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editorial

Podzim je tu. A babí léto v nedohlednu. Z tepla jsme skočili rovnou
do zimy a s ní přicházejí i takové nepříjemné věci jako déšť, mlhy,
chřipka a nachlazení, vstávání do tmy, ale i příjemné věci jako lesy
plné rekordní houbové úrody a samozřejmě podzimní vydání
magazínu Ice, který právě teď držíte v ruce. Pevně doufám, že vám
v téhle občas pochmurné podzimní náladě přinese pár světlých
chvilek a že díky němu budete mít třeba alespoň na chvíli pocit,
že svět je docela hezké místo k životu.

Vzhledem k nevlídnému počasí za okny je naše podzimní číslo
naladěno tak trochu hřejivě – řekneme si, jaké teplé nápoje si večer
u krbu nalít, jak se zahřát dobrým vínem, případně, pokud to nepomůže, kam za teplem vyrazit.
A co dále vám v podzimním magazínu Ice, který právě držíte v ruce,
přinášíme? Samozřejmě klasickou dávku zajímavých rozhovorů.
Tentokrát vám představíme idol dívek a žen Marka Ztraceného,
popovídáme si s úžasnou herečkou Janou Paulovou a rubrika
Profil bude patřit Joaquinu Phoenixovi.

Ale nejenom to. Budeme i cestovat – vydáme se do špičkových
lázeňských center, kde bychom jistě všichni moc rádi relaxovali,
a obejdeme pár luxusních developerských projektů, kde je radost
bydlet. Poradíme vám, jak si zařídit interiér, nakoukneme do špičkových center plastické chirurgie, která dokážou ženám ubrat mnohdy i desítku let. Jako tradičně ani v tomto čísle nebude chybět módní
inspirace z Paříže a přinášíme i novinky ze světa automobilismu.
Takže, příjemný podzim a neméně příjemné počteníčko
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CÍSAŘ

S ÚSMĚVEM JOKERA
KAŽDÉMU, KDO VIDĚL JOAQUINA PHOENIXE V HLAVNÍ ROLI FILMU JOKER, BUDE JEŠTĚ DLOUHO
ZNÍT V UŠÍCH ŠÍLENÝ SMÍCH HLAVNÍHO HRDINY A PŘED OČIMA BUDE DLOUHO MÍT JEHO
VYHUBLOU POSTAVU I TVÁŘ S POHLEDEM PSYCHOPATA. ARTHUR FLECK JE JEDNA
Z NEJNÁROČNĚJŠÍCH ROLÍ, KTEROU DOSUD TENTO HEREC ZTVÁRNIL, DÁ SE ŘÍCT,
ŽE ROLE ŽIVOTNÍ. A URČITĚ BY SI ZA NI ZASLOUŽIL OSCARA.

R

ežisér Todd Philips si za film, který je příběhem
proměny neúspěšného komika v legendární
zápornou komiksovou postavu, příběhem zrození
Jokera, odvěkého nepřítele Batmana, zatím odnesl sošku Zlatého Lva z Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách.
Arthur Fleck je duševně nemocný a nedoceněný klaun, který
má jedinou touhu – bavit lidi. Pracuje v agentuře, jež organizuje vystoupení klaunů v nemocnicích. Jeho velkým snem je
ale stát se známým stand-up komikem, jako je jeho oblíbenec
Murray Franklin (Robert De Niro). K němu Arthur, sledující
z ponurého ošuntělého bytu, v němž žije se svou nemocnou
narcistickou matkou, komikovy výstupy v televizi, vzhlíží. Ponurý není jen byt, ve kterém Arthur žije, ale celé fiktivní Gotham
City, které se v 80. letech 20. století, do nichž je děj filmu zasazený, zmítá v nejrůznějších konfliktech, které se vyostřují mezi
bohatými a chudými obyvateli města. A ponurý a bez šance na
zlepšení je celý Arthurův život. Jednoho dne, když se v obleku
klauna toulá ulicemi města, napadne ho partička rváčů. Incident má dohru – Arthur přijde i o tu jedinou mizernou práci,
kterou má. Postupně v něm graduje vztek, který způsobí, že se
Arthur v afektu dopustí zločinu. Incident se stane spouštěčem
další řady událostí, které ovlivní nejen Arthurův
život, ale život celého Gotham City.

Jedno jablko denně

Phoenix je ve filmu velmi proměnlivý, každou chvilku jiný. Dokáže pobavit i vyděsit zároveň, jeho postava přechází z neškodného naivky trpícího duševní poruchou, který vzbuzuje soucit,
až k vyšinutému psychopatovi, rozhodnutému pomstít se všem,
kdo podle něj můžou za jeho zpackaný život, a z něhož jde
strach přesto, že má na tváři úsměv. K démoničnosti hlavního
hrdiny přispívá i hercova vychrtlá postava, jíž lezou ven žebra,
uši drásající afektovaný smích šílence, ale třeba i zvláštní trhaný
běh. Divák ale do poslední chvíle neví, kde je pravda a kdo
je vlastně Arthur Fleck, který sám sebe začne v závěru příběhu nazývat Jokerem. Film Joker je první film podle komiksu,
v němž si Phoenix zahrál. Před několika lety odmítl hlavní roli
ve filmu Doctor Strange konkurenční distribuční společnosti
Marvel Studios. Když už roli Jokera přijal, obětoval jí hodně,
například 23,5 kilo své váhy, takže při natáčení při své výšce
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173 centimetrů vážil pouhých 50 kilo. Aby zhubnul, dokázal
přežít třeba jen o jednom jablku za celý den. Naopak před pěti
lety pro roli ve filmu Iracionální muž přibral 15 kilo. Pro Phoenixe je typické, že pro roli obětuje hodně a na každé natáčení se
důkladně připravuje. Přitom už několikrát chtěl svou hereckou
kariéru ukončit. Naštěstí se vždycky najde nějaký projekt, který
ho zaujme a on na své prohlášení zapomene.

Ježíš a country legenda

Před Jokerem to byl například snímek Máří Magdaléna, v němž
Phoenix hraje Ježíše Nazaretského, který je se svými poutníky
na cestě do Jeruzaléma a k němuž se přidá Máří Magdaléna.
Známý biblický příběh je vyprávěn z jejího pohledu coby ženy,
která se provinila tím, že se narodila do nesprávné doby. Pro
Joaquina byl tento film důležitý proto, že během něj začal chodit s představitelkou Máří Magdalény Rooney Mara, s níž už
byli několik let přátelé a Máří Magdaléna byl několikátý film,
v němž spolu hráli. Napůl drama, napůl komedie Neboj, daleko
neuteče je životopisným příběhem karikaturisty Johna Callahana, který po autonehodě skončil na vozíku, ale toto zranění
mu paradoxně dalo nový smysl života. V dalším životopisném
filmu Walk The Line se Phoenix převtělil do countryové legendy – zpěváka Johnnyho Cashe. Herce si údajně vybral sám zpěvák se svou ženou June Carter, přesto, že Phoenix je o zhruba
patnáct centimetrů menší než on. Vybrali si i představitelku
Cashovy manželky Reese Witherspoon. Než ale natáčení filmu
začalo, Cash i jeho manželka zemřeli. Joaquin i Reese šest
měsíců docházeli na zpěv a učili se hrát na hudební nástroje, takže všechny písničky ve filmu i na soundtrack nazpívali
sami. V rámci příprav na roli countryového zpěváka a kytaristy,
který měl leta problém s alkoholem, to sám Phoenix přeháněl
natolik, že po natáčení nastoupil do protialkoholní léčebny. Za
roli Cashe byl nominován na Oscara, ale získala ho nakonec
Witherspoon za roli jeho manželky.

Boj s ohněm i prázdnotou

Joaquinův pronikavý tajemný zelený pohled ho předurčuje
pro role temnou minulostí poznamenaných mužů. Takový
byl z poslední doby třeba válečný veterán z Afghánistánu
Joe, který svůj bezcílný život tráví mezi domem, kde žije jeho
podivínská matka, a nebezpečnými misemi, na nichž zachra-

Text: Monika Seidlová, foto: Vertical Entertainment, Bontonfilm, CinemArt, Televize Prima, outnow.ch
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křestní jméno na Leaf, protože chtěl, aby se víc hodilo ke jménům jeho sourozenců – River, Rain, Liberty a Summer. Protože
Phoenixovi byli chudá rodina, všichni sourozenci si začali už od
dětství přivydělávat hudebním vystoupením v ulicích, kde je
objevil hledač talentů a děti se tak začaly postupně objevovat
v různých reklamách a postupně i v dětských rolích v seriálech.
Otec rodiny po rozvodu odjel do Mexika, kde s ním nějaký čas
žil i Joaquin. V tu dobu poprvé přerušil hereckou kariéru a cestoval s otcem po Jižní Americe.¨

Tragická smrt bratra

Všichni sourozenci, které od sebe dělí vždy dva roky, se pohybují v showbyznysu, nejčastěji kolem filmu. Nejstarší z nich
- bratr River měl v devadesátých letech našlápnuto na slibnou
hereckou kariéru, ve svých osmnácti letech už získal nominaci
na Oscara. Bohužel se ve svých třiadvaceti letech předávkoval
drogami a zemřel před očima svého bratra Joaquina, přesto, že ten mu zavolal rychlou lékařskou pomoc. Právě tahle
tragédie Joaquina jen utvrdila v tom, že už se nebude vracet
před filmovou kameru. V té době měl za sebou zhruba desítku
rolí ve filmech a seriálech, v některých hrál spolu s bratrem
Riverem. Výraznější role si zahrál třeba ve filmu Vesmírný tábor, na kterém jsou děti, které se chtějí stát astronauty. Nebo
v komedii Rodičovství. Před filmovou kameru se opět vrátil
v roce 1995 v černé komedii Zemřít pro, kde propadne kouzlu
televizní reportérky (Nicole Kidman) natolik, že kvůli ní neváhá
vraždit. Jednu z rolí si tu zahrála i Joaquinova nejstarší
sestra Rain a taky Casey Affleck, který se stal Joaquinovým
nejlepším přítelem a později i švagrem, když si vzal jeho
další sestru Summer.
ňuje ženy – oběti obchodu s bílým masem ve snímku Nikdys
nebyl. Významný senátor si Joea najme, aby přivedl zpět jeho
nezletilou dceru, která uvízla v síti překupníků zaměřujících se
na dětskou prostituci. A šokovaný Joe zjistí, že vlákna této sítě
vedou velmi vysoko. Podobné téma řeší i v thrilleru 8MM, kde
jako zaměstnanec videopůjčovny pomáhá detektivovi Nicolasi
Cageovi vyřešit sadistickou vraždu mladé dívky a proniknout
tak do světa té nejtvrdší a nejzvrhlejší pornografie. Naopak ve
filmu Okrsek 49 se potýká s nevyzpytatelným živlem – ohněm
a z nezkušeného nováčka se stává důležitou součástí jednotky
hasičů, které drží pohromadě málem bratrské pouto. Často
hraje i muže potýkající se s vnitřní prázdnotou, kteří přišli
o smysl života. Takový je například profesor filozofie Abe Lucas
ve filmu Woodyho Allena Iracionální muž. Lucas se potýká se
závislostí na alkoholu i s neschopností pracovat. V tomto stavu
přijme práci v malém městě, kde se později zaplete se dvěma
ženami. A uvědomí si, jak velkou moc má nenápadný náhodný okamžik, že může člověka postavit znovu na nohy, nebo
naopak strhnout do ještě větší temnoty.

Joaquin a Boží děti

Joaquin Phoenix se narodil 28. října 1974 v San Juan v Portoriku. Jeho otec má španělsko- irské předky, matka rusko-maďarské. Rodiče se hlásili k sektě Boží děti a žili bohémským
životem, se svými pěti dětmi, z nichž Joaquin se narodil jako
třetí v pořadí, cestovali po Latinské Americe, až nakonec
zakotvili v Los Angeles. Jako symbol nového začátku si změnili
rodinné příjmení na Phoenix. Joaquin si v té době změnil
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VIDĚLI JSTE?
• 2019 Joker
•2
 018 Máří Magdaléna
Neboj, daleko neuteče
• 2017 Nikdys nebyl
• 2015 Iracionální muž
• 2014 Skrytá vada
• 2013 Ona
• 2012 Mistr
• 2010 I‘m Still Here
• 2008 Milenci
• 2007 Noc patří nám
• 2005 Walk the Line
• 2004 Hotel Rwanda
Okrsek 49
Vesnice
• 2002 Znamení
• 2001 Ukradni, co můžeš!
• 2000 Gladiátor
Quills - Perem markýze
		
de Sade
• 1999 8 MM
• 1998 Není úniku
• 1997 Rande
U-Turn
• 1995 Zemřít pro...
• 1989 Rodičovství
• 1986 Vesmírný tábor
Ice Podzim 2019 |

15

Profil
Římský císař

Jedním z divácky nejpopulárnějších filmů, v němž si Phoenix
zahrál a který mu přinesl vůbec první oscarovou nominaci, byl
Gladiátor. V roli syna Marca Aurelia Commoda, který se poté,
co zabije svého otce, prohlásí římským císařem, byl životním
nepřítelem římského generála španělského původu Maxima,
kterého si zahrál Russell Crowe. První natáčení den byl prý
hodně nervózní, až ho zkušenější Crowe musel uklidňovat slovy: „Jen klid, to bude dobrý, jen zhluboka dýchej, nejsi v tom
sám, jsme v tom všichni společně.“ V romantické sci-fi komedii
jsme ho viděli ve filmu Ona, kde si zahrál muže, jenž se právě
rozvádí se svou ženou a který citovou prázdnotu vyplní tím, že
naváže netypický „vztah“ s dokonale propracovaným a personifikovaný operačním systémem svého počítače, kterému říká
Samantha a který na něj mluví hlasem Scarlett Johansson.

Zasnoubený

CO DĚLAJÍ SOUROZENCI?
River Phoenix – nejstarší ze sourozenců, narodil se v roce
1970, zemřel v roce 1993 na předávkování drogami. Mluvilo
se o něm jak o jednom z nejtalentovanějších mladých herců
90. let.
Rain Phoenix - narodila se v roce 1972, studovala operní
zpěv na Floridě, zahrála si asi ve dvacítce filmů, například
I na kovbojky občas padne smutek. Věnuje se spíš pěvecké
kariéře, v roce 1994 nahrála s kapelou R.E.M. píseň „Bang
and Blame“, která vyšla na albu Monster, jež kapela věnovala
Riverovi. V roce 1995 vystupovala s kapelou Red Hot Chilli
Peppers jako vokální zpěvačka. V roce 2003 se provdala za
herce a hudebníka Michaela Tubbse, s nímž založila další
kapelu. Mají spolu dnes již dospělého syna.
Liberty Phoenix – narodila se v roce 1976 ve Venezuele,
spolu se sestrou Rain založily před lety punkovou kapelu
The Causey Way. Hrála spíš jako dítě, je rozvedená, má tři
dospělé děti a dnes se věnuje různým projektům zaměřeným
na ochranu životního prostředí.
Summer Phoenix – narodila se v roce 1978 na Floridě, je
herečka a modelka, Je stejně jako zbytek sourozenců veganka a zastánce práv zvířat, členkou spolků na ochranu
životního prostředí a členkou několika charit. V roce 2006
se provdala za Caseyho Afflecka, ale loni se s ním rozvedla.
S hercem má dvě děti – patnáctiletý syn se jmenuje Indiana
August na počest filmu Indiana Jones a Poslední křížová
výprava, v němž si zahrál zemřelý bratr River. Druhý – dnes
dvanáctiletý syn dostal jméno Atticus Affleck. Summer vlastní
několik butiků s módou v New Yorku a Los Angeles.

INZERCE

Charisma Joaquina Phoenixe je nejen v jeho záhadném pohledu, ale doplňuje ho i jizva nad horním rtem, o níž si většina
lidí myslí, že je jizvou po rozštěpu. On ale tvrdí, že se s ní
už narodil. Ve svých filmech má herec vztahy se ženami dost
komplikované. Jaké je má ve skutečnosti? V letech 1995 až
1998 chodil s herečkou Liv Tyler, která si s ním zahrála v retro
romantické komedii z 50. let Rande. Od roku 2001 do roku
2005 byl spojovaný s modelkou jihoafrického původu Topaz
Page-Green. Roku 2013 začal chodit s DJ, hudebnicí a modelkou Allie Teilz, s níž vydržel do roku 2015. O rok později se dal
dohromady s o jedenáct let mladší herečkou Rooney Mara.
Ta také pochází z poměrně velké rodiny, má tři další sourozen-

ce, a taky se aktivně zapojuje do ochrany životního prostředí.
S Joaquinem si zahrála v několika filmech. Letos v červenci se
zasnoubili.
Joaquin Phoenix je velký srandista a vtipálek, ale taky je vůči
sobě hodně kritický. Nerad čte články o sobě, má pocit, že každou filmovou roli by mohl zahrát ještě o něco lépe. Při natáčení
Jokera prý několikrát odešel z placu, protože se mu nelíbil
natočený obraz. „Důvod, proč pořád natáčím filmy? Protože
s tím posledním nikdy nejsem spokojený. Tak chci natočit další,
abych ten špatný dojem, který mám, napravil,“ říká.

16 | Ice Podzim 2019

PLASTICKÁ CHIRURGIE SE DĚLÍ
NA CHIRURGII REKONSTRUKČNÍ
A KOSMETICKOU.
TA REKONSTRUKČNÍ OBNOVUJE
TVARY A FUNKCE ČÁSTÍ
TĚLA, KTERÉ BYLY NARUŠENY
ÚRAZEM ČI NEMOCÍ NEBO
JSOU VROZENOU DEFORMITOU.
KOSMETICKÁ PLASTICKÁ
CHIRURGIE UPRAVUJE VZHLED
ČLOVĚKA Z ESTETICKÉHO
HLEDISKA. ODSTRAŇUJE JAK
INVAZIVNĚ (OPERATIVNĚ), TAK
NEINVAZIVNĚ VROZENÉ NEBO
ZÍSKANÉ DEFORMITY, JAKO JE
NESOUMĚRNOST, VELIKOST
A PODOBNĚ, RŮZNÝCH ČÁSTÍ
TĚLA. PLASTICKÁ CHIRURGIE
JE NĚKDY TAKÉ NAZÝVÁNA
PSYCHOCHIRURGIÍ, PROTOŽE
ÚSPĚŠNÝMI KOSMETICKÝMI
ZÁKROKY ZVYŠUJE
SEBEVĚDOMÍ JEDINCE.
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com
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Zdraví a krása

KRÁSNĚJŠÍ a mladší
Být krásný, svěží a sexy je doslova fenoménem dnešní doby.
A tak stále víc navštěvujeme kliniky plastické chirurgie.

Rychle a bezbolestně

Nové technologie kosmetické chirurgie umožňují dříve nebývalé pohodlí klientů. Dnes přijdeme na kliniku, lékaři nám
během hodiny nebo dvou provedou zákrok, kterým nám
významně upraví problematickou část těla pouze v lokální
anestézii a téměř bezbolestně. Ještě tentýž den odcházíme
domů. To bylo ještě před několika lety nemyslitelné.Tento
trend reﬂektuje současný životní styl charakterizovaný vysokým pracovním nasazením, kdy není žádoucí delší pracovní
výpadek, a současně přibližuje plastickou chirurgii i těm
lidem, kteří se tzv. klasických operací spojených s celkovou
anestézií, viditelných jizev a déletrvající pooperační rekonvalescence obávají.
Samozřejmě je nutné pro bezbolestné a bezproblémové
hojení udělat maximum.
Operace jsou událostmi, na jejichž rychlé zvládnutí nemusí
enzymy, které mají v našem těle za úkol usměrňovat průběh
zánětů a urychlovat hojení, stačit. Proto je vhodné je podpořit léky s obsahem obdobných enzymů (např. Wobenzym).

Silhouette lift

Jedním z příkladů současných trendů je miniinvazivní operace obličeje, tzv. Silhouette. Tento zákrok lze zjednodušeně
popsat tak, že lékaři obličej zevnitř připevní na neviditelné
nitě, za které zatáhnou a tím jeho kůži rázem vypnou. Lékaři pouze učiní dva krátké chirurgické řezy ve vlasech a zavedou speciální nitě do podkoží pouhým vpichem. Odpadá
tím pádem rozsáhlé odpojení kůže a podkoží jako u klasického face liftu a nehrozí rozsáhlejší modřiny, poruchy
prokrvení kůže nebo poruchy inervace obličejových svalů.
Hladkým, nekomplikovaným hojením je umožněn rychlejší
návrat do práce a běžného života během několika dní, který
u face liftu trvá obvykle i dva týdny.
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Implantujte a nechte vstřebat

Inovativní metodou je také Endotine, nový systém plastické
chirurgie, který má své kořeny ve Spojených sátech. Využívá vstřebatelných měkkých implantátů.Pod kůži se vpravují
různé tvary. Váš obličej bude plastickou chirurgií vylepšený
pouze drobnými řezy. Tyto implantáty udrží měkké tkáně
v požadované pozdvihnuté poloze do doby, než se obnoví
vazivové struktury, které tkáň zafixují na místěa drží požadované vypětí i v momentě, kdy se implantát zcela rozpustí.Těmito to zákroky lékaři dokážou pacientovi pozvednout
obočí, povytáhnout a vyhladit kůži v oblasti lícních kostí
a dokonce i na krku.

Ambulantní liposukce

Také metoda ambulantní tumescentní liposukce přesně
odpovídá minimalistickému trendu plastické chirurgie.
Pacienti nepotřebují předoperační vyšetření, hospitalizaci,
ani nejsou nijak omezeni před zákrokem. Pointa zákroku
tkví v napuštění podkoží fyziologickým roztokem, který
současně znecitliví tkáň a změkčí tukové buňky tak, aby
prošly milimetrovým otvorem odsávací kanyly. Ambulantní
odsávání je ovšem limitováno rozsahem partií, v nichž jsou
tukové nadbytky, a to v závislosti na objemu roztoku a váze
pacienta. Znamená to prakticky, že v jednom zákroku nelze
odsát většinou více lokalit najednou. Ideální pro ambulantní liposukci jsou proto tukové polštářky na bříšku, bocích
nebo zevních stehnech.

Tuk odumírající chlazením

Velmi žádaná je liposukce zmražením tukových buněk
neboli kryolipolýza. K redukci podkožního tuku dochází ochlazováním tukových buněk, přičemž výsledky jsou
konzistentní a prokazatelné. Navíc odstraněné tukové buňky jsou pryč, a jakmile klient dosáhne stabilní hmotnosti, je
výsledek trvalý. Zákrok trvá hodinu až dvě, je neinvazivní,
tedy nedochází při něm k otevřenému poranění a navíc
využívá fyziologických vlastností tkání. Tukové buňky jsou
totiž poškozeny a odumírají mnohem dříve než kožní a svalové buňky. Takže po aplikaci chladové terapie jsou zničeny
tukové buňky, ale kožní a svalové zůstávají bez poškození.

