údolí. Stavba vychází z romantického pojetí 
anglické pseudogotiky, používající neomítnuté holé zdivo, 
které dodává stavbě cizokrajný nádech. Dvoulodní kostel 
na půdorysu latinského kříže s mohutnými opěrnými pilíři 
je nad kupolí nad křížením lodí završen výraznou, nakoso 
postavenou dřevěnou hranolovou věží s ochozem. V letech 
1909 - 1910 byl kostel restaurován. V současné době je  
v kostele Muzeum voskových figurín.

Muzea, galerie exkurze
Mimo již zmíněných exkurzí do podzemí 
Vřídla a krypty kostela sv. Máří Magda-
lény můžete  navštívit muzeum výrobků 
sklárny Moser a sklářkou huť, kde vám 
přiblíží výrobu světově uznávaného skla. 
Zájem je také o Jan Becher Muzeum popi-
sující historii i současnost bylinného likéru 
Becherovka. Prohlídka je zakončena jak 
jinak než ochutnávkou. O historii celého 
Karlovarska zase vypovídá expozice Kar-
lovarského muzea. A milovníci umění si 
určitě přijdou na své v Galerii umění, kde 
si mohou prohlédnout nejvýznamnější  
a nejcennější umělecká díla, která zde 
byla od roku 1953 nashromážděna.  
K vidění jsou obrazy a sochy českých auto-
rů 20. století. Kromě stálé expozice pořá-
dá galerie krátkodobé výstavy především 
současného umění, koncerty, divadelní 
představení, komentované prohlídky  
a výtvarné dílny.
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Dvořákovy sady 
Na konci 19. století zrealizoval Jan Hahmann, který dosud pečoval o Skalníko-
vy sady, svůj velkolepý plán výstavby nového městského parku. V letech 1877 
- 1878 nechal na pozemcích bývalé Wintrovy zahrady za Vojenským lázeňským 
ústavem vysázet platany, duby, javory a jilmy. Park byl doplněn pískovými pěši-
nami, pyramidami růžových keřů, květinovými záhony a vodním zátiším  
s vodotryskem. V letech 1880 – 1881 byla v praku postavena litinová koncert-
ní a restaurační hala Blanenský pavilon podle projektu vídeňských architektů 
Fellnera a Helmera.
V roce 1966 byla restaurace pro špatný technický stav stržena a v parku zůsta-
la pouze promenádní část, dnešní Sadová kolonáda. V roce 1974 byl městský 
park na začátku lázeňské zóny mezi hotelem Thermal a Sadovou kolonádou 
nově upraven podle návrhu architekta A. Petra a nazván na počest slavného 
českého hudebního skladatele Dvořákovy sady. V parku byl umístěn pomník 
Antonína Dvořáka od karlovarského sochaře Karla Kuneše. V prostoru parku 
se nacházejí rovněž dva památné stromy. Sadový platan s obvodem kmene 
452 cm a výškou asi 23 m zde roste okolo 200 let. Dvořákův platan s obvodem 
kmene 472 cm a výškou asi 22 m je starý přes 200 let.

Japonská zenová zahrada 
Byla vybudována v roce 1998 podle návrhu významného japonského zahrad-
ního architekta doc. Kanji Nomury v parku nedaleko Parkhotelu Richmond  
na jižním okraji Karlových Varů. Zahrada byla založena k 150. výročí narození  
dr. Erwina von Bälz, významného německého internisty, který byl v roce 

1876 pozván japonským císařem, aby pomohl v Japonsku 
položit základy moderní medicíny. Jako balneolog sezná-
mil Japonce i s Karlovými Vary. Slavnostní otevření zahrady 
proběhlo v červnu roku 1998. Zahrada nese jméno manžel-
ky německého lékaře, Hany Bälz, která přispěla ke sblížení 
japonské a evropské kultury.
Unikátní přírodní chrám, kamenná japonská zenová  
zahrada je postavena na kruhovém půdorysu s vnitřním 
obloukem, symbolizujícím principy jin a jang. Bílý štěrk 
znázorňuje moře mezi východní a západní polokoulí.  
Z východního břehu vyráží do moře směrem k západu 
kámen ve tvaru lodě. Uprostřed moře ční kámen, který 
představuje Hanu Bälz, Dobro, spojující Východ a Západ. 
Dostatek světla mu dodává kamenná lucerna, podobenství 
Buddhy jako ukazatele správné cesty života.