Hibernace tuku pro budoucnost

Odebraný tuk po liposukcích je možná hudbou budoucnosti plastické chirurgie. První vlaštovkou se v tomto směru
stala londýnská klinika Harley Street. Pacientky, které tady
podstoupí liposukci, dostanou možnost nechat si odebraný tuk zmrazit na dobu až 30 let. Mohou ho v průběhu
této doby použít pro ochablé části těla nebo k vyhlazení
nerovností. Pacient si také může nechat zmrazit a uskladnit
kmenové buňky, které v laboratoři získají z jeho tuku.
Ty by mohly být použity při budoucí transplantaci tuku tím,
že stimulují růst cév. Zkrátka odstraněný tuk umožňuje
používat buňky mladého člověka k jeho ošetření ve stáří.

Zdraví a krása

Široké využití botoxu

Vyhlazení vrásek a získání mladistvého vzhledu lze dosáhnout bez chirurgického zákroku a bez jizev také už celkem tradiční injekční aplikací Botoxu®/Dysportu® (Botulotoxinu typu A), což je kosmetická forma produktu bakterií
Clostridium botulinum. Botox je použitelný v léčbě vrásek
na čele, u kořene nosu, u zevních očních koutků a při
redukci vrásek na krku. Zákrok trvá 5-10 minut, provádí se
ambulantně bez anestesie. Výsledný efekt trvá 3 měsíce,
aplikaci lze s odstupem zopakovat.
Botulotoxin je dnes cenným lékem, který se používá
napříč obory, a to nejčastěji k svalové relaxaci různých
spazmů. Poprvé byl použit k léčbě šilhání. Od té doby
bylo popsáno více než 250 indikací léčebného použití
v neurologii, urologii, gynekologii, ortopedii, kožním a
očním lékařství. V Asii je oblíbená aplikace botulotoxinu
do žvýkacího svalu, čímž lze částečně přeměnit kulatý tvar
obličeje v atraktivnější srdcovitý. Trošku kuriozitou je také
aplikace botulotoxinu do lýtkového svalu kvůli zeštíhlení
této lokality a do malého prsního svalu za účelem pozvednutí prsou. Botulotoxin se také hojně využívá k zamezení
pocení. Aplikuje se do podpaží, dlaní nebo do plosek nohou. Před ošetřením lze místo aplikace znecitlivět pomocí
krému s anestetikem, takže je ošetření zcela bezbolestné.

Omlazení obličeje
kyselinou hyaluronovou
rendem k dosažení celkové povrchové hydratace jsou
injektory, tedy aplikační „pistole“. Ty se podtlakově přisají
k povrchu kůže a sada jehliček tenkých jako vlas aplikuje
přesně zvolené mikrokapičky kyseliny hyaluronové do lékařem zvolené hloubky. Zásadní výhodou je, že tyto parametry upravujeme dle potřeby, síly kůže a nároků na hydrataci
kůže nejen v obličeji, ale i na krku, dekoltu či pažích.
Při tom nedochází k tvarovým změnám ošetřených zón,
ale pouze k jejich pružnosti a hydrataci.

Modelace prsou vlastním tukem

O tom že vlastní tuk je ideálním materiálem pro modelaci lidského těla svědčí úprava prsou. Jde o zákrok
bez přítomnosti viditelných jizev a s bezproblémovou
pooperační rekonvalescencí, zároveň ženám pomůže
vyřešit dva problémy najednou. Tedy zformovat tělesné
křivky hned na dvou místech. Plastičtí lékaři nejprve
pacientce odsají tuk z problémových partií. Vzápětí
na operačním sále oddělí zdravé a životaschopné buňky
od těch poškozených a takto připravený tuk přenesou
do prsou. K tomu stačí pouze vpichy drobné kanyly, které nezanechávají stopy a tím pádem nevznikají
žádné jizvy. Limity výkonu spočívají jednak v omezeném
množství tuku, který je takto možný do prsou přenést,
pacientky se tak dočkají poprsí jen zhruba o velikost
větší, než bylo to původní. A také v následném až 40%
vstřebání tuku. Paradoxně také musí chirurgové často
odmítnout pacientky, které jsou příliš štíhlé, protože
není dostatek tuku (min 600 ml) k odsátí.
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Zdraví a krása

Víčka, čelo i obočí

Oční okolí patří k nejjemnějším a nejvíce namáhaným oblastem, takže
se zde většinou nejdříve projevují
známky stárnutí. Typicky se v oblasti
horních víček vytvoří kožní nadbytky,
které jsou problémem zprvu estetickým, později i funkčním. V oblasti
dolních víček pak nadbytečná kůže
a hlavně tukové váčky vytváří dojem
unavených očí. Při plastické operaci
čela se vypíná kůže a pozvedává
povislé obočí odstraněním přebytků
kůže i tukové tkáně a úpravou svalů.
Stále žádanější v současné době je
i změna tvaru křivky obočí. Takzvaný
brow-lift není jen výkon indikovaný
pouze z kosmetického důvodu, ale je
využíván i k obnově symetrie obličeje
při některých chorobách, jako je
např. obrna lícního nervu. Existují operační techniky, které spolu
s poklesem obočí řeší v jedné době
i vrásky čela či kořene nosu. Takový
typ operace je pak často označován
jako front-lift či forehead lift.

Ach, ten můj nos!

INZERCE

Ne nadarmo se říká, že nos zaujímá mezi kosmetickými vadami výjimečné postavení. Vždyť je dominantou obličeje a jakékoli nápadnější změny jeho
tvaru a velikosti nelze nijak zamaskovat. Vyrovnat se
s tímto handicapem je nesnadné, a proto se často
stává příčinou velkých duševních útrap. Úprava nosu
je velmi náročná operace a dobrý výsledek je ovlivněn
mnoha faktory. Na prvním místě lze jmenovat odbornou zdatnost a zkušenost plastického chirurga spolu
s jeho manuální zručností a estetickým cítěním. Proto
je nutno pečlivě zvážit, u koho budete zákrok absolvovat. Plastika nosu probíhá buď v místní, nebo v celkové anestezii. Při úpravě pouze měkkých částí v místní
anestezii odejde pacient po operaci domů. Pokud se
kompletně upravuje celý nos v celkové anestezii, je
nutná zhruba dvoudenní hospitalizace.
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Pro sexy rty

Dočasné zvětšení rtů funguje na základě injekční aplikace zvolené látky. Velkou výhodou je rychlost zákroku
a následná krátká rekonvalescence bez problémů (několik
dní). Dočasné metody mají krátkodobý efekt, který může
sloužit jako zkouška pro ženy, které neví, zda jim budou
plné rty vyhovovat či slušet. Tento fakt však někdo může
považovat za nevýhodu. Zákrok se totiž musí po uplynulé
době 6 – 12 měsíců opakovat a s tím vznikají pravidelné
finanční výdaje.
Nevýhodou může také být nerovnoměrné vstřebávání některých látek a následné nerovnosti rtu. Úplnou novinkou
je modelace rtů pomocí kosmetických přípravků s obsahem kyseliny hyaluronové a peptidů. Pokud si chcete
nechat dočasně zvětšit rty, můžete vybírat mezi těmito
metodami: aplikace vlastního tuku, aplikace kolagenu
nebo dermokosmetická modelace rtů, kdy se do rtů
aplikuje kyselina hyaluronová a peptidy pomocí liposomů
takzvanou nanotechnologií.

Komplexní rekonstrukce obličeje

…aneb z jedné vody načisto. Odvážnějším zájemcům se
nabízí rekonstrukce obličeje během jedné operace. Celý
zákrok trvá více než 4 hodiny, během nichž je proveden
klasický facelift, plastika horních víček, transkonjunktivální plastika víček dolních, úprava oblasti nad kořenem
nosu a nosolícních rýh, redukce podbradku a plošný
laser vrásek, zejména centrální třetiny obličeje. Při této
operaci se mohou zvětšovat rty, případně endoskopicky upravovat čelo nebo oblast krku. Popsaný výkon je
samozřejmě možné rozdělit i na několik etap a operovat
s časovým odstupem podle doporučení lékaře.

Korekce uší

Ušní boltce jsou z hlediska
tvaru a stavby velmi složitým
orgánem. Pro celkový výraz
obličeje jsou stejně důležitý
jako oči, nos či ústa. Jejich tvar
je variabilní, ale většinou zcela
pravidelný. Pokud tomu tak
není, plastická operace vymodeluje uši do co nejpřirozenějších
tvarů. Zároveň upraví výšku,
šířku a sklon ucha. Nejčastěji
se řeší odchylky od normálního
postavení ušních boltců. Tvarové odchylky nebo deformace
mohou být jak vrozené, tak
získané (následek zranění, předchozí operace atd.). Nejčastěji
se provádí přitažení odstálých
boltců s případnou modelací
jejich reliéfu nebo zmenšení
jejich velikosti. Tento zákrok je
žádaný vetšinou ženemi, které
nosí často těžké náušnice, které
boltce protahují. Případně lidmi
staršího věku, kdy se boltce
protahují stárnutím.
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Zeštíhlení paží

Některé ženy se stydí nosit šaty na ramínka nebo trička
bez rukávů, protože nejsou spokojené se vzhledem
svých paží. Prvním typem jsou ženy, u kterých došlo
k výraznému poklesu váhy, a tudíž vznikly problémy
s přebytečnou kůží a tkání nejen například na břiše, ale
i v oblastí paží. Druhým typem jsou klientky, které mají
od přírody silnější paže s tukovou složkou a věkem dochází k poklesu kožního krytu a následnému převisu neboli valům paží. To jim přináší mnoho potíží, nevejdou se
třeba do určitého oblečení, protože rukávy jsou jim úzké.
Plastika paží neboli brachioplastika je operace, která se
provádí méně často než jiné plastické operace. Existují
v zásadě dvě operace tohoto typu – mini arm lift neboli
operace valů paží, při které zůstane jizva jen v podpaží,
či klasický arm lift čili operace, kdy zůstane jizva táhnoucí se od loktu až do podpaží. Často je součástí operace
i liposukce k odsátí nadbytečné tukové tkáně. Plastika
paží je operace, která více omezuje klientku v běžném
životě, jelikož zatěžuje horní končetiny, které potřebujeme k běžné denní činnosti, a je nutná postupná zátěž
a šetření horních končetin.

Pryč s „pneumatikami“

Plastická operace břicha řeší odstranění přebytečného
tuku, povislé kůže a zpevnění břišních svalů. Provádí se
v celkové anestezii a trvá 2 i více hodin. Po výkonu je
měsíc. Hospitalizace je 3-4 dny, poté klidový režim
5-7 dnů a celková rekonvalescence 2-4 týdny. Abdominoplastika, běžněji známá jako plastická operace břicha
je rozsáhlý chirurgický zákrok, který vede ke zploštění
břicha odstraněním přebytečného tuku a kůže a zpevnění svalů břišní stěny. Plastika břicha může významně
upravit vzhled povislého či vyčnívajícího břicha.

A co jizvy?

V souvislosti s plastickou operací břicha je třeba počítat
se vznikem jizev. Aby byly co nejméně nápadné, je velice
důležité o ně správně pečovat. Mezi druhým a třetím
týdnem od zákroku je vhodné začít s tlakovými masážemi. Jednak napomohou hojení, ale mají rovněž vliv
na změknutí jizvy. Přesný postup vám vysvětlí ošetřující personál, takže je můžete provádět samy, ale také
můžete využít nabídku profesionálních masáží. Na závěr
nesmíme zapomenout zmínit také to, že je důležité jizvy
nevystavovat slunečnímu záření nejméně po dobu čtyř
měsíců. Poté se doporučuje používat opalovací prostředky s vysokým UV faktorem.
Výborným pomocníkem při hojení je také neinvazivní
živý kolagen nové generace s přirozeně obsaženými
peptidy a elastinem. Toto výjimečné kosmeceutikum
přináší pozitivní výsledky nejenv oblasti krásy, ale také
regenerace.
Čistý, 100 % přírodní hydrát kolagenu je vyrobený speciální technologií Triple Helix Formula, která mu umožňuje zachování živé struktury trojité šroubovice.  
Pro své omlazující a regenerační účinky se živý kolagen
dostal i 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., kterému živý
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Pokud máme dostatečné množství systémového kolagenu, nastartují
se v těle mnohem účinněji samoregenerační procesy. Tato schopnost
klesá nejen s přibývajícím věkem, ale i vlivem stresu, nemoci, únavy
nebo kouření. Pokud nechcete nechat nic náhodě, cca 2 měsíce
před plánovaným zákrokem si udělejte intenzivní kolagenovou kúru
a kolagenový gel si nanášejte 2 denně na obličej, krk a dekolt ještě
před použitím vlastní kosmetiky. Stimulační procesy můžete podpořit
i vnitřním používáním kolagenových kapslí pro krásnou pleť, zdravé
vlasy a pružné tělo. Živý kolagen výrazně redukuje vrásky a dlouhodobě předchází vzniku nových, tak si výsledný efekt plastického
zákroku několikanásobně prodloužíte.

Intimní partie

kolagen pomohl v 70 letech při regeneraci pojivové tkáně.
Hydrát přírodního kolagenu přijímá tělo jako látku sobě vlastní, účinně ho doplňuje do těla a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy
stárnutí.
I v pokročilém věku dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň ve všech
vrstvách pokožky o cenné aminokyseliny, čímž posiluje aktivitu fibroblastů k znovuobnovení produkce vlastního kolagenu. Tím navrací
pokožce, vlasům, nehtům i pojivovým tkáním potřebnou hydrataci,
pružnost, pevnost a elasticitu.
Pro svoji čistotu a silné omlazující a regenerační účinky je vhodný
i pro estetickou péči o zhojené jizvy při regeneraci pokožky
po různých zákrocích. Jizvy netáhnou, jsou pružné a elastické,
mnohem rychleji se upravuje jejich pigmentace, jizva je úzká
a esteticky přijatelná.

Labioplastika je operace, při které lékař provede úpravu tvaru
a velikosti stydkých pysků. Ty v důsledku dědičných faktorů, poklesu
elasticity tkání, nebo prodělaných porodů ochabují a prodlužují se.
Tato změna velikosti a tvaru labií působí řadu potíží, například v sexuálním životě, při sportu, mohou být také příčinou opakovaných
zánětů, nebo své nositelce nevyhovují esteticky. Lékař při operaci
odstraní přebytky uvolněné kůže stydkých pysků a upraví jejich tvar
do co nejpřirozenější podoby. Operační rána se uzavírá samovstřebatelnými stehy. Jizva, která při operaci vzniká, je téměř neznatelná.

Pupenec rozkoše

Tento operační zákrok je vhodný pro ženy, které při milování neprožívají vaginální orgasmus. A co se děje při samotném zákroku? Jde
o podobnou metodu jako při aplikaci botolutoxinových či gelových
injekcích, vyplňujících vrásky. Nejprve se odebere tuk z pupku nebo
se použije cizorodý materiál – kyselina hyaluronová či restylane,
běžně používané v plastické chirurgii a jedna z těchto výplní se
injekčně aplikuje do spodní třetiny vaginy. Jde o ambulantní bezbolestný zákrok, který stojí 10 -15 000 Kč. A můžete si pak být jisté,
že penis vašeho partnera už váš „pupenec rozkoše“ nemine.

Stejně jako téměř cokoliv na lidském těle, lze i zadeček různě formovat,
zvětšovat, či zmenšovat. Na rozdíl od Brazílie, kde si ženy většinou přejí pozadí zvětšit, u nás naopak masově převládá jeho zmenšování pomocí
liposukce. Malý a plochý zadeček je možné si nechat „nafouknout“
pomocí vlastního tuku. Asi okolo 400 mililitrů vlastního tuku se vpraví
do podkoží a částečně i do svalu. Tato technika tukového přenosu je
vhodná spíše pro tvarování kontur než pro zvětšení zadečku. Transfer
tuku do pozadí včetně liposukčního odběru vlastního tuku stojí kolem
60 tisíc korun. Příliš velké, nebo neforemné zadní partie se dá lépe
zformovat právě pomocí liposukce. Jinou možností, jak si nechat vylepšit
své pozadí, je úprava pomocí skalpelu. Lékař může ženě, která například
významně zhubla v oblasti hýždí, chirurgicky odstranit třeba povislou
část kůže, čímž lze dosáhnout určitého zpevnění a zároveň tvar korigovat
buď vlastním tukem, či silikonovým implantátem.
Jen je třeba si uvědomit, že každý chirurgický zákrok zanechá nějakou
jizvu a i když se jizvy umísťují tak, aby byly co nejméně viditelné, vždycky
nějaké budou. U modelace záleží, zda bude použit tuk, implantát, nebo
se bude tuk odsávat. Jde o kombinovaný zákrok v hodnotě desítek tisíc.
Pokud byste opravdu toužily po pozadí Jennifer Lopez, pak nejjistější
technikou je zvětšení (augmentace) speciálními hýžďovými implantáty.
Vypadají podobně jako prsní a jsou také různých velikostí. Lékař při operaci umístí silikonové výplně mezi velký a střední hýžďový sval.
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Vymodelování pozadí

Zdraví a krása

Odsátí stehen i kolen

Mnoho žen trápí nadměrné tukové polštáře na vnější
či vnitřní straně stehen, které se nedaří ovlivnit ani
cvičením či dietetickým opatřením. Ideálním řešením
je v takovém případě liposukce. V rámci liposukce
stehen mohou být také odsáty tukové valy na vnitřní
straně stehna bezprostředně nad koleny. Proto také
nejčastěji pomoc odborníků vyhledávají jinak velmi
štíhlé ženy, které nemají žádné jiné nedostatky. Jedná
se o velmi šetrný zákrok, který by však měli provádět
skuteční profesionálové s řadou zkušeností. V oblasti
nad čéškou je třeba postupovat zvláště opatrně,
aby nedošlo k povisu kůže a zejména aby nevznikly
nerovnosti. Výhodou takovéto liposukce je, že efekt
tohoto zákroku je trvalý. Tudíž ani po následném zvýšení hmotnosti by se stav neměl vrátit do původního
stavu.
Přestože se z oblasti kolen odsaje jen opravdu malé
množství tuku (max. 250 ml z jednoho kolene),
výsledný efekt je přesto velmi značný. Velmi často
se liposukce kolen provádí zároveň právě s liposukcí
vnitřních stehen. Je to především kvůli tomu, aby se
dotvořila jednotná symetrie nohou. Ultrazvukovou
liposukcí se dají upravit i lýtka či kotníky.

O plastiky se zajímají I muži

INZERCE

Plastická chirurgie dnes již není výhradou žen.
Přestože ve východní Evropě je zájem mužů
pouze minimální, v západní Evropě zákroky
plastických chirurgů podstupuje až pětina
z nich. Zajímavé je však to, že muži pohlíží na
plastiku malinko jinak než ženy. Většina z nich
totiž tento zákrok podstupuje především pro
zlepšení vztahu s partnerkou či partnerem.
Největší zájem je o gynekomastii- neboli
zmenšení prsou u mužů, pak o operace nosu,
liposukce, korekce ušních boltců a odstranění
„pytlů“ pod očima.
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Komerční prezentace

Nenechte svoji krásu předčasně uvadnout

VYZKOUŠEJTE ŽIVÝ KOLAGEN
DOTAZ: Je mi 51 let, pracuji ve vedoucí pozici, kde se klade velký důraz na vzhled. Stále jsem
se udržovala, ale teď si manžel našel mnohem mladší ženu a já jsem během 3 měsíců zestárla
snad o 20 let. Vím, že touha vypadat mladě je povrchní, ale četla jsem o živém kolagenu
a zajímá mě, jestli by mi pomohl, protože na plastickou operaci nemám odvahu. Justýna C.
Vypadat mladě a cítit se zdravě v každém věku je v dnešní
uspěchané době stále důležitější. Na vzhledu a tělesné vitalitě
závisí nejen naše práce, ale i partnerské vztahy. Léta zvládat
rodinu, děti, náročnou práci, přemáhat únavu, a kromě mladších kolegyň sledovat na svém těle i první projevy stárnutí – to
zákonitě vede ke stresu.
Stres urychluje stárnutí, které u žen často vede k předčasné
menopauze, navíc nepříznivě působí na odbourávání a kvalitu tělesného kolagenu. To nás dostává do nekonečné spirály
deficitu kolagenu, protože kolagen je základní stavební kámen
našeho těla a pojivových tkání. Je to nejdůležitější bílkovina
života, která rozhoduje o rychlosti stárnutí celého organizmu.
Novinkou, na kterou se ptáte a která okouzlila svět anti-age
kosmetiky a kolagenových doplňků stravy je živý kolagen nové
generace v podobě hydrátu, který vznikl po 14letém výzkumu. Vyrábí se speciální technologií – Triple
Helix Formula, která umožňuje, aby si tento
čistý kolagenový gel s klinicky ověřenými účinky zachovával i léta po uložení do skleněné
lahvičky živou strukturu trojité šroubovice.
Tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní. Je tak
čistý, jak nejčistější nativní kolagen může být.

O odpověď jsme požádali Evu Sojkovou (*1954),
zakladatelku poradenského kolagenového centra Wellness
klubu NEZESTÁRNI.CZ, která se v rámci zkušebních programů
dlouhá léta zabývá účinky různých druhů kolagenu.

Milá paní Justýno, život nám často přináší mnohá překvapení,
ale věřte, že touha vypadat mladě určitě není povrchní. S projevy stárnutí bojujeme už od nepaměti. Zkoušíme nejmodernější metody plastické chirurgie, pomoc hledáme i v kosmetických
salonech. Nemalé prostředky vynakládáme za kosmetiku, kolagenové výplně nebo kolagenové injekce do kolen, abychom
vypadali dobře a svižný krok neprozrazoval náš skutečný věk.

BENEFITY

„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale i regenerace“, říká na základě osobní zkušenosti významný plastický
chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák
CSc. A právě ve speciální a velmi šetrné technologii Triple Helix
Formula se ukrývá tajemství mladistvé pleti, pružného a pevného těla, ohebných kloubů, krásných vlasů a nehtů a dobré
kolagenové kondice.
Vaše stresované tělo doslova volá po návratu kolagenu.
Proto bych Vám doporučila, abyste vyzkoušela první záchranné laso – minutovou anti-age péči s živým kolagenem, která nebyla nikdy tak jednoduchá a účinná.
Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia® FACE
na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se na vlhkou pleť
vždy před použitím vlastní kosmetiky nebo make-upu, proto
se nemusíte vzdát své oblíbené kosmetické značky. Je vhodný
k ošetření všech typů pleti – mladé, zralé, unavené, stárnoucí
i stresované.
Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky aktivní
kolagen viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje vrásky a dlouhodobě předchází vzniku
nových. Je určený k omlazení a zpevnění kontur obličeje, krku,
podbradku a dekoltu, na ochabující oční víčka a jemnou kůži
kolem očí a úst. Neobsahuje parabeny ani jiné konzervanty.
V nabídce balení 50, 100 a 200 ml.
Pokud chcete svému tělu dopřát ještě víc, podpořte v synergii stimulační procesy omlazení a regenerace vnitřním
užíváním doplňků stravy – kolagenových kapslí INVITA
SKIN BEAUTY nebo INVITA ACTIVE.

Originální produkty s živým kolagenem si můžete objednat na e-shopu dovozce na www.nezestarni.cz

A TAK VZNIKLA HRUŠKA…
PROJEKTY STUDIA DAVID
ARCHITEKTI MAJÍ VŽDY
JEDNO SPOLEČNÉ. MAJÍ DUŠI.
VYTVOŘIT NĚCO KRÁSNÉHO,
KDE SE ZÁROVEŇ I DOBŘE
ŽIJE, TO JE TO, ČÍM SE SKVĚLÝ
ARCHITEKT ODLIŠUJE
OD TĚCH PRŮMĚRNÝCH…

J

edním z nejzajímavějších projektů poslední doby z pera
bratrů Davidových je projekt rekonstrukce prvorepubelikové
vily a její moderní organická dostavba v Pyšelích.
Zděný rodinný dům s plochou střechou nedaleko Prahy
byl postaven ve 30. letech 20. století a nedotčen přežil až
do dnešních dnů. Na svou dobu šlo o počin velmi moderní – vilka
měla dole byt správce, nad ní obytné patro s kuchyní a obývákem,
v dalším patře byly dva pokojíčky a následoval ještě výstup na střechu a terasu.
Šlo o zajímavou stavbu, která ovšem měla své nedostatky.
Chyběla hydroizolace spodní stavby, neexistovala tepelná izolace,
bylo nutné dát domu nový vyhovující plášť, případně vyhovět nízkoenergetickému standardu.
„Pokud se podíváte na stávající stavbu, je původní dům patrný.
Jednalo se o kostku, ke které bylo zapotřebí dostavět více než třetinu obytného prostoru,“ začíná vyprávět Ing. arch. Igor David.
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„Součástí původního domu byla garáž a na ní terasa. Garáž jsme
zbourali, stejně jako veškeré dostavby. Zbyla jen čtvercová základna, kterou jsme začali dotvářet. Samozřejmě, že padla i otázka, zda
by nebylo efektivnější dům zbourat a začít znovu. My jsme však
cítili, že dům má atmosféru a má smysl s ním pracovat. Navíc majitel zde vyrostl a měl k vile vztah, proto bylo jasné, že část obytného
domu zachováme, jen dle zadání rozšíříme obytný prostor.
Potřebovali jsme konkrétně dotvořit větší obytný prostor v patře,
tak aby vznikl prostor pro jídelnu. Vzápětí přišel požadavek od
majitelů, že by rádi měli ložnici součástí spodního patra. Bylo nutné
dům o zhruba třetinu rozšířit. První, co vás napadne je, že zachováte hmotu a trochu dům natáhnete. Zkusili jsme to a to byl malér,
vypadalo to jako samoobsluha z 80. let, jako kulturák. Tak jsme si
říkali, když nejde použít klasický materiál a nabízející se rozšíření,
pokusíme se o pravý opak. A tak vznikla současná tvář domu, které
jsme začali mezi sebou říkat hruška…“

Architektura
Text: Iva Nováková, foto: Martin Faltus a Ing. arch. Aleš David

Hliník vyhrál…

V tuto chvíli to vypadá jako jednoduchý krok,
architekt Igor David ale vysvětluje, že od nápadu
k realizaci uplynuly dlouhé roky.
„Od začátku jsme věděli, že chceme něco zcela výjimečného. Doplnit zděnou vilu zděnou přístavbou
prostě nešlo. Říkali jsme si, že pokud je základna
klasická, zděná a těžká, tak zbytek musí být lehký,
dřevěný a pokrytý kovem. Jenomže jakým…
Vlastně šlo o nápad technika z firmy Prefa Aluminiumprodukte, který se již delší dobu specializuje
na střešní krytí a opláštění fasád. Uvažovali jsme
také o jiných materiálech, problém však nastal ve
chvíli, kdy jsme potřebovali sehnat dodavatelskou
firmu. Nikdo nebyl schopen náš návrh realizovat.
Firma Prefa Aluminiumprodukte nám nabídla produkt falcovaný šindel – „kosodélníkovou šablonu“,
která byla pro náš projekt z hlediska požadovaného tvaru reálně použitelná a velmi zajímavá.
S firmou se dělalo skvěle, během realizace
nevznikl žádný problém, odborníci z firmy přesně
pochopili o co nám jde“. Na realizaci se podílela

firma Klips, Ing. Nekolného, která dělala hliníkový plášť z materiálu „Prefa“, a rovněž firma
Jetmar & partner, která měla na starost nosnou
dřevěnou konstrukci.

Abychom mohli žít venku

Suterénu domu přibyla jedna místnost, která je
v rovině se zahradou a tím představuje prožitek
spojení se zahradou. Aby byla plně funkční,
samozřejmě má vlastní toaletu i malou kuchyň.
Prostě můžete venku grilovat a když začne být
chladno, pomalu se přesunout do vnitřní části.
Podobné sepětí s přírodou znamená i obytná
střecha.
Původně měla vila jen výstup na obytnou střechu,
kde byla velmi zanedbaná terasa. Do tohoto
prostoru architekti navrhli obytnou místnost
s velkým prosklením a pobyt na střeše v dřevostavbě s krásným výhledem získal na přitažlivosti.
I zde je vše k dispozici. Koupelna, wc i malý bar
s kuchyňkou.
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A co uvnitř?
Způsob bydlení se od doby první
republiky podstatně změnil. Úroveň technologií, nábytku a vybavení prodělala obrovský skok.
Způsob, jakým dům používáme je
jiný a současný moderní rodinný
dům má všechny tyto aspekty reﬂektovat. Přesto je možné navázat
a inspirovat se původním tvaroslovím prvorepublikového interiéru
a znovu je v dnešní formě použít
Vnitřní dispozice v zásadě zůstaly
zachované. „Půvabem domu je,
že dispozičně, v místě, kde býval
obývací pokoj kdysi, je obývák
i po rekonstrukci. Vlastně jsme
jen zbourali příčku mezi obývákem a kuchyní a dostavěli jídelnu.
K původní stavbě patřilo velké
okno a i to zůstalo zachované.
Stejně tak jako dvě ložničky
v patře.“
Obnovený prvorepublikový dům
pro 21. století uprostřed ČR
vhodně doplňuje nový nábytek
inspirovaný původním designem.
„Dělali jsme samozřejmě i návrhy vnitřních interiérů, tak aby
korespondovaly s vnějškem…
Vymysleli jsme skleněný stůl, který
koresponduje s prosklením jídelny.
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Zajímavým designovým doplňkem
je sedačka, rovněž dle našeho
návrhu. V souladu s uspořádáním
interiéru je i kuchyňská linka,
kterou jsme zajímavě provázali
s pultem, který navazuje na krb.
Zajímavý je bezesporu i obklad
v chodbě. Inspirovali jsme se
v prvorepublikových vilách,
kde byla vždy jedna stěna velmi
výrazně obložená. Tento
designový prvek naprosto stačí
k tomu, abyste se v chodbě cítili
výjimečně – není zapotřebí
ji přezdobovat.
Takovým malým skvostem je
kulatá místnost umístěná v nové
přístavbě. Zde bude samozřejmě
na míru zhotovená postel, za ní
skříňka, která bude přístupná zezadu, tak aby měl člověk k dispozici celou kruhovou plochu…
Obdobný prostor vznikl i v horním
patře, kde kromě postele bude
ještě vysoká skříň, čímž se jedna
stěna zarovná.
Kulatý prostor evokuje pocit
bezpečí a domova a ten člověk,
jako každý jiný živočich k životu
potřebuje…,“ končí své vyprávění
Ing. arch. Igor David.

Architektura
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NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PROJEKTY
ROKU 2019

POMALU SE NÁM BLÍŽÍ KONEC ROKU A S NÍM PŘICHÁZÍ TAKOVÉ BILANCOVÁNÍ. ŘÍKÁME SI,
CO SE NÁM POVEDLO A CO JSME DOKÁZALI. POJĎME SE PODÍVAT, CO SE LETOS POVEDLO
V ARCHITEKTUŘE. CO ÚŽASNÉHO SE POSTAVILO A JAKÉ PROJEKTY STOJÍ ZATO PŘEDSTAVIT.

INZERCE

Největší stavební boom probíhá v Praze a okolí, ale pozadu nezůstávají
ani další velká města. Někdo dá přednost dokonale zrestaurovanému
domu na Starém Městě, jiný raději luxusnější vilku na předměstí, další
si ráno přivstane a dojede do hlavního města za prací ze své rezidence
za Prahou. Každému, co libo. A co nám vlastně naše krásná republika
nabízí? Pojďme se podívat na nejzajímavější projekty tohoto roku.
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UNIKÁTNÍ REZIDENČNÍ PROJEKT
JIHOVÝCHODNĚ OD PRAHY OAKS PRAGUE
UŽ ZÍSKÁVÁ SVOJI PODOBU. SVÝM
OBYVATELŮM NABÍDNE NEJEN TO NEJLEPŠÍ
Z MĚSTA I VENKOVA, ALE ZÁROVEŇ
PŘINÁŠÍ DŮMYSLNĚ ŘEŠENÉ, INTELIGENTNÍ
A UDRŽITELNÉ PROSTŘEDÍ ZASAZENÉ
DO MALEBNÉ KRAJINY STŘEDNÍCH ČECH.

OAKS PRAGUE
- bydlení pro náročné

Oaks Prague úspěšně dokončil
v Nebřenicích výstavbu silničního
obchvatu s kruhovým objezdem
a hlavní akumulační nádrže, kde
se shromažďuje dešťová voda na
závlahu golfového hřiště. Také
výstavba první fáze projektu rychle
pokračuje, první obyvatele přivítá
během příštího roku.
V nabídce bytů naleznete atraktivní byty od architektů Chapman
Taylor, jejichž bytové domy tvoří srdce městečka Oaks, bytové domy
se společným dvorem od architektonického studia John Thompson,
navržené v líbivých přírodních materiálech, ale i řadové domy s atriem
a privátní zahradou od architektů studia McGarry-Moon. Kompletní
nabídku první fáze výstavby najdete na webových stránkách projektu.
Na své si rovněž přijdou milovníci golfu. 18jamkové golfové hřiště
s licencí PGA National slibuje špičkový golfový zážitek, kterému se
nevyrovná žádný jiný klub v regionu. Golfové hřiště PGA National vytvořil
přední architekt v oboru Kyle Phillips a je průkopníkem environmentálně
udržitelného golfového designu.

Oaks Prague nabízí atraktivní bydlení – od bytových domů, přes rodinné
řadové domy až po luxusní vily. Osobní schůzku nebo prohlídku Oaks
Prague lze zajistit prostřednictvím webových stránek či telefonicky.
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Tým golfu právě zahájil zkušební provoz první golfové devítky, zahrát si
na ní ale můžete pouze na pozvání.

VELKORYSE NAVRŽENÉ BYTY
S OTEVŘENÝMI PLOCHAMI
A PŘEKRÁSNÝMI VÝHLEDY, TO
JE PROJEKT BUBENEČ GARDENS.
REZIDENCÍM ROZMANITÝCH
DISPOZIC, KTERÉ JSOU ŘEŠENY
JAKO SOLITÉRNÍ JEDNOTKY,
DODÁVAJÍ NA HONOSNOSTI
VYSOKÁ BEZRÁMOVÁ
FRANCOUZSKÁ OKNA.

KRÁSNÉ BYDLENÍ v zeleni
V Původní architektonický projekt byl přepracován ve spolupráci
s odborníky z Natland Real Estate a architektonickým studiem Free
Architects Praha.
Otevřený, promyšleně členitý a nebývale světlý prostor, který je takřka
součástí překrásné dejvické zahrady, přenáší do jednotlivých bytů
skutečný a nezaměnitelný komfort bydlení.
V Bubeneč Gardens vzniká deset bytových jednotek s podlahovou
plochou od šedesáti do dvou set padesáti metrů čtverečních, a to
s dispozicemi od 1 + kk do 6 + kk. S výjimkou nejmenšího bytu ke
každé jednotce patří dvě garážová stání v suterénu budovy.
Ke třem největším bytům náleží také terasa a zahrada o celkové rozloze pohybující se od osmaosmdesáti do více než tří set metrů čtverečních. Barbecue tak v Bubeneč Gardens nebude žádný problém.
Za projekt Bubeneč Gardens ostatně získala společnost Natland Real
Estate Cenu architektů v soutěži Realitní projekt roku 2018.

Život jako unikát
Jeden z bytů s přímým vstupem na zahradu vyniká loftovým uspořádáním, jiný má k dispozici atypickou lodžii poskytující nejen dokonalé
soukromí, ale také možnost propojení s venkovním prostorem. V přízemí domu je umístěn zahradní byt představující plnou alternativu
bydlení v rodinném domě, a to včetně vlastního přístupu do garáže
a velké privátní zahrady. Naprosto jedinečně je pak navržen reprezentativní panoramatický penthouse s přímým vstupem. Neveřejná
zahrada před průčelím budovy poskytne obyvatelům pocit klidu
a soukromí.
Jen několik minut chůze bude obyvatele Bubeneč Gardens dělit od
dvou malebných parků plných zeleně – podél Vltavy se směrem k Tróji
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rozkládá Stromovka a z Letenských sadů je překrásný výhled na Pražský hrad, Staré město nebo Petřín.

V objetí přírody
Každý z bytů umožňuje instalaci systému chytrého bydlení, a to
v různém rozsahu podle individuálních požadavků klientů. Na fasádě
budovy je využit kontaktní zateplovací systém
a propojení s okolní bohatou zelení zdůrazní zeleň i na fasádě. Topení
v jednotlivých bytech umístěno v podlaze, takže rozmístění nábytku
nebrání radiátory.
Nadčasový design interiérů podtrhují přírodní, světlé materiály s důrazem na dřevo. Celý systém vzduchotechniky je řešen tak, aby nerušil
uživatele bytu. Důraz na snížení hlukové zátěže byl brán
v potaz i u kanalizace a rozvodů médií pomocí speciálního potrubí
zabraňujícího šíření hluku vytvářeného průtokem vody.
Navzdory použití nejmodernějších technologií se v projektu podařilo
skloubit tradiční hodnoty bydlení s nejmodernějšími trendy a vysokým
komfortem.

INZERCE

Nová podoba projektu

VILKY TŘEBONICE

– nový projekt, co nevymění přírodu za beton a asfalt
Velká města po celém světě se neustále rozrůstají.
V posledních letech až raketovým způsobem.
Člověk má v přírodě nejvyšší nároky na prostor
a města doslova „požírají“ přírodu ve svém
okolí. Zvyšující počet obyvatel, valící se do měst,
vyžaduje také stavby občanské vybavenosti
a dopravy. Současný člověk si už nedokáže
představit život bez komfortního nákupního
centra, kina, fastfoodu nebo parkoviště. Tento
fenomén má za následek masivní úbytek orné
půdy. S každým novým developerským projektem
na okrajích měst ubývá přirozená zeleň.
Většina pokusů o výstavbu domů končí dalším
pokládáním betonu, zdiva, dlažeb a asfaltu
do krajiny. Jde to ale i jinak.
Právě nově vzniklý projekt zelených vilek na okraji Západního
města v malebných Třebonicích může ukázat cestu. Na počátku
tohoto výjimečného projektu byl majitel, místní patriot. Chtěl
zhodnotit půdu, ale za jiných podmínek než jiní. Nechtěl místo
zničit a nechat vybudovat nový satelit. Přestože vzdálenost Třebonic od centra není nikterak velká, obec není „pokroucená“ necitlivou výstavbou ani velkým provozem. Architekti ze společnosti
A.LT s majitelem dlouho ladili zadání a nakonec vznikl unikátní
projekt vilky Třebonice, pracovně také nazvané „zelené vilky“.

Co je to vlastně vila a proč se v Praze tolik nestaví?

Vila je samostatně stojící luxusní předměstská stavba. Je spojená
se zahradou, často s bazénem, jezírkem nebo vodním vodopádem. Vily mají dlouhou tradici sahající až do starého Říma, kdy
byly často stavěny velmi zdobně v uměleckém stylu. Poskytují
unikátní pocit samostatnosti, bezpečí, jedinečnosti, krásy a honosnosti. Vyžadují dostatečný prostor a tedy větší pozemek, a to
je v Praze problém. Developeři raději zastaví pozemek dvoudomem s malou zahradou. Ekonomicky zajímavější je vytěžit z půdy
maximum. A.LT Architekti však vymysleli koncept, který je zajímavým a inspirativním řešením.

Komorní projekt, který ctí zeleň a zákony přírody

Srdcem celé myšlenky jsou samostatné přízemní vilky s nadstandardně velkým pozemkem až 1500 m2 s vlastní zahradou. Dalším
důležitým prvkem pro začlenění do stávající přírody je samotné
využití střech. Vilky jsou navrženy jako tvarově prosté, avšak
v originálním designu s plochou střechou, která je osázená nízkorostlou zelení. Konkrétně se jedná o tzv. extenzivní zelené střechy, obsahující odolnou suchomilnou vegetaci typu rozchodníků,
trav a bylin schopnou růst na tenké vrstvě substrátu a vyžadující
minimální údržbu. Zelené střechy slouží částečně k zadržování
vody a také esteticky podporují zachování zeleného rázu v krajině. A.LT však nezůstali jen u střech a vymysleli celý systém hospodaření s vodou na ploše pozemku, tzn. systém retence a využití
vody dříve, než z pozemku odcestuje pryč. Standardně je zájem
právě opačný - co nejrychleji dešťovou vodu odvést do kanalizace
a zbavit se jí. To však přestává být chytré, vzhledem k současnému nedostatku vody v krajině. Součástí zahrady je i vzrostlá zeleň
- živý plot vysoký minimálně jeden metr a vzrostlý strom.
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Dále projekt nabízí spolupráci se zahradním architektem. Celkový
vzhled pak zajistí jednotný architektonický ráz celého nového
území. Samotné domy mají velkorozměrová okna a vnitřní standardy připravené na celoroční provoz vč. vytápění, ale i chlazení
tepelným čerpadlem. Cílem je, aby klient dostal hotový produkt,
tedy výjimečné bydlení, které bude moci ihned používat.

Netradiční přístup investora

„Třebonice jsme museli nejprve objevit,“ říká ředitel projektu a celé
developerské divize investora IP Polná Ing. Josef Nevosad. „Pokud
si vybíráte místo na dům na trvalé bydlení, je nejlepší si ho takzvaně vychodit. Třebonice jsou nenápadné, ale rychle si je zamilujete.
Je to krásná vesnička, kde se lidé starají o své domy. Je tu čisto
a klid. Měli jsme obavy z blízkého pražského obchvatu, který je za
mírným kopcem, ovšem hluk je minimální, a to i ve špičce. Velkým
překvapením je blízkost obchodních center, konkrétně Homepark
Zličín, Ikea, Globus či metropole Zličín. Tento v uvozovkách „velký
svět“ je dostupný za 20 minut pěšky procházkou nebo autem
za 3 minuty. Pravda je, že takovýchto míst je v Praze jako šafránu.“
Za zmínku stojí také přístup investora. Po počáteční fázi, kdy jim
autoři z A.LT vysvětlovali svůj záměr, docházelo k diskusím nad
otázkami netradičního přístupu. Předmětem největší diskuse bylo
právě hospodaření s vodou a zelené střechy. Zástupci IP Polná
nakonec vsadili na cit tvůrců, což se jim vyplatilo u předešlých
pražských projektů - Rezidence Vítkovka a právě se dokončující
Rezidence Prachnerova. „Je to pro nás nové, protože jsme nic
podobného ještě nenabízeli a nevíme, jak bude reagovat trh.
Rozhodli jsme se ale, že do toho půjdeme,“ komentuje Ing.
Nevosad.

Komfort a klid něco stojí, ale nemusí to být celé jmění
Celý projet začal startovat již na počátku letošního roku, ale
skutečná realizace se zahájila první týden v září. Předtím, než
popřejeme tomuto unikátnímu projetu hodně zdaru, jsme se nenápadně zeptali na to, za co se dají vilky pořídit. Již slovo vila vyvolává totiž dojem luxusu, výjimečnosti, ale také několika desítek
či stovek milionů za pořízení. Tento projekt není levný. Rozhodně
vilku s nadstandardním pozemkem a připravenou k nastěhování
nepořídíte za cenu bytu. Nicméně náklady na pořízení těch menších nepřesáhnou 15 milionů korun.

INZERCE

Na začátku byl místní rodák a patriot

Nejen v okolí Prahy se staví zajímavé nemovitosti.
Atraktivní lokalita Písečná v Rožnově pod Radhoštěm
s výhledem na Radhošť i město, poskytuje zájemcům
o nové bydlení komfortní městské zázemí s výbornou
dopravní i občanskou vybaveností a blízkost přírody
Beskyd. Vzdálenosti školy, mateřské školky, veřejné
dopravy, sportovního vyžití i možnosti nákupů jsou
pro obyvatele bytových domů minimální.

EDEN ROŽNOV – zelený svět
Druhá etapa projektu Eden Rožnov, jehož výstavba začala
v červnu 2019, nabízí 75 bytových jednotek v 10 bytových
komplexech o třech až pěti podlažích, od 1+kk po 4+kk.
Každá bytová jednotka může být dispozičně nebo vybavením upravena na přání klienta.
Součástí každého bytu je buď balkón, venkovní terasa, nebo
střešní terasa. Každý byt do 100 m2 bude mít k dispozici

jedno parkovací stání, byty nad 100 m2 dvě parkovací stání.
Projekt nezapomíná ani na handicapované občany, kterým
nabízí důstojné podmínky pro příjemné a klidné bydlení
s bezbariérovým přístupem do bytů.
V první etapě projektu, která byla dokončena v půlce roku
2019 bylo postaveno celkem 21 bytových jednotek, které
byly prodány ještě před jejich dokončením.