Parky
Nejstarší veřejný městský park v lázeňském městě vytvořil 
vídeňský umělecký zahradník Václav Skalník, který v roce  
1830 přijel do Karlových Varů z Mariánských Lázní. Park  
u kolonády Nového pramene a pavilonu Tereziina pramene 
byl dokončen v roce 1831. V parku tehdy rostly například  
čtyři druhy javorů, červené jírovce, ovocné stromy, šeřík, zimo-
lez ad. Bylo zde vysazeno 100 alpinek a 210 růží. Součástí par-
ku bylo i jezírko s vodotryskem. K údržbě parku byl přidělen  
umělecký zahradník Jan Hahmann, který se tehdy staral  
o parkové a lesní promenády a květinovou výzdobu v okolí 
Vřídla. Koncem 19. století však byla část Skalníkových sadů 
zabrána novou kamennou Mlýnskou kolonádou, vystavěnou  
v letech 1871-1881. Skalníkovy sady, rozkládající se ve sva-
hu nad Mlýnskou kolonádou, nabízejí jedinečný a nerušený 
pohled na lázeňské centrum města na březích říčky Teplé. Ve 
volně přístupném parku si můžete prohlédnout sloup vévodů 
cambridgeských z roku 1834 a barokní sochu sv. Bernarda z 
roku 1706, stojící na vrcholu Bernardovy skály.

Mozartův park
Na hřbitově u kostela sv. Ondřeje severovýchodně nad cen-
trem Karlových Varů se pohřbívalo až do roku 1864, kdy byl 
založen nový hřbitov v Drahovicích. Zdejší hřbitov se 76 hroby 
poté ztratil svou funkci a postupně chátral. V roce 1911 na-
konec došlo k jeho zrušení. V roce 1913 byl prostor bývalého 
hřbitova za kostelem sv. Ondřeje upraven na veřejný městský 
park, který dostal později název Mozartův park.
V prostoru parku zůstaly zachovány některé empírové a bie-
dermeierovské kamenné náhrobní kameny z 18. a 19. století. 
V celoročně volně přístupném parku si dnes můžete prohléd-
nout náhrobky význačných osobností, například hudebního 
skladatele a klavíristy Franze Xavera Wolfganga Mozarta, 
syna Wolfganga Amadea Mozarta, významného berlínského 
architekta Fridricha Gillyho, karlovarského knihtiskaře a na-
kladatele Franze Franiecka, karlovarského lázeňského lékaře 
a hippokrata Davida Bechera a významného karlovarského 
lázeňského lékaře Jeana de Carro.

Hotel Penzion Petr se nachází 
v  centru lázeňské zóny Karlo-
vých Varů na břehu řeky Teplá, 
přímo naproti známé Mlýnské 
kolonádě s  léčivými prameny. 
Hotel Petr vám nabízí úžasnou 
relaxaci v  centru nezapomenu-
telného města Karlovy Vary. 
Odpočinkem dýchající pokoje 
vám zpříjemní pobyt v blízkos-
ti všech lázeňských pramenů 
a  poskytnou neobyčejný záži-
tek při vašem pobytu.

Hotel Penzion Petr
Vřídelní ulice 86/15 
Karlovy Vary 360 01 

tel.: +420 353 230 114
e-mail: hotelpetr@centrum.cz 

www.hotel-petr.eu

Hotel Penzion Petr

komerční prezentace



144 | Ice Léto 2018 Ice Léto 2018 | 145

Art     

Ice Léto 2016 | 145

Vienna House Dvořák Karlovy Vary se nachází v  srdci Karlových Varů, přímo  
u říčky Teplá a nedaleko kolonád. K dispozici je 126 moderně vybavených pokojů  
(63 pokojů kategorie Superior, 48 pokojů Deluxe, 15 apartmánů). Všechny  
pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, telefonem s  přímou provolbou,  
minibarem, rádiem, satelitní televizí, PAY-TV, vlasovým fénem, individuálně  
regulovatelnou klimatizací, trezorem a  přípojkou pro počítač nebo fax.  
Hotel hýčká své hosty i  kulinářsky. České i  mezinárodní speciality zde vaří  
český šéfkuchař. Kdo však musí dbát na svou linii, může se těšit na vynikající  
dietní kuchyni (šetřící dietu, redukční dietu, diabetickou dietu a  F. X. Mayr  
dietu). Zvláštní výhodou hotelu je vlastní balneo provoz - všechny procedu-
ry jsou poskytovány přímo v  hotelu. Lázeňský lékař a  jeho dobře školený tým 
masérů a  rehabilitačních pracovníků sestaví společně s  hostem jeho léčebný  
a dietní program. V hotelu je hostům dále k dispozici: bazén, sauna, parní lázeň,  
fit-centrum, klinika estetické medicíny Asklepion, kadeřník, manikúra a pedikúra.

Vienna House Dvořák Karlovy Vary****S

Vienna House Dvořák****S

Nová Louka 11
360 01, Karlovy Vary

Tel.: +420 353 102 111
E-mail: info.dvorak-karlovyvary@viennahouse.com

www.viennahouse.com

Alžbětiny Lázně
Smetanovy sady 1145/1

360 01 Karlovy Vary
tel: +420 353 222 536-7

e-mail: info@spa5.cz
www.spa5.cz

Alžbětiny Lázně a.s. patří mezi největší ambulantní lázeňská 
a rehabilitační zařízení v České republice. I když se nachá-
zejí přímo v centru města, jsou oázou blahodárného klidu, 
kterou navozuje park s tryskající fontánou. V lázních je nabí-
zeno nejkompletnější spektrum léčebných procedur, od tra-
dičních lázeňských po zcela nové, relaxační a wellness proce-

dury, při kterých jsou využívány přírodní 
léčivé zdroje a karlovarská vřídelní voda.
V budově se nachází bazénový komplex 
se saunami, whirpoolem a relaxačními 
tryskami. Z léčebných procedur lázně na-
bízejí koupele, masáže, elektroterapii, 
léčbu teplem, chladem,minerální vodu  
a další terapie.