Portrét

MAREK ZTRACENÝ

na nohy

Rád stavím své myšlenky
ZPĚVÁK MAREK ZTRACENÝ NYNÍ ZAŽÍVÁ ÚSPĚŠNÉ OBDOBÍ. JEHO ZATÍM POSLEDNÍ ALBUM
VLASTNÍ SVĚT MÁ NA KONTĚ ŠEST SINGLŮ, SKVĚLE SE PRODÁVÁ, A NAVÍC NAPSAL HITY
PRO KARLA GOTTA, HANU ZAGOROVOU A LUCII BÍLOU. PŘESTO NEHODLÁ USNOUT
NA VAVŘÍNECH A DAL SI DALŠÍ METU. KONCERT V O2 ARENĚ. „VÍTE, JEDINÁ VĚC, CO MĚ
NA DĚTSTVÍ NEBAVILA BYL FAKT, ŽE VÁS NEBERE NIKDO MOC VÁŽNĚ. MOC JSEM SI UŽ PŘÁL
BÝT DOSPĚLÝ, ABY MI LIDI KONEČNĚ UVĚŘILI, ŽE BUDU DĚLAT MUZIKU,“ ŘÍKÁ S ÚSMĚVEM.
Nemáte strach, že O2 arenu nezaplníte?
Samozřejmě, že jsem obavy měl. Pamatuji si, jak jsme před pěti lety
hráli v pražském klubu Retro a přišlo na nás asi 210 lidí, což jsem
považoval za velký úspěch. A pak jako bych na minutu zavřel oči,
otevřel je a najednou jsem byl v roce 2019, kdy jsem se podíval na
předprodej lístků do O2 areny a po třech měsících jich bylo prodáno deset tisíc. Když jsem s tím nápadem
tenkrát přišel, dost lidí mi ho rozmlouvalo
a říkalo, abych tomu dal ještě nějaký čas,
abych si užíval úspěch a neriskoval, ale
to mě naopak ještě víc motivovalo. Jsem
takovej věčnej snílek, co miluje adrenalin.
Myšlenka koncertu v O2 areně přišla na
svět ve Foru Karlín v roce 2017.

V jakém okamžiku?
Před koncertem jsem své přítelkyni i rodině
sliboval, že si potom dám oddych a budu
pracovat trochu míň. Jenže když koncert
končil, už při poslední písničce jsem se definitivně rozhodl pro O2 arenu… Poprvé mě ale
tahle myšlenka napadla tak v šestnácti letech
na konzervatoři. Ve zprávách dávali reportáž
o tom, že postavili největší hokejovou halu
v České republice Sazka Arénu. Tehdy jsem
ještě ani nezpíval a měl v hlavě jen sny. Říkal
jsem si, jó tak tam bych si chtěl jednou zazpívat. A je to tady. Stojím ale nohama na zemi,
jde jen o koncert, není to „ego“ koncert,
pouze vyústění nějaké situace, kdy se mi
daří. Víte, mám teď spoustu energie, pořád
skládám, zpívám. Jsem v letech, kdy se cítím
neohrožený, nic mě nemůže zastavit, a přitom je mi jasné, že to tak nebude celý život.
Proto jsem chtěl svého nadšení a nabuzení
využít. A víte, co je vtipné? Moje první vystoupení se shodou okolností odehrálo v O2 areně, kdy jsem dělal předskokana Beyoncé. Poslal
jsem tehdy svůj demáč s písní Ztrácíš Martinu Červinkovi (hledač
hudebních talentů, pozn. redakce), do té doby jsem si zpíval opravdu
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jen doma v pokoji u piana. On mi pak za nějaký čas zavolal s tím, že
má nápad, a tak jsme se sešli. Když mi tuhle nabídku dal, nebylo co
řešit. Takhle jsem odstartoval svoji kariéru.

Jak jste vybíral datum pro koncert 22. 2. 2020?
Popravdě, ono není ani moc logické. Původně jsme ho chtěli udělat
na moje 35. narozeniny 26. února, ale
nebyl to víkend a já o víkend stál, protože je
koncert sice v Praze, ale je takzvaně celorepublikový. Tak jsem vymyslel tohle snadno
zapamatovatelné datum, které působí až
magicky, jenže si ho stejně všichni pletou.
Teď nám do toho zase nečekaně vlezly jarní
prázdniny, ale nakonec jsme si řekli, že
pokud někdo bude chtít přijít, přijde. Nemá
cenu stále řešit podobné nesmysly.

V poslední době jste napsal písně
pro Karla Gotta, Hanu Zagorovou
a Lucii Bílou, tedy největší hvězdy
naší popmusic…
Zjistil jsem, že nechci, a vlastně ani nemůžu
skládat pro lidi, kteří mi nejsou sympatičtí,
nebo s nimi nemám něco společného. Třeba
s Hankou Zagorovou jsme si povahově dost
podobní, proto i jedna z písní na její nové
album Já nemám strach tak dobře vznikala.
Jmenuje se Jsem jaká jsem a popisoval jsem
v ní vlastně i trochu sám sebe. Lucka Bílá je
zase roztomile ztřeštěná, a i to se mě dotýká.
Mám také chvíle, kdy se tak dívám na svět.
Lucka mi třeba volala hodiny a hodiny,
psala mi SMS po nocích, hýřila nápady
a představami, o čem by písničky mohly být.
Popisovala mi, jak se cítí, jak její syn odchází
z domu, jak to prožívá… No, a já ráno ještě se zalepenýma očima
sedl k pianu a složil písničku, ke které se teď bude točit klip. Do
Hanky a Karla jsem se naopak musel převtělit a hrát si na ně. Umím
se takhle přepnout.

Text: Jiří Landa, foto: Supraphon a osobní archiv M. Ztraceného
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Portrét
Karel Gott byl také vaším hostem právě
ve Foru Karlín…
Bylo to zrovna v době, kdy nebyl úplně fit. Ráno na zkoušce mi
říkal, že mu není moc dobře a že neví, jestli večer bude schopen
přijít. Koncert tedy začal, jenže mně nikdo neřekl, zda Karel dorazil. No, a tak jsem podle plánu začal hrát jeho písničku Být stále
mlád. Až v tu chvíli jsem si uvědomil, že neznám její slova. Pokud
by tedy Karel nepřijel, nevím, jak by to dopadlo. Naštěstí se ozvalo
„Dobrý večer Marku“ a já se uklidnil a jen sledoval úžasné reakce lidí v hledišti. Nikdo ho tam totiž nečekal. Karel je neskutečně
inspirativní a fajn člověk.

Vzpomenete si na okamžik, kdy jste tyto své písně
slyšel poprvé?
U Lucky to bylo na youtube a říkal jsem si, že se asi musela zbláznit. (směje se) Dala tam dvouminutovou verzi písně Protože v úplně
jinou dobu, než jsem si myslel, že ji tam zveřejní. Byl jsem z toho
zmatený. Až potom mi vysvětlila, že ji chtěla věnovat svému příteli
Ráďovi jako překvapení k narozeninám. Je totiž o nich. U Hanky
to trvalo trošku dýl. U natáčení jsem nebyl a popravdě jsem pak
na to v tom koncertním shonu trochu pozapomněl. Pak najednou
asi po půl roce slyším v rádiu písničku Já nemám strach, kterou
jsem napsal. Bylo hrozně hezký slyšet úplně definitivní výsledek až
takhle v rádiu. Mám štěstí, že píšu pro velmi originální hlasy. Třeba
tak specifický hlas jako Hanka u nás nikdo nemá, je hned rozpoznatelný. Karel Gott je náš fenomén a Lucka má snad sedm a půl
oktávy, takže je radost pro ně skládat. Neměl jsem ambice psát
písničky jiným zpěvákům, ovšem tohle se nedalo odmítnout. Uznejte! A upřímně, když na začátku kariéry složíte písničky pro Karla
Gotta, Hanu Zagorovu a Lucku Bílou, už nemáte kam jít výš, těžko
se pak hledá motivace. Teď si budu zase psát hlavně pro sebe, chci
příští rok vydat nové album. Už mám pohromadě třicet písniček,
bude tedy z čeho vybírat. Bylo by fajn, kdyby vyšlo v den koncertu
v O2 areně. Uvidíme, jestli to stihnu.

U poslední desky Vlastní svět mě mimo jiné hodně
zaujala závěrečná Píseň rodičům. Jak na ni rodiče
reagovali?
Měli, myslím, radost. Poprvé ji slyšeli ve Foru Karlín, vůbec o ní nevěděli. Složil jsem ji asi den a půl před koncertem, původně nebyla
ani zařazená v programu, ale já si ji do playlistu prosadil. Chtěl
jsem jim tím říci, jak je mám rád a že tam stojím hlavně díky nim.
Byli dojatí. Lidi mi pak její zařazení na album rozmlouvali s tím, že
jde o moc intimní píseň, abych jim ji dal zvlášť. Jenže já si myslím,
že na to CD patří. Ať každý ví, jaký jsem byl darebák a jak skvělé
a trpělivé rodiče jsem měl.

Opravdu to s vámi měli rodiče až tak těžké,
jak v písni popisujete?
No možná ještě víc, než si umíte představit. Je to pro mě takhle
s odstupem let velká inspirace, protože mám osmiletého syna.
Když někdy zlobí a chci po něm vyjet, zamyslím se, co jsem jako
malý vyváděl já. Fakt obdivuji, jak naši byli schopni to problémové
dítě se špatnými známkami z chování vnímat a ustát to. A taky mi
zároveň nechat prostor, stále mi věřit, přestože měli doma kluka,
který furt jen chlastal, a někdy ho domů dokonce přivedli policajti.
O to víc cítím, že bych tento dluh měl splatit na svém synovi, aby
dostal podobnou šanci, péči a prostor jako kdysi já.

Jakou jste dostal nejhorší známku z chování?
Od třetí třídy jsem měl trojky, přiznávám. Nějak mi to nešlo, stále
jsem něco komentoval a říkal, co si myslím. Nesnášel jsem autority.

Nikoho jsem ale nešikanoval, vždycky jsem byl naopak dost cíťa,
jen jsem neměl rád, když mi někdo něco diktoval, nebo když jsem
musel být ve „stádě“ a dělat všechno jako ostatní. Snažil jsem
se prostě svým způsobem pouze protestovat, což se samozřejmě
nelíbilo. Měl jsem ale velké štěstí. Tím, jak mi šlo piano, vždycky
nade mnou nakonec přimhouřili oko. Když už to kolikrát vypadalo,
že skončím v polepšovně, vyhrál jsem nějakou soutěž nebo se mi
povedl koncert, a tím se mohla škola pochlubit. Maminka a táta
však s oblibou vzpomínají, jak měli před ředitelnou vystátý důlek
a žehlili moje průšvihy.

Kdy jste dal rodičům opravdu hodně zabrat?
Těch situací bylo víc. Jednou si táta přivezl z Německa nové auto,
mně bylo asi dvanáct, sedl jsem do něj a naboural mu ho. Prostě
ta písnička je pravdivá. Vyhodil jsem třeba do povětří záchodovou
mísu a táta musel potupně přinést do školy novou a opravit ji. Fakt
se nenudili. Já věděl, že něco dělám špatně, trpěl jsem tím, nemohl
jsem si ale zároveň pomoci. Jak se říká, bylo to silnější než já…

Chodí váš osmiletý syn Marek na vaše koncerty?
Jasně! Je dost fixnutý na naši kapelu a celé dění kolem mě. Má
rád kluky z kapely. Asi od čtyř let ho beru dvakrát do měsíce na
koncert s sebou. Maminka je z toho sice nešťastná, jenže Mareček,
když může jet, je celý štěstím bez sebe. Má to rád, zažívá s námi
všechny věci spojené s přípravami a mě těší, že ho to tak baví.
Pomáhá nám a teď už to má jako „brigádu“. Dává nám na podium
playlisty, vodu a ručníky, což je jeho náplň práce. Večer pak od
tatínka dostane výplatu, stovku. (usmívá se)

Proč stále zůstáváte v Železné Rudě?
Víte, v Praze se sice orientuju, mám tu spoustu přátel i zázemí, svůj
byt na přespání, ale stejně se nejlépe cítím doma na Šumavě. Přestože mě občas to dojíždění ničí, pořád to vychází do plusu, jak pro mě,
tak hlavně pro mého syna, který vyrůstá, troufám si říci, na nejkrásnějším místě České republiky. Šumava je jen jedna, za domem máme
sjezdovky, známe se tam všichni jménem, každý je teta a strejda. Je
to nádherné prostředí na vyrůstání, z baráku totiž vyjdete rovnou do
lesa. Sice jsem teď ve věku, kdy mám hromadu energie a chci jezdit
sto koncertů ročně, ale jednou se logicky stane, že to tak nebude
a já se třeba zase natrvalo vrátím tam, kam patřím.

Co dělá vaše partnerka?
Je mojí skvělou zaměstnankyní. Vždycky jsme chtěli mít malý
penzion a pronajímat pokoje, takže jsme si tento menší sen splnili.
Minulý rok jsme si pořídili tři apartmány. Marcela tak může být co
nejvíc s malým, když bývám tak často pryč, a zároveň dělá něco, co
ji baví. Vyhovuje to i mně, protože je příjemné chvílemi řešit i něco
jiného než muziku. Přitloukám na zeď obrázky, měním žárovky
a dělám další podobné práce spojené s údržbou. Jo, a taky mi
pomáhá s propagačními materiály.

Dáte na její názor, co se týče vašich písní?
Moc ne, protože Marcelka se neumí moc oprostit od určitých věcí.
Například, když vznikla písnička Sex s ex, řekla, že jestli se dostane
do rádia, rozejde se se mnou a odstěhuje se. Myslela to fakt vážně.
Píseň se do rádií nakonec opravdu dostala a ona odešla, i když tedy
z jiného důvodu. Bylo to tehdy trochu divoké období.

Po jaké době se k vám vrátila?
Po roce. Víte, asi je pravda, že se všechno děje z nějakého důvodu.
Po narození malého jsme měli polostřídavou péči, což mi vlastně
zachránilo život. Já se tehdy opravdu potácel na hranici problémů
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Portrét
s alkoholem a vším možným. Jenže jsem měl najednou syna, který
bydlel s Marcelkou v Chomutově a já v Železné Rudě. Jezdil jsem
si pro něj, abych ho měl u sebe třeba na čtyři dny. A sednout za
volant opilý s malým dítětem bych si v životě netroufl. To mi dost
pomohlo, včetně toho, že jsem se o něj musel starat sám. Jen si
to představte. 25letej hejsek, co zná jen podium a párty, najednou
sedí s dvouletým dítětem sám doma. On kouká na mě, já na něj.
Myslím, že by se podle toho dal natočit film. (směje se) To vám pak
úplně přehodí myšlení a priority. Zbláznil jsem se do něj a pocítil,
že jsem našel smysl života. Najednou jsem pak po roce zjistil, že
jsem jiný člověk. Navíc na Marcelu asi zapůsobilo i to, jaký je Marek
tatánek. Mareček nás tedy zase spojil. Holt si nás přišel na svět
trochu srovnat. (směje se)

Baví vás natáčení videoklipů, které patří k vaší profesi?
Ne, ale jen v případě, když v nich hraju. Nejsem herec, ani jsem
nikdy neměl takové ambice. Natáčení je totiž dost zdlouhavé,
pořád na něco musíte čekat, a na to nemám trpělivost. Nedávno
jsme dělali klip k písni To se mi líbí s Nikol Štíbrovou, kde jsem byl
obalenej do nějaké neprodyšné fólie. Čekal jsem v ní asi hodinu
a půl na to, až seštelují všechna světla a nasvítí místnost. Přiváděli
mě tím k šílenství. Našel jsem si proto cestičku, že do klipů zapojuji
pokud možno co nejvíc jiných lidí, herce, umělce, kamarády a tím
pádem v nich moc nemusím hrát, a to už mě pak baví. Rád stavím
své myšlenky na nohy, takže se do natáčení trochu připojuji i jako
režisér.

Říkáte, že herectví není vaší parketou. Jak jste se tedy
dostal k natáčení pohádky Škola princů?

INZERCE

Úplně náhodou. Mému tehdejšímu manažerovi zavolali, jestli bych
si v ní nechtěl zahrát loupežníka. Přišlo mi to zajímavé, všechno
jsem tenkrát právě objevoval. Bylo to totiž akorát v době, kdy byl
můj první hit Ztrácíš asi měsíc nebo dva na světě. Na place mě
oblékli do starých hadrů, za pas mi dali jako správnému loupežníkovi takovou větší kudlu a dostal jsem pokyn, abych se rozeběhl,
zakopl a spadl. Šel jsem do toho naplno, jenže jak jsem měl kudlu
připevněnou k tělu, při pádu jsem si ji vrazil do břicha. Naštěstí nešlo o hlubokou ránu, ale krve ze mě teklo celkem dost a bolelo to
jak čert, až mi vyhrkly slzy. Takhle tedy začala a víceméně i skončila
moje herecká kariéra. Byla to fajn zkušenost, při které jsem si ale
uvědomil, že herectví není nic pro mě a že by se člověk měl držet
toho, co umí.
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Text: Jana Poncarová, foto: Shutterstock

DOV LENÁ
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Cestování
JESTLI VÁM NESVĚDČÍ DLOUHÁ ČESKÁ ZIMA, SBALTE DO KUFRU
PLAVKY, SLUNEČNÍ BRÝLE, OPALOVACÍ KRÉM A KLOBOUK
A VYRAZTE SE OSVĚŽIT NA DRUHÝ KONEC SVĚTA. EXOTICKÉ
DOVOLENÉ, NAPŘÍKLAD NA KUBĚ, MALEDIVÁCH NEBO
KAPVERDÁCH, JSOU STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ A DOSTUPNĚJŠÍ.
PŘIPRAVTE SE NA DELŠÍ LET, DOCELA JINÉ KLIMA A ODLIŠNOU
KULTURU. PRÁVĚ NOVÁ ZKUŠENOST VÁS ALE VYTRHNE ZE
STEREOTYPU A DÁ VÁM ZAPOMENOUT NA PRACOVNÍ RESTY,
HUBATÉHO ŠÉFA A NEKONEČNĚ DLOUHÉ DNY S OCELOVĚ
ŠEDOU OBLOHOU. KAM UTÉCT ZA TEPLEM? A NA CO SE
V EXOTICE PŘIPRAVIT? DRŽTE SI KLOBOUKY, PRÁVĚ STARTUJEME!

“

Víte, že čerstvý pomeranč pod slunečným nebem
chutná docela jinak než vysušené oranžové ovoce,
které čeká v supermarketech pod umělým osvětlením, až se pro něho při odpoledním nákupu
natáhnete? Dovolená v exotice vás může nakopnout, osvěžit a povzbudit. Proto stále více lidí balí
kufry a utíká do tepla nikoli v létě, kdy je i u nás
hezky, ale hlavně v zimě. Takže zatímco si jiní
připravují lyže, péřové bundy a čepice, vy můžete
letošní horskou sezónu s klidem vynechat a protáhnout tělo v teplých mořských vodách. K oblíbeným destinacím aktuálně patří třeba Kuba,
Maledivy, Srí Lanka, Thajsko, Mexiko nebo Dominikánská republika. Možná si jejich polohu budete
pro poprvé muset vyhledat na mapě, ale v globalizovaném světě jsou dobře dostupné a dostanete
se do nich pohodlně i z pražského letiště.

Kam utéct za teplem?

V DALEKÉ EXOTICE
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KUBA

Kuba je ostrov v Karibiku ležící nedaleko od
americké Floridy, který pulsuje hudbou a tancem. Na ulicích můžete zaslechnout rytmus
samby, rumby, mamby nebo méně známých
tanců, jako je son či cha-cha-chá. Kubánské
rytmy jsou dobře známé po celém světě,
stejně jako doutníky, rum a staré americké
káry, které jsou sice různě pospravované, ale
dotváří kolorit především na havanských ulicích. Navíc běžní Kubánci jsou velmi přátelští
a usměvaví. Turisté si pak mohou vybrat, jestli
dají přednost některým luxusním resortům
nebo si užijí skutečnou „Kubu“ se vším všudy.
Kromě zmíněného je Kuba synonymem pro
nekonečnou pohodu, dobré jídlo, vysoké
palmy a teplo.