Alžbětiny Lázně
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Wellness & Spa „Interhotel Central“ se svým privilegovaným umístěním má více 
než stoletou historii. Leží v samém srdci lázeňské zóny Karlových Varů na Diva-
delním náměstí, necelých sto metrů od Kolonády s proslulými horkými prameny. 
Termální voda je vedena přímo do hotelu. Léčba dětí je možná již od 4 let. Hotel 
má 84 pokojů (včetně connection room), plně vybavených pro pohodlné ubytová-
ní- vanou nebo sprchou, bidetem, dvěma umyvadly, vysoušečem vlasů, šatnou, TV 
se satelitním příjmem, trezorem, minibarem, telefonem, županem a pantoflemi, 
internetem a manželskou postelí (King size) s rozměry 200x200 cm. Restaurace 
Vám nabídne bohatou bufetovou snídani a také  menu s českou i světovou ku-
chyni. Hotel disponuje vlastním balneo provozem se zdravotním 
personálem, krytým bazénem, whirpoolem, saunou, soláriem, fit-
ness, kulečníkem, internetovým připojením, garážemi pro15 aut 
a dvěma konferenčními salonky s celkovou kapacitou pro 65 osob.

Wellness & Spa „Interhotel Central“

Interhotel Central ****
Divadelní náměstí 17
360 01 Karlovy Vary

Tel: 353 182 111
info@interhotel-central.cz

Lázeňská léčebna Mánes je nedílnou součástí pražské Nemocnice Na Bu-
lovce. Ozdravné pobyty poskytuje klientům pojišťoven a to nejen dospě-
lým, ale i dětem. Z pestré nabídky služeb, wellness a relax programů si  
vyberou nejen hoteloví hosté, ale i návštěvníci, kteří nejsou v léčebně uby-
továni. Všem klientům nabízí balneo procedury s různými druhy koupelí, 
elektroléčbu, kvalifikovanou fyzioterapii, zdravotnické a wellness masáže, 
fitness, saunování, kosmetiku, manikúru a pedikúru. Zájemci o pobyt si 
mohou vybrat z širokého spektra ubytování, od standardu až po komfort. 
Příjemné posezení poskytuje kavárna s terasou a pestré stravování zajiš-
ťuje hotelová restaurace s výběrem několika jídel a s možností speciálního 
dietního stravování. Léčebnu tvoří šest hotelových domů s vlastním parko-
vištěm. Domy jsou situovány v klidné části lázeňské zóny u lesa, v blízkosti 
pěkného parku s jezírkem a v docházkové vzdálenosti (10 minut chůze) 
od centra města a lázeňských kolonád.

Lázeňská léčebna Mánes
Křižíkova 13

360 01 Karlovy Vary 
tel.  +420 353 334 111

e-mail: info@manes-spa.cz 
www.manes-spa.cz

Lázeňská léčebna Mánes*** 

komerční prezentace

se nachází v srdci lázeňského centra Karlových Varů, kde 
nabízí svým hostům ubytování ve 124 nadstandardně 
vybavených pokojích a 27 jedinečných apartmánech. 
Pod „jednou“ střechou zde naleznete 2 skvělé restau-
race, 3 bary, Casino, Beauty lounge a mnohé další. Zce-
la nová a jedinečná zážitková restaurace & designový 
loft bar #ID nabízí rozmanité menu moderní fusion 
kuchyně i fenomenální nápoje. 
Jedinečností hotelu je zejména rozsáhla nabídka lé-
čebných služeb zahrnující více než 250 druhů procedur  
v unikátních Medical Spa & Wellness prostorách o roz-
loze 3500m2. Zárukou kvality je bezpochyby nejvyšší 
mezinárodní hotelová certifikace 5* Superior.

Carlsbad Plaza Medical Spa 
& Wellness Hotel

Carlsbad Plaza Medical 
Spa & Wellness Hotel 5* superior

Mariánskolázeňská 25 
360 01 Karlovy Vary 

tel. +420 352 441 111
e-mail: reservation@carlsbadplaza.cz

komerční prezentace

Vienna House Dvořák****s

Nová Louka 11 
360 01 Karlovy Vary 

tel. +420 353 102 111
E-mail: info.dvorak-karlovyvary@viennahouse.com

www.viennahouse.com
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Proč se rozhodnout pro předplatné? 
Držíte v ruce druhé 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.  

PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón
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