Počítejte však s tím, že na Kubě pořád vládne
komunistický režim. Desítky let diktatury se
tady podepsaly na infrastruktuře, i na tak
obyčejných věcech, jako je zásobování. Buďte
připraveni na to, že je třeba vzdát se plných
obchodů, kde je vše k dostání. Pokud si doma
zapomenete něco přibalit, v kubánských
obchodech to spíše neseženete. Nedostatek
obchodů ale kompenzují všudypřítomné bary,
kavárny a restaurace, kde se můžete osvěžit
nebo nasát typickou kubánskou atmosféru.
Když se na Kubu vydáte s cestovní kanceláří,
budete mít ubytování zajištěné v některém
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z hotelů. Pokud ale cestujete po vlastní ose,
máte na výběr a můžete se ubytovat rovnou
u místních, kteří si pronájmem přivydělávají.
Zatímco velké hotely jsou v držení státu, ubytováním u Kubánců máte jistotu, že nepřispíváte režimu. Kubánci jsou velmi přátelští
a otevření, snaží se vám pomoci, jak to jen
jde. Ubytování u místních se tady říká „Casa
Particular“, počítejte však s tím, že úroveň
takového ubytování bude různá. Některé rodiny vám nabídnou celé jedno patro s vlastní
koupelnou a kuchyní, jinde se musíte spokojit
jen s pokojíkem. I u běžných rodin najdete
internet, který však může být pomalý a omezený. Kubánci vám také rádi poradí, kam se
podívat a co v okolí dělat. Třeba vám i zavolají
taxi, půjčí jízdní kola nebo zajistí projížďku
na koni. Ubytování můžete mít se snídaní,
vybrat si polopenzi nebo se prostě stravovat
po vlastní ose.
Doprava je pak na Kubě kapitola sama pro
sebe. Hemží se to tady pestrobarevnými
americkými veterány z padesátých nebo
šedesátých let. Jsou to rozlehlé Lincolny,
Buicky nebo Fordy. Protože to nejlepší už mají
za sebou, jsou různě pospravované, takže
můžete obdivovat vynalézavost místních a porovnat ji třeba s českým umem. Navíc Kubánci
vědí, že taková auta jsou pro turisty vždy
zážitek, takže vás rádi povozí – třeba i v růžovém stylovém kabrioletu. Kromě aut se po
Kubě můžete povozit i na jiných dopravních
prostředcích, příkladem jsou koňská spřežení.
Využít můžete i takzvané Colectivo taxi – jedná se o dopředu domluveného řidiče taxíku,
jenž najednou veze více lidí (podle kapacity
vozidla). Výhodou je, že cenu za dopravu
sdílíte s ostatními.
Když jsme u peněz, před odletem určitě
zjistíte, že Kuba má dvě oficiální měny – kubánské peso (CUP) a kubánské konvertibilní
peso (CUC). Rozdíl mezi nimi je celkem
velký. Zatímco kubánské konvertibilní peso
je navázané na dolar, tak CUP jsou spíše

“

Klidně se posaďte mezi místní, objednejte si mojito nebo cuba libre a zapalte si svůj první doutník, s nímž do plic
nasajete pořádný doušek kubánského
vzduchu. Odněkud pak určitě bude
znít hudba, a když se vám bude chtít,
klidně tančete, je to tady zvykem.

přídělové lístky, za něž mohou Kubánci sehnat
jen některé zboží. I to je znak špatně fungujícího hospodářského systému. Lidé dostávají
výplatu v CUP, ale od turistů zpravidla obdrží
CUC, a tak si mohou pořídit i jiné zboží.
A jsou za to vděční. Jako turisté budete na
Kubu cestovat s CUC a je jen na vás, zda tyto
peníze utratíte spíš u místních nebo ve vládou
držených rezortech..
Turistickým středobodem Kuby je Varadero,
což je úzká pláž vbíhající do moře, která je
považována za jednu z nejhezčích na světě,
a tak není divu, že jde také o nejslavnější
kubánské letovisko. Najdete ho dvě hodiny
jízdy od Havany a dříve zde býval španělský
přístav. Později ho proslavila naleziště soli, aby
se v nedávné historii stal důležitým střediskem
turistického ruchu. Místu se také přezdívá
Kubánská riviéra a jsou tu ty nejlepší hotely na
Kubě, vedle nich ale najdete i účelné a skromně zařízené penziony. Vyžít se beztak můžete
hlavně na plážích, které měří i dvacet kilometrů. Typická je pro ně čistota a mírný sestup
do vody.
Pokud toužíte hlavně po luxusu, neměli byste
minout Cayo Largo. Tato poměrně mladá
destinace je u turistů stále oblíbenější, čemuž
odpovídají i ceny. Rozkládá se na ostrově, jenž
leží asi osmdesát kilometrů od kubánského
pobřeží. Najdete ho v souostroví Cannareos.
Cestovatele na jižní část ostrova přitahuje
hlavně průzračná a čistá voda lákající k osvěžení, na severu pak může být voda zakalená
kvůli mořskému proudění. Bývá tu málo lidí,
a tak si můžete často užívat pláž i sami pro
sebe. Na téměř třicet kilometrů pláží totiž
připadá asi jen tisíc hotelových pokojů.

INZERCE

Kuba

Cestování

MALEDIVY

Maledivy

Pokud toužíte po dokonale průzračné vodě
a nekonečném modrém obzoru, neměly by
vašim cestovatelským choutkám uniknout
Maledivy neboli Maledivská republika. Je to
ostrovní stát nacházející se v Indickém oceánu. Tvoří stejnojmenné souostroví, které se
skládá z devatenácti korálových atolů. Maledivy se za své přízvisko ostrovní stát opravdu
nemusí stydět. Sestávají totiž z 1 196 ostrovů
a ostrůvků, jen dvě stě je ale obydlených.
Zajímavostí je, že jde o nejplošší a nejníže
položený stát na světě.
Maledivané žijí hlavně z turistického ruchu.
Je tady mnoho turistických resortů, každý
z nich je na svém vlastním ostrově, což činí
cestování a pobyt ještě zajímavější. Najdete
tady nejen průzračnou vodu, čisté pláže
a pohodu, ale také klid. Zároveň bývají resorty dobře vybavené, pokud si chcete zasportovat nebo si zajít do baru či do restaurace.
Na Maledivách se můžete ubytovat jak v luxusních resortech, tak u místních a poznat
tak blíže jejich život. Takovému bydlení se
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tady říká guesthous. Najdete ho ve vesničkách na pěti ostrovech, jež obývají usedlíci.
Měli byste ale mít na paměti, že Maledivy
jsou muslimská země, a tak je společensky
i jinak vhodné respektovat jejich tradice,
projevit respekt a slušnost.
Letecké spojení udržuje Maledivy v kontaktu
se zbytkem světa. Mezinárodní lety přistávají na Male’s Hulhule Airport, které je na
vlastním ostrově hned vedle hlavního města
Male. Létají sem například Emirates nebo
British Airways. Ke svému resortu, který
bude na jiném ostrově, se dostanete buď
lodí, jiným letadlem nebo hydroplánem. Vše
závisí na vzdálenosti, kterou je třeba urazit.
Návštěvu Malediv pak můžete snadno spojit
i s cestováním po Srí Lance, která je bohatší
na památky a historii. Pokud vás bude povalování se na pláži nudit, vyžití ve sportovních
aktivitách najdete určitě i na „svém“ ostrově.
Můžete se například vydat poznávat podmořský svět, potápění a šnorchlování je tady
skutečně oblíbené, protože je co poznávat.

KAPVERDY

Kapverdy

Jestli vás děsí dlouhé lety a cestování na
druhý konec světa, zvolte pro svou exotickou dovolenou dostupnější destinaci.
Například Kapverdy. Ty jsou vyhlášené svým
skvělým počasím, plážemi bez davů i vyžitím, jako je rybaření, potápění, windsurfing
nebo prostě jen osvěžující plavání v ohřátých vlnách Atlantického oceánu. Kapverdy
jsou ostrovním státem, který se rozkládá na
západním pobřeží Afriky. Ostrovy dostaly
své jméno podle Zeleného mysu, francouzsky Cap-Vert, jenž tvoří nejzápadnější bod
kontinentální Afriky.
Destinace leží asi tisíc kilometrů pod Kanárskými ostrovy. Z Prahy sem doletíte zhruba
za sedm hodin a na rozdíl od jiných exotických destinací nepotřebujete speciální víza
nebo očkování. Navíc jsou tady příjemné
ceny, které lze srovnat třeba s Tureckem.
Bonusem je pak klidná a bezpečná lokalita.
Na své si tady přijdou i milovníci dobrého
jídla, piva a vína. Není divu, že sem míří
stále více turistů nejen z České republiky
a z dalších evropských zemí, kde bývá léto
krátké a zima dlouhá. Oslňuje je kombinace
oázy klidu, slunečného počasí, příjemného
chladivého mořského větru, nekonečných
pláží a úchvatné přírody i přátelského a pohodového přístupu místních.
Na Kapverdách se platí měnou kapverdské
escudo (ECV), ale vystačíte si tady i s obyčejným eurem. Jen vám vrátí v místní měně.
Pokud neseženete ECV v České republice,
můžete využít některou ze směnáren nebo
bank, občas je možné peníze směnit i na
hotelové recepci.
Kromě jídla a pití pak můžete utrácet za
suvenýry, které většinou prodávají přistěhovalci ze Senegalu. Ti už tak nějak patří
k místnímu koloritu. Prodavači bohužel

“

bývají neodbytní, a když zjistí, že jste právě
přiletěli, snaží se vám prodat co nejvíce věcí
za co největší ceny. Je lepší odolat a nechat
nákupy na později – sami uvidíte, že cena
poletí nakonec dolů.
Až vás přestane bavit lenošení na pláži,
vydejte se vstříc sportu. V tomto ohledu
je vybavené hlavně letovisko Cabo Verde.
Některé lokality také žijí nočním životem,
v hotelích a resortech není nouze ani o animační programy. Je jen na vás, jak si svoji
dovolenou v exotickém resortu užijete.

Na cestu se dobře vybavte slunečním krémem, slunečními brýlemi,
kloboukem nebo šátkem. Slunce tu
může být opravdu silné. Kapverdské ostrovy se pak dělí na návětrné
a závětrné. Na těch prvních, k nimž
patří například Sal, pofukuje vítr
téměř neustále. Vysouší, a tak nemusíte zažívat pocit horka. Přesto
je lepší se mazat a dodržovat pitný
režim. Láhev s vodou mějte raději
pořád při ruce. Vodu z vodovodu
ale nepijte. Obsahuje vysoké množství soli a jiných minerálů a náš
organismus na ni není zvyklý.
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IZRAEL

Izrael

křivolakých uličkách se potkávají věřící židé,
křesťané i muslimové. Vedle těchto čtvrtí tu
najdete také čtvrť arménskou. Okuste pravý
orient, zastavte se u Zdi nářků nebo u proslulé Zlaté brány. Až vám vyhládne, vydejte
se na tržiště.
Tel Aviv na rozdíl od Jeruzaléma pulsuje moderním rytmem života. Je to mladé a moderní město, které bylo založené v roce 1909.
Najdete zde zajímavou architekturu, bulváry
lemují kavárny a restaurace, na ulicích bývá
hodně umělců a hudebníků. V podvečer
to tady začíná žít a noční život se táhne do
brzkých ranních hodin. Skvělé je, že město
má přístup k plážím, takže se tady můžete
i v zimě vykoupat v teplém moři.

INZERCE

Pokud milujete historii a chtěli byste obdivování památek spojit s ochutnáním exotického jídla a koupáním se v příjemně prohřátém moři, vydejte se do Izraele. Z Prahy se
do Tel Avivu dostanete už za necelé čtyři
hodiny. Pokud budete mít štěstí, letenku
pořídíte jen za několik tisíc korun. Tel Aviv
je dobrým výchozím bodem pro výlety, koupání, užívání si nočního ruchu i nakupování.
Velmi dobře se odtud dostanete do Betléma,
Nazaretu nebo k Mrtvému moři. Nahlédnout
můžete i do sousedního Jordánska, které
proslulo úchvatnými pouštěmi i přátelskou
atmosférou.
V kolébce tří náboženství, v Jeruzalému, neopomeňte návštěvu Starého města – v jeho
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JAK BYDLÍME,
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

STALO SE MÓDNÍ, ŽE TOUŽÍME PO DESIGNOVĚ
ZAŘÍZENÉM DOMOVĚ. CÍLEM DESIGNU JE CO
NEJÚČELNĚJI PROPOJIT FUNKČNÍ A ESTETICKOU
STRÁNKU BYDLENÍ. SOUČASNÉ TRENDY NABÍZEJÍ VELMI
TOLERANTNÍ PESTROST STYLŮ, CHARAKTERISTICKÝ
JE JEJICH ODKLON OD PŘÍSNÉHO MODERNISMU
A MINIMALISMU A SMĚŘOVÁNÍ K TÉMĚŘ BAROKNÍ
BOHATOSTI TVARU, DEKORATIVISMU A VYUŽITÍ
ORGANICKÝCH FOREM. DNEŠNÍ PODOBA DESIGNU
JE OVLIVNĚNÁ PŘEDEVŠÍM PRUDKÝM ROZVOJEM
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ, GLOBALIZACÍ A RYCHLOSTÍ
VÝMĚNY INFORMACÍ.

Bydlení a domácnost
Sami sobě designéry

takoví jsme
Do zařizování
domova bychom
měli promítnout
sami sebe. A dát
si do něj jen to,
co se nám líbí.

Pro stylové bydlení platí několik pravidel: V místnosti nekombinujeme více než dvě barvy na stěnách a třetí na nábytek. Nebo bílou na
stěny a dvě na zařízení a doplňky. Využíváme přitom i odstíny téže
barvy. Zařízení by mělo odpovídat životnímu stylu obyvatel interiéru.
Řídíme se citem. Pokud si tzv. nepotrpíme na kudrlinky, nebudeme se
nutit do romantického stylu jen proto, že je třeba v módě. Pořídíme
si doplňky a zvolíme styl podle toho, co nám vyhovuje. Kdo má rád
otevřený moderní prostor, nebojí se např. zavěsit nádobí na háčky
na stěnách a vytvořit z hrnců a pánví dekoraci. Design tak splňuje
svou praktickou roli. Máme na paměti, že design obytných prostor
souvisí s architekturou a charakterem stavby. Moderní strohá stavba
si v některých ohledech zaslouží jednoduchost okořeněnou něčím
nápadným, roubenku zařídíme spíše ve venkovském stylu. Anebo
schválně ne – i o tom je design! Místnosti však vytvářejí harmonický
celek, nemělo by nás v nich nic iritovat. Snažíme se vytvořit rovnováhu, ať už postavením některých barev do kontrastu (černá a bílá,
spektrum neonových barev na jednom místě proti neutrálním tónům
v prostoru), nebo souhrou jejich odstínů či opakováním barev na
různých předmětech v prostoru. Dispozice prostoru můžeme změnit
japonskou posuvnou stěnou nebo paravánem. Existují stěny závěsné
na konzole z bambusových čtverců, z juty nebo plastových dekorů.

Stylisti kontra eklektici

Do těchto dvou skupin by se dali rozdělit lidé podle toho, jak zařizují
svoje byty. První milují jakýkoli čistý styl, od retra přes noblesu až k minimalismu. Druzí míchají, co jim přijde pod ruku. V obou kategoriích
se ovšem vyskytují jedinci, kteří tohle umění ovládají. Luxusní byty
jsou dnes ale zařízeny v eklektickém stylu, který jde napříč všemi směry. Jde o vkusnou kombinaci starožitností z klasických období 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.

Hrát si a experimentovat

Designové doplňky jsou moderní kusy nábytku nebo zařízení do
domácnosti, které něčím vynikají a zaujmou hned na první pohled.
Ať už jde o netradiční nástěnné hodiny, asymetrické zrcadlo v chodbě, trendy moderní závěsné křeslo či lustr nebo jiné osvětlení, vždy
je to designový doplněk, který upoutá každé oko hned při vstupu
do místnosti. Zařízení tvořící základ místnosti by mělo být barevně
neutrální (nábytková stěna, pohovka, kuchyňská linka), to se týká
i výmalby stěn (není podmínkou, zvolíme-li neutrální zařízení). Volíme
buď teplé, nebo studené tóny, nemícháme je.

“

Neutrální by měla být také podlaha, dřevěná či z obkladů. Dekory na těchto
materiálech nebo na PVC si schováme do stroze zařízené chodby nebo do
dětského pokoje. Neutrální pohovku oživíme barevnými polštáři a přehozy.
Je to lepší než investovat do pohovky s divokými, těžko kombinovatelnými
vzory. Jak se různé materiály hodí k sobě, vyzkoušíme jednoduše tak, že poskládáme k sobě všechny vzorky látek a materiálů, které hodláme v místnosti
použít. V těsné vzájemné blízkosti se ukáže, co se k čemu hodí či nehodí.

Ice Podzim 2019 |

61

Multifunkční chytrý nábytek

Neuděláte chybu, pokud vsadíte na vestavěný nábytek, který bude na první pohled k nerozeznání od
stěny. Získáte tak nejen minimalistický, ale i nadčasový
design, který můžete dotvářet výraznými doplňky
a barvami podle vlastního uvážení. Pro moderní
design je charakteristické propojení nábytku s novými
technologiemi. Například sedací soupravy mohou
skrývat nabíječky na chytrá zařízení, elektrické zásuvky
na počítače, chladničky, reproduktory a jiné vychytávky. Díky tomuto spojení ušetříte v obýváku místo
a váš životní prostor se opět o něco zvětší. Chytrý
nábytek nejenže elegantně vypadá, ale také poskytne
vše to, co potřebujete, a to aniž by zabíral moc místa.
Například konferenční stolek pro 21. století může mít
vestavěnou zásuvku, která funguje jako chladnička.
Majitelé si v ní mohou chladit nápoje, zmrzlinu nebo
drobné pohoštění určené k občerstvení během sledování ﬁlmů. Takzvané hnízdové stolky lze sestavovat
podle nálady do tvaru stěn s policemi nebo libovolně stavět do prostoru. Pracovní stůl nemusí být jen
praktickou součástí vašeho bytu, ale může „umět“
nabíjet telefon či tablet. Stůl se speciálním povrchem
umožňuje indukční nabíjení elektronických zařízení,
které na něj položíte. To vše bez zbytečných nabíjecích kabelů. A co třeba topné těleso, které je zároveň
lavičkou, zrcadlem nebo moderním obrazem?
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Teplá barevnost

Některé designové trendy jsou platné
několik sezón, barevnost interiérů se
však mění jako na houpačce. Ze sterilních bílých a šedých tónů ke křiklavým
barvám, z malých dekorativních vzorů
k velkým jednobarevným plochám.
Někdy doba přeje tlumeným, pastelovým tónům, jindy divokým a přímo
psychedelickým kombinacím barev.
I příští rok bude patřit svěží, víceméně teplé barevnosti. V kurzu budou
všechny barvy, ale s nejintenzivnějšími
tóny pracujte opatrně a uvážlivě, což
ostatně platí pro všechny výrazné prvky
v interiéru. Světlý minimalistický interiér
jednoduše doplníte výraznými přírodními
barvami jako je žlutá, zelená, růžová
a jinými odstíny, které působí pozitivně

na psychiku. Kromě módní zelené bude
v kurzu také temně modrá a minerálně
šedivá, která nejlépe vynikne v podobě
doplňků, či pastelově růžová, tvořící
ideální kombinaci s decentními šedými
odstíny. Odvážná žlutá barva zase rozzáří
místnost v podobě drobnějšího nábytku,
jako je například samostatný odkládací
stolek, nebo jako součást většího vybavení, například v podobě lemu postele
či komody. Zařízením minimalistický
a barevně střídmý obývák dotáhnete
do dokonalosti velkým pestrobarevným
obrazem. Podobný účel splní i moderní
tapety, které jsou charakteristické velkými, nápadnými vzory a dokážou nahradit
i obrazy, případně poslouží jako falešný
výhled do krajiny.
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Mat nebo lesk?

Přírodní barvy vnesou do vašeho bytu pocit
hřejivosti a útulnosti. K tomu přispívají matné
povrchy nábytku. Pomalu mizí z výsluní lesklé
plochy, které svým vzhledem připomínají sklo
a umocňují dojem chladu. Střídají je matné
povrchy, na pohled sametové a hebké. Matné
povrchy vyniknou především na kvalitních materiálech, proto se prosazují akrylátová provedení nábytkových dvířek, zatímco fóliovaná
ustupují do pozadí. Barevné a materiálové
trendy potvrzují i světoví výrobci nábytkových
fólií. Tmavé dekory jsou moderní, ale měl by
je vždy vyvážit teplý a světlý dřevodekor. Ani
černá nemá být dogmatická, ale měla by být
doladěná odstínem antracitové rozsvětleným
v interiéru například žlutou či světlým dřevodekorem dubu.
Nicméně lakovaný nábytek není tak úplně
out. Faktem je, že lesklá úprava nábytkových
povrchů dodává interiéru punc vznešenosti,
elegance a čistoty. Momentálně se v obývacích pokojích „nosí“ i barvené sklo, dýha,
kov, kámen či plast. Jednoduchý tvar nábytku
s vysokým leskem najde uplatnění s výjimkou
dětských pokojů v každé místnosti. Lesklé
prvky však milují volnost a otevřený prostor.
Kromě velkorysého prostoru vyžaduje lakovaný nábytek i o trochu náročnější údržbu.

Designové dveře

Také povrchová úprava dveří a dveřních zárubní sleduje
módní trendy, jelikož dveře jsou již dlouho považovány za plnohodnotný nábytkový kus. Sériově se dnes
vyrábějí dveře z masivu, které dříve dokázali vyrábět
pouze truhláři, a to ještě na zakázku. Do interiérů jsou
stále častěji pořizovány dveře bezobkladové se skrytými
panty, svou renesanci zažívají lamelové dveře, výjimkou
v moderních interiérech nejsou ani skleněné posuvné
dveře anebo dveře z grafoskla s potiskem. V současnosti jsou pro moderní dveře nejtypičtějšími prvky
dokonale strukturované povrchy s letokruhy imitujícími
dřevo nebo hladký nenápadný design dveří bezfalcových. Některé typy dveří se dají využít i tak, že slouží
v dětských pokojích jako tabule na malování nebo
v předsíních či koupelnách plní funkci odkládací plochy
čili jakéhosi věšáku.
Luxusní interiérový prvek představují skleněné dveře,
zvláště v kombinaci se dřevem. Výplň z bezpečnostního
skla může být jak čirá, tak mléčná nebo neprůhledná.
V případě, že je nutné řešit nedostatek místa, jsou
vhodné dveře s unikátní rámovou konstrukcí, která se
běžně používá i u dveří vchodových. Do dveří je možné
vsadit zrcadlo a dokonce místa rozšířit o malou poličku. Další ﬂexibilní variantou je dveřní plocha jako magnetická tabule, což využijí hlavně děti. Obměnou může
být klasická omyvatelná tabule nebo samolepka, která
tabuli nahradí. Na dveře si pak může celá rodina psát
nejrůznější vzkazy, harmonogram dne anebo nákupní
seznam. Posuvné dveře volíme do prostor, kde otočné
dveře pro nedostatek místa překážejí. Pokud chceme
prakticky vyřešit dveře u dvou sousedících místností,
nabízí se využití dvojitého stavebního pouzdra, které
v sobě uschová hned dvě dveřní křídla.

66 | Ice Podzim 2019

Bydlení a domácnost

Místo otvírání posouvání

Přestože bytoví designéři v průběhu minulých let přicházeli s novými nápady, jak
vylepšit a zjednodušit interiéry přecpané
nábytkem, stále něco chybělo. Například
dlouho přetrvávaly staré kovové zárubně
či standardní otočné dveře. Svěží styl do bytových interiérů přinesl až nový nápad konstruktérů – posuvné dveře do stavebních
pouzder a skryté zárubně. Posuvné dveře se
objevují především v moderních interiérech
a všude tam, kde je potřeba šetřit místem.
Na rozdíl od otočných dveří se otevírají
pomocí ložiskového pojezdu a křídlo dveří
se zasouvá do pouzdra nebo stěny.
Také posuvné dveře lze vyhotovit z různých
materiálů, oblíbené je dřevo, dýha nebo
mléčné sklo. Svým zpracováním a moderním vzhledem jsou posuvné dveře na zeď
velice oblíbené pro svoji nápaditost a designový důvtip. Největší výhodou posuvných dveří na zeď a jeho systému je velice
snadná instalace, neboť nevyžaduje žádné
speciální stavební úpravy stavebního otvoru. Posuvný systém pro posuvné dveře na
zeď je oboustranně použitelný pro otevírání
na levou i pravou stranu.

Bezfalcové dveře
Řešení skrytých zárubní pro otočné
dveře spočívá v použití speciálních
skrytých 3D pantů, které jsou navíc
seřiditelné. Toto řešení je možné
využít i pro dveře atypických výšek.
Výjimečné nejsou ani kombinace
bezobložkových dveří a polodrážkových dveří pro reverzní otvírání.
To znamená, že otevírání dveří
je v jedné části směrem od sebe
a v druhé části směrem k sobě.
Novým řešením jsou stavební pouzdra JAP, která se instalují do stěny
už při výstavbě příček nebo při rekonstrukci. Vkládají se jak do zděné,
tak i do sádrokartonové stěny. Zvenčí
se omítnou a tvoří součást stěny. Posuvné dveře se potom zasouvají do
pouzdra a zvenčí nejsou vůbec vidět.

Bezfalcové dveře jsou velmi moderním a vyhledávaným typem dveří,
které zapadají celou svou tloušťkou do zárubně mezi obložky. Tyto
interiérové dveře opticky splývají
se stěnou a nevyčnívají z prostoru.
Vyrábí se jak v klasickém obložkovém provedení, tak v líci se stěnou.
U bezfalcového provedení dveří
je důležité správné usazení křídla
v zárubni, aby byla vzniklá spára
souměrná na všech stranách.
To zajišťují skryté závěsy, které umožňují seřízení dveří ve 3D prostoru.
Výsledkem jsou dveře s výjimečně
čistými liniemi, které perfektně
dotvoří styl moderního interiéru.
Bezfalcové dveře se hodí do všech
místností včetně koupelny a toalet.
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Okna, dveře a podlahy spolu musí v domě
ladit. Existují vlastně dva základní způsoby,
jak při výběru postupovat. Buď vše barevně
sjednotit, nebo naopak zvolit protikladné typy.
Pokud se rozhodnete pro cestu kontrastu, patří
k nejoblíbenějším kombinace světlé přírodní
podlahy s tmavými dveřmi, nejlépe z exotických
dřevin. V domech s velkými místnostmi si však
můžete dovolit i opačnou možnost – tmavou
podlahu a světlé dveře. O optickém zmenšení
prostoru, podobně jako v bytech, zde mluvit
nejde, a tmavá barva na zemi prostor příjemně
„ukotví“. Když oba prvky sladíte, je na vás, zda
sáhnete po světlém nebo tmavém tónu. Zde
pak berte v potaz i barvu oken. Máte-li okna
bílá, klidně zvolte i bílé dveře. Pokud máte
nevýraznou barvu podlahy (například světlé
dřevo), může být zajímavým řešením volba
tmavších dveří. Například k dubové podlaze
můžete zvolit dveře v tmavém třešňovém dekoru. Pozor ale na barevné podlahy – například
pestrá mozaika nebo lino s barevnými vzory
budou ladit s jednobarevnými dveřmi. Obecně
platí, že s barvami v interiéru bychom to neměli
příliš přehánět. Když si zvolíte dvě tři hlavní
barvy, kterým podřídíte i výběr dveří, bude interiér působit útulněji a celistvěji. Vhodné také je
sladit barvu dveří v celém interiéru.
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Všechno spolu musí ladit

Bydlení a domácnost
Trendové vypínače a zásuvky

I taková maličkost, jako je vypínač, se může stát
designovým prvkem. Sortiment je velmi pestrý, záleží především na vašich prioritách. Na trhu najdete
nepřebernou škálu rámečků – od barev, přes materiály, tvary až po počet rozdílných funkčních tlačítek.
Zájemci mohou vybírat mezi zásuvkami z klasických
plastových materiálů, které jsou k sehnání v běžných
obchodních řetězcích, nebo netypických materiálů,
které jsou k dostání ve specializovaných obchodech.
Nabídka zahrnuje druhy průhledné, strukturované, z přírodního masivu a nechybí ani retro vzory,
jež najdou své uplatnění v bytech nebo rodinných
domech s rustikálním nábytkem. Není tedy problém sladit barvu zásuvek s ostatními zařizovacími
předměty a získat tak komplexní design v celém
interiéru. Novodobé vypínače jsou variabilní, panely
zásuvek je možné již pořídit předem rozdělené na
několik menších ploch a tím ušetřit místo na stěně.
Díky široké barevné škále můžete vypínač sladit
s výmalbou prostoru.

Dotykové ovladače na stěně

“

Veškeré potřebné informace se objeví
na skrytém displeji až po přiblížení ruky
k panelu. Graﬁcké ztvárnění řídicích
funkcí lze přitom jednoduše sladit s interiérem a jeho vybavením prostřednictvím názorných graﬁckých ikon.
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A třešinka na závěr…
Všechno výše řečené je fajn, ale abychom
si opravdu užili designového domova,
musí být uklizený a musíme se v něm cítit
dobře. Na předvánoční trh přichází novinka, která mě doslova ohromila, a o kterou
se chci s vámi podělit.
Inteligentní domácnost se totiž týká už
i komunikace mezi domácími spotřebiči.
Například si můžete pořídit robotický
mop, který disponuje funkcí Imprint™
Link. Ta umožňuje komunikaci mezi robotickými domácími pomocníky, konkrétně
mezi vysavačem a mopem. To znamená,
že po skončení vysávání odešle robotický
vysavač informaci o proběhnutém úklidu
a mop a vyrazí vytřít tam, kde je potřeba. Vy se tak už vůbec nemusíte starat

o úklid vašich podlah. Přijdete domů,
kde je dokonale vysáto a v prostorách
s tvrdou podlahou i vytřeno.
Mop můžete samozřejmě vyslat vytřít do
místností, kde je potřeba. To se může hodit, např. když jste předchozí den nevařili
a není tak nutné vytírat v kuchyni. Ale
chodba, kde se denně přezouváte, si to
jistě zaslouží. Samozřejmostí je možnost
dobíjení během úklidu a automatické
vysypávání nečistot, tudíž je velikost uklízené plochy neomezená.
Limitující při mokrém úklidu je jen nádržka na vodu, kvalitní mopy již mají ale
kapacitu až kolem půl litru. Míru postřiku
si můžete zvolit v aplikaci a je tedy jen na
vás, jak moc intenzivní mokrý úklid bude.

INZERCE

Pokud už máte inteligentní domácnost, můžete
ji ovládat doslova konečky svých prstů, na dotykových panelech, na své televizi nebo prostřednictvím přístrojů iPhone a iPad nebo chytrých
telefonů. Strach nemusíte mít ani při výpadku
proudu, nabízená řešení se sama nastartují
a uvedou do provozu s obnovením elektrické
energie. Není tedy nutné je znovu nastavovat
ani volat externí pomoc. Chcete-li mít svou
domácnost vybavenu inteligentním systémem
řízení, nemusíte se obávat, že se vám budou na
stěnách vytvářet nepěkné ostrůvky různých vypínačů a regulátorů. Nová generace prostorových
ovládacích prvků nabízí elegantní tvar a velký
výběr doplňkových rámečků v mnoha designech.
Vyznačují se jednoduchým způsobem ovládání
a bohatou konﬁgurací. Ovládání technologií
obytných prostor je tak maximálně usnadněno,
ovladače jsou přitom napájené z komunikační
sběrnice, proto je velice snadná i obměna stávajících instalací.

ZAČÁTEK SEZONY PŘINÁŠÍ NOVÉ
TRENDY EVOKUJÍCÍ HISTORII
MÓDY. NABÍZÍ SPEKTAKULÁRNÍ
OHLÉDNUTÍ DO DÁMSKÉ
GARDEROBY INSPIROVANÉ
POVÁLEČNÝM OBDOBÍM.
OSLAVA ŽENY, JEJÍ KURÁŽE, SÍLY,
ALE I TOUHY OBLÉKAT
SE À LA FRANÇAISE.
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Text: Ilona Mádrová/Paříž, foto: archiv ﬁrem

Nové trendy

THE KOOPLES

Móda

B

PRADA

CHANEL

ěhem druhé světové války ženy nosily praktické a jednoduché
oděvy z odolných materiálů inspirované pánským army šatníkem, nejčastěji z tvídu, bavlny, nylonu a žerzeje. V období,
kdy všechno bylo na příděl, nelze hovořit o módě. Výroba byla
přerušená, chyběly látky a hrozilo přemístění francouzských
ateliérů do Německa. Jelikož ženy pracovaly v továrnách a na
venkově, kalhoty přijaly s radostí. Musely být statečné, vyhrnuly rukávy a vykonávaly mužské práce.
O naplnění touhy po znovuobjevení ženskosti a romance, jako
psychologický krok k naději a změně společnosti probouzející
se z války, se zasloužili Christian Dior a Cristobal Balenciaga.
Nový pohled na módu oslavoval ženskou siluetu, štíhlost a eleganci. Diorův styl New Look spočíval v kabátcích korzetového
střihu s vosím pasem a dlouhých širokých sukních. Na jejich
zhotovení bylo třeba až 15 metrů látky. Extravagance, provokace, ale i vyhlídky na optimističtější budoucnost s prosperitou
po těžkém období války…
Zatímco Balenciaga, považován za velkého mistra v oboru,
často právem nazýván návrhář návrhářů, nabízel modernější linie s romantickým nádechem a styl orientovaný na detail. Jeho
oděvy očarovaly elegancí, raﬁnovaností a i přes spektakulární
charakter působily jednoduchou krásou.

LOUIS VUITTON
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ARVY

PEDRO DEL HIERRO
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ROBERTO TORRETTA

ANGEL SCHLESSER

Přírodní hřejivé odstíny k podzimu patří a rozhodně máte z čeho vybírat. Od tradiční béžové, kamelové po hnědou nebo můžete zkusit
tlumenější barvy zelené, modré, šedé a ﬁalové.
Aby outﬁt nepůsobil fádně, zvolte doplňky ve
výraznějších
odstínech. Největší pozornost
patří oranžové, červené a kráLOUIS VUITTON
lovské modré, které perfektně
rozzáří podzimní garderobu.
Chápete správně, ospalost
a chmurnost jsou out, aktuálně vedou metalické odstíny,
lesk a záře v podání zlaté,
výšivek, aplikací kamenů
a pajetek.

JUAN VIDAL

HANNIBAL LAGUNA

MARCOS LUENGO

JORGE VAZQUEZ

Móda

ZORY
Letos vás podzim
bude hodně bavit.
Přináší pestrou nadílku
s četnými možnostmi.
Prvenství v trendech
obsadily motivy kostek, kára, kohoutí stopy
a puntíky. V černobílém provedení zaručují
pravou eleganci á la française. Leopardí
vzor pokračuje v trendovosti z letní sezony,
patří k nestárnoucí klasice, ovšem letos
dejte přednost původní hnědo-černé kombinaci. Květované motivy ohřejí vzpomínkami na léto, báječně podtrhnou ženskost
a vnesou romantiku do vašeho šatníku.
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PRADA

CHANEL

Móda

OJOVNICE

Kamuﬂážové motivy, khaki a hnědá, vlněné kabátky
rovného střihu, kabáty a trenčkoty s dvouřadým zapínáním, kovové knoﬂíky a prýmky, kravaty, košile a sukně
rovného střihu, vestičky a bundy do pasu, kombinézy,
ale i kožené modely a vysoká obuv s širokou podrážkou
pochází z armádního šatníku. Nepatří pouze na bitevní
pole, nýbrž čím dál více inspiruje módní sféru. Osvojením kalhot ženami,
které souvisí s přiznáním jejich volebního práva, emancipací, aktivnějším
životem s novými možnostmi začala reforma oblékání. Army styl transformuje v moderní rebelky, oděné do silných a odvážných modelů.
Jak naložíte s trendovou náloží necháme na vás.

LOUIS VUITTON

ROBERTO VERINO

ZADIG & VOLTAIRE

INZERCE

H&M
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ALEXANDER MC QUEEN

Móda

OMANTIKA
Podzim bude také nostalgický a oslní romantickým závanem smyslné souhry bohémského stylu
s barokem, gotikou, prvků francouzské buržoazie
a viktoriánské éry. Žádné troškaření, ale odvážná móda orientovaná na maximalismus, která
rozhodně musí být vidět. Siluety jsou výrazné, spočívají v objemu, bohatosti řasení, s výraznými detaily a šperky. Barvy
vynikají svou intenzitou, především bordo, modrá, ﬁalová a naprosto
dokonale působí na sametu, hedvábí a saténu. Magický lesk a ﬂuidita
vás dostanou, stejně jako organza, brokát a krajka. Nesmíme zapomenout na dokonalé límečky, volány, vázanky, mašle a jabot, bez nich
by to letos nešlo. Než se pustíte do experimentování s tímto krásným
stylem, prohlédněte si naše tipy z přehlídek.

INZERCE

DOLCE & GABBANA

JORGE VASQUES

DIOR

CHANEL
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KAŽDÁ ŽENA
JE KRÁSNÁ,
POKUD JE
SPOKOJENÁ

Salón AFRODITÉ | originální dámská móda
Kochana z Prachové 119 | 386 01 Strakonice
+420 605 271 879 | FB: afrodite-strakonice
www.afrodite-strakonice.cz
IVAMODA.CZ | velkoobchod
se společenskou módou
Palackého nám. 86 | 386 01 Strakonice
+420 605 261 498 | ivamoda.cz@gmail.com
www.ivamoda.cz

ANDRES SARDA

MAX MARA

ZARA

Móda

CHANEL

GUCCI

ADAME
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LOUIS
VUITTON

BULGARI

CHANEL

Představujeme vám garderobu moderní
sebevědomé ženy inspirovanou módou
50. a 60. let. Ve stopách Pařížanky
a buržoazní paničky, která umí dávkovat
francouzskou eleganci par excellence.
Dokonale padnoucí modely, delikátní
objem a klasické vzory jsou základem vybraného stylu. Linie působí
obdivuhodně a s tradičními doplňky dovedou k soﬁstikovanosti.
Důvtip spočívá v dávkování všech ingrediencí. Přinášíme návod
na radost a kouzlo oblékání.

V dnešní době se stále více mluví o generaci singles. S tímto
fenoménem se můžeme setkat téměř na každém rohu – jenže
co se skutečně za tímto slovem skrývá? Singles lze definovat jako
ekonomicky aktivní, nezávislé a svobodné jedince ve věku od dvaceti do čtyřiceti let, kteří (nejen) ve snaze o profesní a kariérní růst
opomíjejí dlouhodobé vztahy a rodičovskou roli. V dnešní době se
tento fenomén začíná přijímat za alternativu k tradičním vztahům
a často bývá označován jako „pozdní mladost“, „mladá dospělost“
či „post- adolescence“.
Ale pozor. Věc není tak jednoduchá, jak by se na první pohled
mohlo zdát. Tady jsou jedny z posledních dostupných údajů o životě
singlů v České republice. Nejvíce jich je ve věkové kategorii mezi
45 a 54 lety, a to 28 procent. Naopak nejméně jich je ve věkové
kategorii 25 – 34 let. Ukázal to nedávný průzkum Poštovní spořitelny. Padly tak představy, že typický single je mladý muž či mladá
žena, kteří se zatím takzvaně nechtějí vázat, užívají si života, cestují,
studují nebo dělají kariéru, zkrátka dlouhodobý vztah, natož manželství a založení rodiny zatím v jejich životě nemá místo.
Hodně singles je mezi seniory, ale tam jde často o případy lidí
ovdovělých. Současná generace lidí ve středním věku však zřejmě
způsobí, že single seniorů časem výrazně přibude. Zestárnou a dál
budou žít svůj osamělý život, protože ve vyšším věku je už více nepravděpodobné, že někoho potkají. Ale především, mnozí partnera
či partnerku vůbec nehledají. Je jim dobře, jsou zvyklí bydlet sami.
Když, tak vítají přítele do společnosti, na občasné schůzky a pak se
zase rádi vrátí do svých malých útulných single bytečků.

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

Single padesátníci v přesile

Dekáda závislosti na nezávislosti

Nárůst změn v charakteru partnerských vztahů v České republice
můžeme sledovat od 90. let, kdy došlo k uvolnění poměrů a jedinci dostali možnost nejen poznávat svět, ale i svobodu volby, kdy
a zda vůbec založit rodinu. V roce 2011 provedl Český statistický
úřad sčítání lidu, kde zkoumal mimo jiné i počet zastoupení singles
domácností v ČR. Došel k číslu tři sta tisíc samostatně bydlících
jedinců a počet singles má stále vzrůstající tendenci, přičemž nejvýraznější růst se odehrál v letech 2001-2011. Pojďme se podívat na
zastoupení této kategorie z pohledu příslušnosti k pohlaví. V roce
2011 tento životní styl vyznával každý devátý muž a každá třináctá
žena. Za poslední roky ale podíl „singles žen“ zaznamenal několikanásobný nárůst – pro srovnání, v devadesátých letech žila jako
singles každá třicátá žena. Při zachování této tendence je možné, že
v budoucnu budou počty singles žen a mužů vyrovnané.
Jelikož se jedná o stále se rozšiřující trend, přizpůsobuje se mu např.
prostředí trhu, na němž můžeme najít nabídku zájezdů pro singles,
či jídla určená k přípravě jen pro jednoho člověka. Je k dostání i tzv.
singelringen, prsten pro všechny singles. Spojuje ty, kteří si život
single zamilovali a vyjadřují tím svůj názor a postoj k životu.
Nicméně zaměřme se na věkovou skupinu 20 až 40 let a důvody,
proč si zvolili single. Svobodný život bez závazků je mimořádně po-

UŽ NĚKOLIK LET SE SINGLES SKLOŇUJE
V MNOHA PÁDECH. ŽIVOT BEZ
ZÁVAZKŮ SE STAL ZKRÁTKA TRENDY.
SAMOTÁŘŮ RAPIDNĚ PŘIBÝVÁ.
CO VÁM SOLITÉRNÍ ŽIVOT MŮŽE DÁT
A O CO VŠECHNO PŘICHÁZÍTE?



FEN MEN
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hodlný. Rozhodujeme se totiž jen sami za sebe a za svá rozhodnutí si
také neseme následky. Nemusíme brát ohledy na partnera a jeho potřeby a přání, a nemusíme vynakládat finance navíc do dárků a pozorností, kterými bychom partnera potěšili. Když žádného nemáme,
můžeme dárečkem či pozorností přece stejně dobře potěšit sebe…

Budujeme kariéru a jsme individualisti

Být před sto lety sám byla téměř pohana, dnes se ale mnoha lidem
zdá, že žít bez partnera je výhodou přinášející neomezenou svobodu
nebo rozmanité sexuální zážitky. Ale opět: věc není tak jednoduchá.
Situace, která se v Česku ustálila během posledních 20 let podle sociologů souvisí s celkovým socioekonomickým vývojem, důrazem na
individualismus a budování kariéry nebo soustředěním se na vlastní
zájmy.
Problémem je také hledání dokonalosti – dnešní média a všudypřítomné fotky či reklamy plné dokonalých lidí zvyšují naše nároky.
Přece se nebudeme jen tak s někým zahazovat, když za rohem může
čekat ta dokonalá, nebo ten dokonalý.
Vliv na navazování vztahů mohou mít také naši nejbližší. Pokud
někdo vyrůstá v rodině, kde se rodiče hádali nebo se rovnou
rozvedli, to, že důsledkem je strach z podobné situace, je logické.
V praktické rovině to pak do budoucna znamená jistou vztahovou
blokaci a přílišnou nedůvěru v ostatní. Odborníci se shodují na tom,
že single ženy žijí bohatším sociálním životem a mají více přátel než
ženy s partnery.
Co vlastně stojí za nárůstem počtu single lidí? Podle německého
sociologa Ulricha Becka je to především změna struktury tradiční
společnosti. V osmdesátých letech se začaly otvírat hranice a možnosti, jak nakládat se svým životem. Tradiční model rodiny, tedy
kolem pětadvaceti se vzít a založit rodinu, se začal rozpadat. Dnešní
generace čtyřicátníků prožila léta po sametové revoluci v euforii
z otevřených hranic a možnosti splnit si cestovatelské i pracovní sny
za hranicemi. Do zakládání rodiny se nikomu nechtělo. Právě proto
hodně lidí z této generace „prošvihlo“ čas na založení rodiny a počet nezadaných lidí narůstá…

SINGL
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Téma
Mohou být singles šťastní?



Řada lidí obhajující tradiční model rodiny namítá, že singles přece
nemohou být šťastní. Vedou osamělý život, nemají se o koho
opřít, komu se svěřit s intimními problémy. „Dnes se hodně mluví
o tom, že být single znamená jakési vydědění ze společnosti
a samotu, ale opak je pravdou, tito lidé bývají více integrovaní ve
společnosti než lidé žijící v páru. Singles více pěstují vztahy s okolím, budují rodinné vazby s rodinami a příbuznými a rozhodně se
nedá říct, že by byli nešťastní nebo odsunutí na okraj společnosti,“
upozorňuje vědkyně Bella DePaulo z Kalifornské univerzity v USA.
Podle ní mají tito lidé prokazatelně vyvinutější smysl pro osobní
rozvoj a růst. Jsou samostatní, a pokud se smíří se životním postavením, umí z něj pro sebe vytěžit maximum a jsou šťastní.

Mnoho mužů je do své práce
ponořených, chtějí dokázat
velké věci, za kterými se ženou
tak vehementně, až je to
úplně zablokuje v hledání
vztahu a navazování kontaktů.
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Muži versus ženy

Ženy se v důvodech žití bez partnera od mužů liší. Muže více ovlivňuje společnost, ve které se pohybují. Singles muži bývají z rodin,
kde měli nebo mají velmi úzký vztah s matkou. K tomu tíhnou
spíše jedináčkové nebo prvorození synové z rodiny, kde otec
nezastával svou roli dobře nebo chyběl úplně. A tak se vlastně stali
pomyslnými náhradníky partnera.
Mnoho mužů touží po svobodě, existuje také daleko více možností veškerého vyžití, cestování, zábavy apod., a proto jsou pro
ně vztahy spíše omezením. Svůj velký vliv mají také sociální sítě.
Na Facebooku či Instagramu vidí, jak si jiní užívají a chtějí být jako
oni. Tolik možností kdysi nebylo, proto hodně mužů vážný vztah
a rodičovství odkládá na později. Ruku v ruce jde s touhou po svobodě také strach ze zodpovědnosti. Ve vztahu a jako rodič člověk
najednou musí řešit úplně jiné věci. Dalším faktorem mohou být
také obavy mužů, že s navázáním stabilního vztahu přijdou o „pocit vzrušení“ a uvíznou v šedém stereotypu.
Muži jsou také více náchylní k tomu prožívat, jak je vidí jejich okolí
a ostatní muži. Nové auto, více peněz (když jsou sami, můžou utrácet své peníze, jak se jim zachce), nový mobil, počítač apod. Ženy
většinou „definuje“ právě vztah (samozřejmě ne všechny), jsou totiž
obecně více emocionálně založené a intuitivní, s větší pravděpodobností vymezí svůj život podle svých vztahů. Takže když jim chybí
partner, jsou nezřídka smutnější než muži. Svou roli v tom hraje
také kariéra.

Ženy, které odkládají zásadní
životní rozhodnutí, často nedohlédnou do fáze důchodového věku, kdy hlavní náplní
bývá „babičkovská role“, či
do pozdního důchodového
věku, kdy jsou osamělé ženy
bez rodiny odkázány na pomoc cizích lidí.

Ženy versus muži

Ženy singles bývají spíše kariéristky, které se bojí přiznat samy sobě,
že touží po něčem jiném, než je nevázaný způsob života. Odsouvají
rodinu do pozadí a nepřijímají klasický model ženy v domácnosti
vychovávající děti. Mohou se také tímhle způsobem projevovat
i přemrštěné nároky na partnera, který by se měl podobat jejich
ideálnímu silnému otci. Přesto – biologické hodiny tikají všem ženám a jejich názory se tak díky tomu mohou zásadně změnit.
Mnohé ženy vhání tento životní styl do úzkých. Budují kariéru, jsou
uznávané a úspěšné a – bezdětné. Na sklonku produktivity je pak
sužuje zásadní problém: Chtěly by dítě, ale není čas a mnohdy ani
není s kým si jej pořídit. A tak začnou zběsile šílet a snažit se dohánět něco, co jim po dlouhou dobu nechybělo.
V závislosti na mnohdy až posedlé touze se objevuje problém s početím, na které se žena přílišně upíná a usilovně si jej přeje. Ale jak
ženy stárnou, rok od roku jim klesají šance vdát se. Na jedné straně
se na sňatkovém trhu objevují ženy mladší a atraktivnější, na straně
druhé zůstalo v řadách jejich odpovídajících partnerů jen málo svobodných. Nadějí, jež pro ně zbývá, jsou muži rozvedení. Ovšem muži
starší a zvláště rozvedení se poohlížejí spíše po partnerkách mladších.

Obklopeni přáteli

To je ale jen jeden z možných důsledků života singles. Na jednu
stranu je to mimořádně moderní a pohodlné, na druhou stranu
krajně nepraktické. Žít život v obklopení přátel je sice pěkná představa, ale mohou přátelé plnohodnotně suplovat jednu nejbližší
osobu, o kterou se díky absenci vztahu připravujeme? Budování
kariéry možná naplní ambice snaživých jedinců, ale za jakou cenu?
Jedna část pohodlného života bez uskrovňování se totiž docela určitě bude na gram přesně vyvážena nepohodlím a stresem v jiném
období. Ale na to přijdeme až za pár let.

Web Město žen to ale vidí optimisticky: „Neutápějte se pořád
v myšlenkách na to, co je špatně, a nepřemýšlejte, kolik dětí už
mají vaše kamarádky a co kupují partnerům k Vánocům. Otevřete
dobré víno a uspořádejte pořádnou ladies party anebo si hoďte
jen tak relax sama pro sebe a užívejte, co to jde. Můžete přece
vyvádět, co vás jen napadne, a nikdo vám do toho nebude kecat.
Žádné připomínky ani úšklebky…“ Ženám ve spokojeném single
životě pomáhá také fakt, že žijí čilejším společenským životem a je
u nich mnohem pravděpodobnější, že mají blízké přátele, na něž se
mohou v případě potíží obrátit. Muži naopak často v tomto ohledu
spoléhají na své manželky a partnerky a obecně mívají méně dalších
společenských vazeb.

Myslíte, že sami ušetříte?

Být single může být fajn a mnoha lidem vyhovovat. Člověk může
být jakkoli sobecký, může se věnovat jen sám sobě a dělat cokoli,
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Téma
ušít své produkty či služby nezadaným na míru. Například
v restauracích se začaly objevovat buď komunální stoly, či
jednomístné stolečky, kde není nepříjemné jíst o samotě.
Některé firmy prodávají své produkty i v balení určené pro
jednoho člověka, cestovní kanceláře nabízejí zájezdy pro
singles atd.

Zachovat si úctu a respekt

Singles jako atraktivní cílová skupina

Fenomén singles, který sociologové vysvětlují tlakem na pracovním
trhu, požadavkem na geografickou mobilitu a časovou flexibilitu
a také potřebou osobní svobody, v sobě nese důležitý marketingový aspekt. Nezadaní si nacházejí celou řadu zástupných činností
kompenzující chybějící partnerské vztahy. Kromě práce se realizují
sportovními, kulturními a společenskými aktivitami. V jejich životě
hrají zásadní roli poznávání a zážitky. Rádi cestují, poslouchají hudbu, vzdělávají se, jedí, učí se vařit… Některé firmy se proto snaží
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Svoboda rozhodování

Být single je fenoménem této doby. Jak se dál bude vyvíjet a co
časem způsobí, poznají jednou dotyční, kteří žijí sami. Možná
budou mít fajn single stáří, možná budou říkat: Že já si nakonec
nevzala toho Pepu, vždyť nebyl tak špatný a třeba bychom si teď
na stará kolena jeden druhému byli oporou. Ovšem většina lidí se
prý pro status nezadaných nerozhoduje dobrovolně, ale je k němu
donucena okolnostmi. Podle výzkumů jen nějakých maximálně
5 až 8 procent lidí uvádí, že by chtěli žít bez partnera, ostatní se
spíše přiklánějí k partnerskému životu.
Protože, buďme upřímní, žena, ať už je její kolik chce let, má obvykle svůj sen spojený s prstýnky krásnými šaty a romantickou svatbou.
Ten pocit být výjimečnou chce zažít
alespoň jednou v životě. V dnešní
době je to tím spíše lukrativní, že
existují desítky firme, které svatbu
připraví na klíč a splní vám každé
přání, že nabídka prstýnků i šatů
je tak pestrá, že uspokojí
každou princeznu…
Takže, pokud nejste single
z přesvědčení, zkuste udělat něco pro to, aby váš
život byl jiný…

INZERCE

co se mu zrovna zachce, aniž by to někomu říkal nebo s někým
konzultoval. Na druhou stranu to má i spoustu nevýhod, a tou objektivní jsou určitě peníze. Nejdražší na nezadaném životě přitom
není bydlení a domácnost, jak by se mohlo zdát. Když totiž bydlíte
sami, stačí vám menší byt, často ani nevyžadujete tak dobré vybavení, případně bydlíte třeba s kamarádkou, takže se o nájem stejně
dělíte. To samé platí o spotřebě vody, elektřiny nebo třeba o jídle.
Prostě nenakupujete pro dva, ale pro jednoho. Pohoda.
Horší je samotný způsob života. Jsou sice lidé, kteří si na single
životě zakládají a nikoho nehledají, ale mnohem víc je těch, kteří
se pokoušejí nějakou spřízněnou duši najít. A takové randění něco
stojí. Podle jednoho britského průzkumu za schůzky utratí nezadaní o 70 procent víc peněz než ti, kteří mají stálého partnera. Do
toho se počítají muži i ženy, přestože třeba útratu v restauraci často
platí spíš muži. Zmíněný průzkum totiž zjistil, že za jedno rande se
začíná utrácet už pár dní před ním a ještě chvíli po něm. Nakupujeme nové oblečení, něco utratíme na samotné schůzce a další den
to ještě chodíme probrat s přáteli, což znamená další výdaje. Jedno
takové rande pak prý vyjde zhruba na dva a půl tisíce korun.
45 procent dotázaných ovšem říká, že peníze stejně investovali
zbytečně. 20 procent dokonce přiznává, že právě zbytečné utrácení je důvodem, proč na hledání rezignovali.

Kromě singles se nově objevuje také termín mingles.
Samotný název vznikl z anglických slov „married, but single“ (ženatý/vdaná, ale svobodný/á). Lidé se sice vezmou,
ale nesdílejí společnou domácnost. Jedná se tedy o partnerské vztahy či dokonce manželství, kdy jsou partneři
oficiálně spolu, nicméně každý z nich má svoji vlastní
domácnost. Scházejí se pouze, když si na sebe oba vyhradí čas. Společné bydlení zůstává tabu. Zastánci těchto
vztahů chtějí především předejít partnerskému stereotypu
a též vztahům ze zvyku, kdy vedle sebe lidé jen přežívají.
Výhodou mingles je, že partneři si mohou zachovat jistou
dávku nezávislosti, věnovat se naplno svým koníčkům
a přátelům, ale především jim vztah jen tak nezevšední.
Čas tráví společně plánovitě, aktivně si na sebe hledají čas
a nezatěžují se nudnými rutinami. Nestane se jim tak, že
by si jednoho dne uvědomili, že zatímco partner pohazuje své spodní prádlo po podlaze a drobí chipsy na gauč
při sledování fotbalu, partnerka s pleťovou maskou na
obličeji a bombarďáky až u pasu dělá velké praní. Nicméně problémy mohou nastat v okamžiku plánování rodiny.
Mít děti a přitom žít v mingle je podle psychologů čisté
sobectví. Děti potřebují v rodičích vzor a společné soužití
je jednou z jeho součástí.
Plánovat společnou domácnost až po narození dětí není taky příliš
moudré. Společné soužití je jednou z věcí, které prověří, jak pevný
vztah doopravdy je. Začít spolu žít až při plánování či narození
dítěte je pak velký risk. Znát partnera pouze z romantických procházek, večeří či divadelních představení je zcela něco jiného, než
s ním společně žít.

RUČNÍ VÝROBA
SNUBNÍCH PRSTENŮ
damasteel, zlato, stříbro, nerez, titan

www.kredum.cz

Text: Jiří Landa, foto: osobní archiv J. Paulové

Umím

S HEREČKOU JANOU PAULOVOU JSEM
SE SEŠEL V POLOVINĚ ZÁŘÍ, KRÁTCE PO
JEJÍM PŘÍLETU Z ŘECKA, KDE VĚTŠINOU
TRÁVÍ CELÉ LÉTO. ANI TO LETOŠNÍ NEBYLO
VÝJIMKOU. POVÍDALI JSME SI SPOLU NEJEN
O TÉTO JIŽANSKÉ ZEMI, ALE ZABROUSILI
JSME I K ORDINACI V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ 2,
V NÍŽ HRAJE JARMILU KOČKOVOU, NEBO
TAKÉ K JEJÍMU DVACETILETÉMU PŮSOBENÍ
V DIVADLE KALICH, KDE SI VLONI POPRVÉ
VYZKOUŠELA DOKONCE ROLI REŽISÉRKY.
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Rozhovor

JANA PAULOVÁ

být sama se sebou
Vzpomenete si na okamžik, kdy vás Korfu
tak oslovilo?
Naprosto přesně. Jeli jsme po jednom řeckém ostrově a hledali tu
nejkrásnější pláž. Když jsme neuvěřitelně zelenou krajinou dojeli
k moři, otevřela se před námi nádherná ze dvou třetin prázdná pláž
a nahoře na útesu jsem uviděla dům, který se mi na první pohled
zalíbil. Vyšplhala jsem k němu, jenže už byl bohužel pronajatý.
Zarezervovala jsem si ho tedy u majitele na další rok a od té doby
se tam vracíme pravidelně. Vždycky si tam neskutečně pročistím
hlavu, kochám se pohledem na moře, plavu, občas něco napíšu,
nebo si chystám práci na nastávající sezónu. Přijíždějí za námi také
kamarádi, se kterými třeba i celý den propovídáme a prosmějeme. V blízkosti je úžasná taverna, kde všechno, co sníte, majitel
vypěstuje nebo uloví. Prostě to jsou pro mě opravdové lázně nejen
po fyzické, ale i psychické stránce. A také si během té doby krásně
zregeneruju žaludek, protože jím podle všech pravidel zdravého
stravování. Můžu tam sníst cokoli a nepřiberu. (směje se)

Letos jste byla v Řecku hned dvakrát.
Takže pokaždé na stejném místě?
Ne, ne. Představte si, že už léta z toho „našeho“ baráčku koukám
z okna na jeden malý ostrov. Jmenuje se Paxos, ale ještě nikdy jsem
se na něj nezajela podívat. A protože jsem teď na začátku září
měla čtrnáct dní volno, rozhodla jsem se tam vydat. Slíbila jsem
totiž vydavatelství Albatros, že napíšu další knížku, takže jsem tentokrát vyrazila úplně sama, aby mě nic nerozptylovalo a mohla se
soustředit jen na psaní. Zašila jsem se do samoty. Když jsem chtěla
být ve společnosti, zajela jsem si do městečka, kde jsem si jen
tak sedla, dala skleničku a koukala na lidi, nebo se s někým dala
do řeči. Mohla jsem aspoň zase trochu oprášit angličtinu. Byla to
dovolená, během které jsem si udělala pořádek v hlavě a kupodivu
jsem se začala těšit i na novou sezónu.

Býváte ráda sama se sebou?
Ano. Jsem sice se svým mužem (hudebníkem Milanem Svobodou,
pozn. redakce) přešťastná, baví mě být s ním, jenže se vždycky
snažím vychytávat, co by asi chtěl, aniž by to ode mne ale požadoval. Je to prostě ve mně. No, a takhle si mohu dělat, co chci a kdy
chci. Říkám tomu pozitivní sobectví. Nabírám kyslík, abych ho pak
mohla dávat dál. Myslím, že je dobré naučit se být sám se sebou,
protože stejně ve chvílích, kdy je člověku opravdu hodně blbě, je
na to sám. Moře a téměř čtrnáctidenní mlčení mi také uzdravilo
hlasivky, se kterými mívám ke konci divadelní sezóny problémy.

Kolik jste napsala stránek z připravované knížky?
Asi šedesát. Nejsem spisovatelka, která by si naordinovala, že zrovna teď bude psát. Nemám v sobě tenhle přetlak. Nejde mi psát na
povel, jde mi to nejlíp, když nejsem úplně šťastná – a komu se chce

v sobě otvírat temná zákoutí. (usmívá se) S vydavatelstvím jsme
se domluvili na jistém zadání, které zatím nebudu s dovolením
prozrazovat, jde totiž o celkem dobrý nápad. Ale jestli mi to z toho
nakonec vyleze, opravdu nevím. Sama se nechávám překvapit.

Druhou zemí, kam se pravidelně vracíte, je Indie.
Kolikrát už jste tam byla?
Možná patnáctkrát? Nevím přesně. Touha po Indii se narodila
v Nepálu, kde jsem si tenkrát o ní povídala s nějakými horolezci.
A protože jsem se zrovna nacházela v takovém životním období,
kdy jsem si potřebovala v sobě udělat inventuru, vyrazila jsem tam.
Někomu stačí si zajít do lesa, já musela vyrazit do Indie a trochu
trpět a trápit se, abych z toho vyšla silnější a zase šťastná. (usmívá
se) Odjela jsem do pravého jogínského centra, kde jsem se s jogíny zavřela na šest týdnů a učila se od nich duchovním cvičením.
Víte, mně se ale o tomhle popravdě nechce moc vyprávět, protože
jsem zjistila, že se tu teď z toho stal jakýsi trend a všichni „jakože“
meditují.

Lidé se zřejmě k meditacím upínají kvůli stále
se zvyšujícímu stresu…
Asi ano. Zrovna včera jsem přemýšlela, proč se tolik obracejí právě
tímto směrem. Všichni někdy v životě potřebujeme nějaký přesah.
Například u nás nejvíce rozšířené katolické křesťanství lidem nedává
moc volnosti a často jim ani neukazuje, jak projít tu jejich jednotlivou, originální cestu. Lidé vnímají slova jako hřích, vina a kněží jim
jen málokdy umí srozumitelně vysvětlit, jak se vyrovnat s tím vším,
co žijí. Tahle východní učení jsou o svobodě, o rozpoznání vlastního ega a pomáhají přirozeným, vlastně jednoduchým způsobem
člověku v sobě najít klid, čistotu a světlo.

Jak prožíváte vstup do nové sezóny?
Různě, záleží na kondici. Třeba vloni, když jsme začínali zkoušet
komedii Lady Oskar v Divadle Kalich, šlo o tak velkou výzvu, že
jsem měla víceméně pracovní prázdniny. Pečlivě jsem se na svoji
první režii připravovala. Letos se do divadla vysloveně těším, jsem
totiž fakt odpočatá. Na podzim bych také měla točit film, roztomilou komedii. Režíruje ji Dušan Rapoš, který dělal například Fontánu
pre Zuzanu. Scénář napsal společně s Evou Vejmělkovou. Je tam
i hezké obsazení. Na place bych se měla potkat například s Mahulenou Bočanovou, Evou Vejmělkovou, Markem Vašutem nebo
Petrem Rychlým.

V Divadle Kalich, kde se právě nacházíme, nyní
vstupujete do své 20. sezóny. Vzpomenete
si na zdejší začátky?
Jasně! S Pavlem Zedníčkem jsme v Divadle ABC hráli komedii
Natěrač, se kterou nás odtamtud pro velký úspěch vyhnali. Přišel
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tam totiž nový šéf a všechno, co vzniklo za předešlého vedení,
zderniéroval. Ale my jsme si Natěrače nechali a hráli ho hlavně
na zájezdech. Když pak Pavel začal zkoušet v Kalichu muzikál
Hamlet, nabídl řediteli Michalovi Kocourkovi, jestli by si tu naši
komedii nevzal pod svá křídla. Michal souhlasil a od té doby jsem
jim tu zůstala. (směje se) Nazkoušela jsem tady během těch let
dvanáct komedií.

Zažila jste období, kdy vás herectví nebavilo?
Ano. Bylo to právě v době, než jsem přišla do Kalichu. Skoro tři
roky jsem se herectví nevěnovala. Dokonce, když mi třeba zavolali s nabídkou na hlavní role, poděkovala jsem s tím, že už herectví nedělám. Byla jsem úplně vyhořelá. Utnula jsem to v době,
kdy jsem měla nejvíc práce, jenže mě to všechno kolem herectví
tehdy začalo opravdu šíleně štvát. Na nějaký čas jsem odešla i ze
zmiňovaného Natěrače, kterého za mě převzala Vilma Cibulková. Pak jsem si začala plnit dávné sny. Hrála jsem na elektrickou
kytaru, prošla Himaláje, založila kapelu A proč ne a odehrála 102
koncertů, což vím díky současné produkční Kalichu Zdeničce úplně přesně, protože se o nás tehdy starala a vedla nám veškerou
evidenci.

Kdy jste se k herectví vrátila?
Pavel Zedníček mi asi měsíc před založením Divadla Kalich, což
bylo v roce 1999, zavolal, že mají na Slovensku vyprodaných pět
představení, které Vilma Cibulková nemůže odehrát, a jestli bych
je za ni nevzala. Chtěla jsem jim pomoci, a protože jsem s horolezci jela zrovna lézt do Tater, párkrát jsem si z hor odskočila
Natěrače zahrát. Ne, že by mě herectví hned zase chytlo, dlouho
jsem si od něj ještě držela odstup. Ale tím, jak jsme pak nazkoušeli další inscenaci Jako jedna rodina, začalo mě postupem času
opět těšit. Tady v Divadle Kalich jsem se totiž nezbavila svobody,
na kterou jsem si během těch tří let zvykla. Většinu komedií,
v nichž hraju, jsem našla sama a hlavně se můžu rozhodovat,
s kým budu hrát, což je pro mě zásadní. Jde tedy o úplně jiný
způsob práce, který mě moc baví.
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Díky Kalichu jste se také blíže seznámila
s Ivou Janžurovou…
Za přátelství s ní jsem moc vděčná. Asi rok před tím, než došlo
k naší spolupráci v Divadle Kalich, jsme spolu točily v televizi
myslím Bakaláře. Během natáčení jsme se stále smály, doslova
jako malé holky. Vymýšlely jsme různé blbosti, až z nás byl režisér trochu zoufalý. (směje se) Po čase jsem našla hru Sbohem,
zůstávám, kde byla role přímo pro Ivu. Byla zrovna v životní
situaci, kdy se jí úplně nechtělo do takové komedie, ale pak
jsem ji něžně přemluvila. První představení jsme odehráli v Brně
u Bolka Polívky. Lidi v sále řvali smíchy a já najednou viděla, jak
je šťastná. Iva je pro mě velký vzor. Díky ní najednou vidím trochu růžověji i svoji budoucnost. Když si uvědomím, co všechno
stíhá, jak jí to myslí a v jaké je formě, je to nadějeplné… Jezdí za
mnou také pravidelně do Řecka a na dny prožité v její společnosti se vždycky neskutečně těším. Je to úžasná žena.

Budete hrát dál v Ordinaci v růžové zahradě?
Ano, ale teď jsem měla chvilku pauzu. Na podzim bych měla
pokračovat, autoři prý mají nějaký nápad, jak by mohla moje
postava v seriálu pokračovat.

Čím vás role Jarmily Kočkové v Ordinaci oslovila?
Hlavně tím, že nemá ráda komunisty. (směje se) Přišla mi dobře
napsaná, měla v sobě vtipný potenciál, se kterým šlo pracovat.
Navíc jsem dostala povolení, že mohu s textem zacházet volněji
a vymýšlet si nějaké ty fórky. V Ordinaci jsou prima lidi, Míša
Badinková je skvělá holka, Petr Rychlý kámoš… Trochu mi dělalo
problém si zvyknout na rychlonatáčení, jsem totiž ze „staré
školy“, kdy jsme třeba i měsíc zkoušeli televizní inscenaci. A také
jsem improvizátor, není tedy mojí parketou se něco učit zpaměti.
Na postavě Jarmily mě bavily i její vážnější tragikomické polohy.
Ty jsou vždycky herecky vděčné.

Před tím jste si také zahrála v seriálu Vinaři.
Tak tohle natáčení bylo opravdu hodně náročné. Vinaři se totiž
točili na Moravě a sešlo se nás tam hned několik milovníků vína.
Vlastně si už ani nepamatuju, jestli jsem tehdy vůbec chodila
spát… Do toho začala sezóna, a tak na mě u Divadla Kalich
vždycky čekalo auto a po představení mě vezlo na Moravu,
kam jsem přijížděla zhruba v půl jedné v noci. A na Moraváky je
v tuto dobu noc ještě hodně mladá… Bylo těžké si jít lehnout
a odolat jejich vábení. Jižní Moravu miluju. Zrovna nedávno jsem
četla článek od slavného kardiologa, podle kterého je sklenka
červeného vína zdraví prospěšná. Prý je dobré si dát před spaním
– ženy jednu a muži dvě skleničky červeného. A protože se o své
tělo snažím starat, ráda se jeho slovy řídím. (směje se)

Když už hovoříme o seriálech, nemohu
nevzpomenout Nemocnici na kraji města,
kde jste ztvárnila zdravotní sestřičku v Týništi…
A to si představte, že jsem všechny tyhle scény točila hned dvakrát. Pan Höger totiž krátce po jejich natočení zemřel, a tak byla
role primáře Sovy přeobsazena panem Chudíkem. Vzpomínám
si, že pan Chudík tehdy ještě tolik neovládal češtinu, měl s ní
problém, takže se natáčení kvůli tomu často zastavovalo. Stále
mu do vět naskakovaly slovenské výrazy. Přes Danu Medřickou,
se kterou jsem si tam občas povídala, jsem se dostala k Vaškovi
Vydrovi, s nímž se máme rádi dodnes.
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A prozradila byste mi také něco ze zákulisí dalšího seriálu, dodnes stále reprízovaných Rozpaků kuchaře Svatopluka?
To bylo perfektní, protože jsme ho celý točili
v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech za plného
provozu tamní kuchyně! Víceméně všechno, co
jsem v záběru připravovala, například španělské
ptáčky, šlo na stůl lidem. Během natáčení jsem
tenkrát přibrala pět kilo, protože jsme tam pořád
jen jedli. Navíc jsme bydleli v Puppu v těch nádherných pokojích. Přijela tam dokonce kapela Smokie,
ve Varech zkoušeli na evropské turné. Seznámili
jsme se s nimi, jejich bubeník pak byl i u nás doma
na návštěvě, aby poznal práci mého muže. Jednou
večer nám přišli zahrát a dodnes si pamatuji, jak
s nimi Pepa Dvořák zpíval jakousi svahilštinou.

(vzpomíná) Už ani nevím, jak se ten film jmenoval,
šlo o nějakou socialistickou kravinu, ale točili jsme
to v Ostravě na šachtě. Horníci se nás tehdy zeptali,
jestli se nechceme sfárat dolů. Nadšeně jsme souhlasili, a tak jsme sjeli možná dva kiláky pod zem
a já po kolenou lezla v uzounkých šachtách. Nikdy
nezapomenu na chlapa, který lezl přede mnou. Šlo
o nějakého vysoce postaveného ředitele, který měl
tak neskutečně velký zadek, že jediné, čeho jsem
se v té hloubce bála, bylo to, aby se jím v té štole
nezaklínil. Nemohla bych se pak totiž dostat tam
ani zpátky. (směje se)
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A dostala jste se díky natáčení
i na nějaké nečekané místo?
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Speed
Text: Aleš Sirný, foto: Formula E

K

aždá mince má dvě strany a platí to i o formuli E. Na
jednu stranu je pěkné, že monoposty neprodukují žádné emise, doprovodné závody jsou rovněž bez využití
spalovacích motorů a účastníci šampionátu používají
čistě elektromotorem poháněné dopravní prostředky.
Jenže přeprava ohromného množství zázemí a techniky z evropského kontinentu na závody v Africe, Americe a Asii vyprodukuje tolik
emisí, že by výfukové plyny ze závodních vozů představovaly jen
kapku v moři. Každopádně o to nejde. Někde se začít musí, dokud
lodní a letecká doprava nepoužívá alternativní pohon, musí i formule E produkovat své emise. V každém případě závodní víkendy
jsou čisté, zelené a nabité elektrickou energií.
Na prahu páté sezony už nikdo nepochyboval o významu a marketingové síle mladého šampionátu formule E. Zakladatel Alejandro
Agag představil projekt zeleného závodění v roce 2011, o tři roky
později se uskutečnila první sezona a v té páté, právě uplynulé sezoně 2018/19, se na start postavila druhá sofistikovanější generace
závodních monopostů.
Když formule E začaly před čtyřmi lety psát první motoristické kapitoly, baterie měly tak malou kapacitu, že nebyly schopné vydržet
bezmála hodinový sprint. Dobíjení či výměna baterií v průběhu
závodu nebyly možné, takže jezdci zajížděli zhruba v polovině odjeté vzdálenosti do depa a natrénovanými pohyby skákali z umírající
formule do připraveného, na 100 % nabitého monopostu. Nevšední zastávky v boxech zatraktivňovaly přímé přenosy po dobu čtyř
let, nicméně renomé o výdrži baterií bylo spíš negativního charakteru. Z toho důvodu šéf formule E Alejandro Agag a zkušení inženýři
intenzivně pracovali na radikální změně. Chtěli, aby baterie vydržely
celý závod. V páté sezoně se to konečně povedlo, což podnítilo už
tak vysoké angažmá automobilek. Agagův záměr přilákat alespoň
tři automobilky vzal velmi brzy za své, zájem světových továren totiž
velmi brzy předčil všechna očekávání a pro soukromníky již není
prakticky místo. Letos se o prvenství v závodech přetahovaly továrny Audi, BMW, DS (Citroën), Jaguar, Mahindra, Nissan a Venturi.
Nadcházející sezonu, která startuje v listopadu 2019 a končí v červenci 2020, se ke startovnímu poli připojí i Mercedes a Porsche.
Právě výdrž baterií byla v minulosti pro řadu automobilek nemilou
překážkou ke vstupu do formule E. Od letošní sezony jsou všichni
spokojení, mohou závodit bez výměny monopostů a demonstrovat
tím čím dál efektivnější kapacitu baterií. Přesně z tohoto důvodu
naplánovalo BMW debut až v letošní sezoně, nikoliv dříve.
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Elektrické články do baterií dodává kalifornská společnost Atieva,
nicméně o jejich výrobu a servis se stará britská firma McLaren
Applied Technologies. Baterie má kapacitu 54 kW/h, což je skoro
dvojnásobek oproti původní 28 kW/h. Oproti minulosti jsou uloženy
ještě více v centrální části monopostu, zlepšují tak rozložení váhy.
Přeci jen baterie váží necelých 400 kg, a to už je pořádné závaží.
Další hmotnou položkou v útrobách vozu je elektromotor o výkonu
250 kW, což představuje výkon zhruba 338 koní. Jedná se ovšem
o údaje z kvalifikačních tréninků, na závod se výkon snižuje na
268 koní. Jezdci ovšem mohou několikrát za závod využít takzvaný
power boost ke krátkodobému zvýšení výkonu o 34 koní a předjet
soupeře či bránit pozici.
Celková váha formule E je okolo 900 kg a z 0 na 100 km/h dokáže
zrychlit za 2,8 sekundy. Druhá generace monopostu je rychlejší,
déle vydrží a zároveň radikálně změnila svůj vzhled. Z pohledu shora
připomíná spíš sportovní vůz, neboť má kapotou zakrytá všechna
čtyři kola a tvarově se blíží zarovnanému obdélníku. Při pohledu zepředu a z boku jde však o klasickou formuli, s futuristickým tvarem
zadního přítlačného křídla, jakoby rezonujícího myšlenku soustavného pokroku formule E.
Změnila se i délka závodů. Ještě loni se jezdilo na předem určený
počet kilometrů, letos se odpočítával 45minutový limit + 1 kolo.
Prakticky se závodí stejně dlouho, ale odpočítávaný čas přeci jen
přináší lepší přehlednost.
Jezdecká kvalita startovního pole je nebývale silná, dvaadvacet
motoristických hvězd je připraveno zářit na elektrickém nebi. Jsou to
experti z nejrůznějších disciplín, šampioni nižších formulových sérií,
cestovních i sportovních vozů, vítězové čtyřiadvacetihodinových vytrvalostních závodů a samozřejmě i bývalí piloti F1 v čele s jedenáctinásobným vítězem velkých cen Felipem Massou. I kalendář je stejně
rozmanitý jako startovní pole. Formule E nezávodí na tradičních
okruzích, destinací série jsou městské okruhy, připravené jen
na jeden speciální elektro-víkend. Jezdci krouží v okolí pařížské Invalidovny, na dohled od newyorských i hongkongských mrakodrapů,
na bývalém letišti v Berlíně i v centru Říma.
V letošní sezoně se odjelo celkem třináct závodů ve dvanácti destinacích. Dvouzávodní víkend se uskutečnil při velkém finále v New
Yorku v polovině července. Právě zde se rozhodovalo o tom, kdo
získá pátou korunu šampiona formule E.
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Dramatický New York

Formule E vyprodukovala za svou pětiletou historii čtyři šampiony.
Jean-Éric Vergne se letos stal prvním dvojnásobným šampionem
a zároveň prvním pilotem, kterému se podařilo titul obhájit. Francouz byl v minulosti jednou z obětí obrovského tlaku na výkonnost
v týmu Red Bull ve Formuli 1. Po třech sezonách v letech 2012–
2014 jej v Toro Rosso, juniorské stáje rakouského nápojářského
giganta propustili a ponechali vlastnímu osudu. Pod hlavičkou Red
Bullu se to děje docela často, vlastně Vergne mohl být rád, že strávil
v F1 dlouhé tři roky, obyčejně mívá Red Bull nastavenou o dost
kratší zkušební dobu.
Vergne se ve Formuli 1 sice neprosadil, v té elektrické ovšem ano.
Dvojnásobný šampion razantně potvrdil své mistrovské umění
a dal rychle zapomenout na nešťastné období u Toro Rosso. Nutno
poznamenat, že cestu za druhým titulem neměl snadnou, ať už
v průběhu celé sezony nebo při finálovém víkendu v samotném
srdci New Yorku na městském okruhu v Brooklynu. Před závěrečným podnikem, který ojediněle čítal sobotní a nedělní závod, držel
slušný náskok 32 bodů. Za prvenství se rozdává 25 bodů, za zisk
pole-position tři body a za nejrychlejší kolo jeden bod. Vergne tedy
neměl zdaleka vyhráno, obzvlášť když se závodilo v úzkých ulicích,
ohraničených tvrdou bariérou. Však také počet jeho vyzyvatelů
nebyl nejmenší. Proti jezdci z týmu DS Techeetah stála osmička pilotů s matematickou šancí na titul. Reálně ho ovšem mohla ohrozit
čtveřice António Félix da Costa, Mitch Evans, André Lotterer a Lucas
di Grassi.
Kvalifikace na úvodní newyorský sprint dopadla pro všechny kandidáty nevalně. Costa startoval osmý, Vergne desátý, Evans třináctý,
Grassi čtrnáctý a Lotterer šestnáctý. Start uprostřed pole, kde zpravidla dochází k největšímu chaosu a nezřídka i likvidačním haváriím,
šponovalo jejich nervy jako struny na kytaře. Formule E je s nadsázkou řečeno trochu větší motokárové závodění, kroužící na klikaté,
bariérou vytýčené trati. Jenže zatímco motokára nějaké ty rány od
soupeře vydrží, poněkud křehčí formule už takové štěstí mít nemusí.
Start je proto nekritičtějším momentem každého závodu. A jak to
dopadlo? Pro Vergneho neslavně – zapletl se do dvou incidentů.
V druhém kole došlo ke kolizi mezi dvěma jezdci, na což Vergne
doplatil poškozením předního přítlačného křídla, a ještě do něj
zezadu narazil týmový kolega Lotterer. Vergne musel do boxů na
opravu a po návratu na dráhu se ocitl na předposledním místě před
Lotterem. Šance na jakékoliv bodové žně ochabla, nicméně závod
byl dlouhý a Vergnemu ještě mohl poskytnout trumfová esa. Když
se na dráze kvůli jiné havárii objevil zpomalovací vůz safety car,
smrsklo se pole dohromady. Vergnovi svitla naděje a skutečně se
znovu prodíral dopředu, jen aby přemotivován svými skalpy soupeřů kolidoval s Felipem Massou. Na ostříleného Brazilce zaútočil
v posledním kole, jednu zatáčku projeli bok po boku, v té druhé už
bylo na oba monoposty příliš málo místa. Jenže Massa ani Vergne
nechtěli ustoupit a zákonitě došlo ke kolizi. Vergne skončil v bariéře, Massa dostal smyk a okamžitě do něj vrazil Lotterer. Francouz
se do cíle doplazil na patnáctém místě a jeho bodové konto zůstalo
naprosto stejné jako před startem závodu. Evans a Costa dojeli na
druhém, resp. třetím místě, což ještě více znepříjemnilo Vergneho
situaci. Původní náskok 32 bodů se smrskl na 22 bodů, a přestože
pořád šlo o relativně slušný náskok, sobotní závod s pozadím vyčnívajících mrakodrapů potvrdil, že si nikdo nemůže být ničím jistý,
dokud neprojede pod šachovnicovým praporkem.

Dvakrát po sobě

Nadešla neděle, závěrečný den páté sezony a první s druhou
generací monopostů. Napjatá atmosféra se výrazně podepsala na
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mechanicích týmu DS Techeetah, kteří tvrdě pracovali, aby ze soboty poškozené stroje připravili pro Vergneho a Lotterera do stoprocentní kondice.
Počet kandidátů na titul se zúžil vedle Vergneho už jen na Grassiho
a Evanse. Obhájce titulu startoval z dvanáctého místa, před ním stál
Grassi a Evans si vyjel osmou pozici. S přihlédnutím na celou řadu
havárií v sobotním závodě se v tom nedělním mohlo stát prakticky
cokoliv. Závod sice vyhrál Robert Frijns, ale všechny diváky stejně
zajímal souboj o titul. Vergne podal výkon, který od něj celý tým
očekával. Zbytečně neriskoval, snažil se vyvarovat nebezpečným situacím a jel takzvaně na jistotu. V závěrečné fázi držel deváté místo
a směle mířil k druhému vyhranému šampionátu. Evans a Grassi
totiž jezdili před ním. Jejich jedinou šancí bylo vítězství a další bodově prázdný závod pro Vergneho. Bohužel pro ně, nic takového se
nestalo, naopak Evans a Grassi v posledním kole kolidovali a přepustili sedmou příčku už jistému šampionovi Vergnemu.
„Lidé vám říkají, že zlé věci se dějí z nějakého důvodu,“ vyprávěl
staronový mistr formule E. „Teď to skutečně chápu,“ narážel na
vyhazov od Toro Rosso v roce 2014, po němž se usadil ve formuli E.
Od té chvíle mu trvalo jen 31 závodů, než se prosadil na nejvyšším
pódiovém stupínku. Za další tři roky se zapsal do historie série jako
první dvojnásobný šampion.
„Startovní pole ve Formuli E má úžasnou konkurenceschopnost.
Musíte se snažit, jinak vás sežerou zaživa. Sobotní závod mě
přesvědčil o tom, že nic není vyhrané, dokud neprojedete pod
šachovnicovým praporkem. A nyní jsem ještě hladovější po dalším
úspěchu,“ prohlásil Vergne, který v sezonách 2014/15 až 2018/19
absolvoval 56 závodů, z nichž osm vyhrál a dvacetkrát stál na stupních vítězů. Pouze Lucas di Grassi a Sebastien Buemi mají v početném startovním poli ještě o trochu lepší statistiky.
„Ve chvíli, kdy jsem se připojil k týmu Techeetah, se má kariéra
obrátila k lepšímu a prožívám skvělé časy. Lepší místo jsem si ani
nemohl přát. Tím ovšem nekončíme,“ naznačil Vergne ambice na
další sezonu, která odstartuje letos v listopadu v Saudské Arábii
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a skončí v červenci 2020, tentokrát dvouzávodním víkendem v centru Londýna.
Jaká bude ta další sezona? Pravděpodobně neméně dramatická.
Vždyť letos prvních osm podniků vyhrálo osm různých pilotů. Nic
lepšího si pro své fanoušky nemůže Alejandro Agag přát. Vymyslel
šampionát, jenž je ideálním prostředím pro vývoj nových technologií
elektromobility, a ještě poskytuje fantastický sportovní zážitek z vyrovnaného závodění, kolo na kolo, na milimetry od bariér.
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Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com
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Na zdraví

➤

ČAS
➤

na podzimní kávu,
čaj či čokoládu
PODLE LEGENDY BYLA KÁVA OBJEVENA DÍKY
NÁPADNÉMU CHOVÁNÍ DOBYTKA. PASTEVCI
Z PROVINCIE KAFFA V ETIOPII SI VŠIMLI, ŽE JSOU JEJICH
ZVÍŘATA V NOCI NEKLIDNÁ A VE DNE NEPROJEVUJÍ
ŽÁDNÉ ZNÁMKY ÚNAVY. NA MÍSTĚ, KDE SE ZVÍŘATA
PÁSLA, NAŠLI POVOLANÍ MNIŠI ROSTLINU, KTERÁ MĚLA
ZELENÉ, ŽLUTÉ A ČERVENÉ PLODY PODOBNÉ TŘEŠNÍM.
MNIŠI SI Z PLODŮ PŘIPRAVILI VÝVAR, VYPILI HO
A BYLI ČILÍ AŽ DO RÁNA. TOLIK PRAVÍ LEGENDA.
JISTÉ JE, ŽE KÁVA POCHÁZÍ Z ETIOPIE. ZELENÁ
ZRNA SE PRAŽILA, MLELA V KAMENNÉM HMOŽDÍŘI
A POTÉ PŘIVÁDĚLA DO VARU. KÁVA SE PODÁVALA
V MALÉM ŠÁLEČKU OKOŘENĚNÁ KOŘENÍM
PODOBNÝM ZÁZVORU. Z ETIOPIE SE KÁVA
ROZŠÍŘILA DO CELÉHO SVĚTA.
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Káva
Cesta kávy napříč světem

Do Čech se poprvé káva dostala na konci 16. století při cestách
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic do Istanbulu. Její vysoká cena
však v tomto období nedovolovala masovější rozšíření, káva se u nás
ve větším začala konzumovat až v období první republiky. Začala
vznikat tradice pražských kaváren, které se pomalu stávaly symbolem
nového životního stylu. Jejich rozmach byl ale bohužel přerušen druhou světovou válkou, která kromě jiného přinesla i období kávového
„půstu“, protože místo kávy se prodávaly pouze kávové náhražky
jako cikorka anebo melta.
Po válce byly soukromé pražírny znárodněny a prvorepublikové
kavárny z větší části zrušeny. Kvalitních káv byl na trhu velký nedostatek a pro mnohé rodiny byly cenově nedostupné i kávovary.
A možná tyto okolnosti stály u vzniku našeho „českého turka“,
který se stal velmi rychle nejpoužívanějším a nejlevnějším způsobem
přípravy kávy. Český turek má ale s tureckou kávou společného jen
velmi málo.

horkou vodou dle své potřeby. Další verzí je americano, kdy se dolije
horká voda tak, že vznikne nápoj o objemu i několika decilitrů. Aby
zůstala silná chuť a aroma, je vhodnější použít dvojitou dávku kávy,
tedy dolévat espresso doppio.

Na vlastní nebezpečí
Zatímco v Evropě se káva pije jako životabudič a v Turecku sehrává
roli při jednání, v Africe si kávová zrna dávají jako pochoutku. Ze
zrn se společně se sušeným ovocem dělají placky, v kombinaci se
živočišným tukem pak zvláštní bonbóny. V Etiopii, v zemi, která je
považována za pravlast kávy, považují pozvání na kávu za poctu
a kávu připravují rituálně. Před zraky hostů nejprve upraží čerstvá
kávová zrna na pánvičce, umelou je s exotickým kořením v hmoždíři
a zalijí horkou vodou.
Zcela odlišně se káva pije ve Spojených státech amerických, kde se
nejčastěji setkáme s variantou ve velkém papírovém kelímku s víčkem. Rychlejší životní styl přivedl Američany v 70. letech do samoobslužných kaváren, kde se pije filtrovaná káva.

Oblíbená italská káva

Velké americké kávové řetězce najdeme i na starém kontinentu, ale
malé tradiční kavárny v Evropě stále převažují. Evropské kavárny byly
místem pro důležitá setkávání i politické diskuse. Vůbec nejstarší kavárna z roku 1720 se nachází v italských Benátkách. Pro italskou kávovou kulturu je typické espresso, které si Italové vychutnávají i několikrát za den. Zde je důležité říci, že z kávy tímto způsobem přípravy
dostaneme tu nejlepší extrakci v prvních 25–30 vteřinách a do 20–30
ml. To je pravé italské espresso s nejvýraznější chutí a aromatem.
Velmi oblíbené je i tzv. lungo – káva, kterou si host sám dolije
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V jedné australské kavárně vám spolu s cukrem ke kávě donesou
i varování o zdravotních rizicích. Káva, kterou nabízejí v městě Adelaide, je totiž 80× silnější než klasické espreso a člověka na nohou
údajně udrží až 18 hodin. Jedná se o mix čtyřnásobné dávky kávy,
dvou druhů různě silné kávy překapávané přes kostky ledu a mléka. Podle tvůrce nápoje se má popíjet po dobu zhruba tří až čtyř
hodin. O nejsilnější kávě na světě píše tamní zpravodajský server The
Advertiser. Na tabuli před kavárnou ji nabízejí pod názvem „Asskicker“, což by se volně dalo přeložit jako životabudič či nakopávač…
Asskicker se podle baristů v posledních týdnech stal velmi oblíbeným
nápojem. I přesto od něj zákazníky odrazují a před jeho konzumací
varují především ty s vysokým krevním tlakem či srdečními potížemi.
„Nakopávač“ je dostupný ve třech velikostech. Skoro půllitrová verze
nápoje vyjde na 16 australských dolarů, což je asi 293 korun. Běžné
cappuccino v Austrálii stojí kolem 60 korun.

Káva a svět

Itálie, jenž je známá různými druhy kávy, ať je to cappuccino, presso,
latté či spousta dalších druhů. Pro každého Itala je naprosto nepředstavitelné začít den bez své kávy. Své ranní espresso podávající se
v malých šálcích si dají na stojáka u baru, prohodí pár slov, přečtou

Na zdraví
V Africe hostitel kávu připravuje přímo před vámi. Začne tím, že
zelená zrna na pánvi opraží, poté je v hmoždíři rozemele na prášek
a ten je postupně sypán do konvice, ve které se ohřívá voda. Káva
je hotova, jakmile je voda přivedena k varu. Nalévá se z výšky do
miniaturních hrníčků. Zajímavostí je, že se do konvice znovu přidává voda, doplňuje se až třikrát a jako přílohu k nápoji dostanete
kukuřici nebo vařené fazole.
V arabských zemích se připravuje v tzv. džezvě, nechává se třikrát
vzkypět a je velmi hustá a silná. Někdy se do ní přidávají různé
příchutě jako je např. skořice nebo kardamom. Podávaná je černá
a silná, v malých šálcích bez oušek a naplněná do dvou třetin.

Cibetková káva

Cibetková káva se nesbírá na plantážích, ani z divokých kávovníků.
Kávová zrna se hledají v trusu cibetky palmové. Kopi Luwak, jak je
též cibetková káva nazývána, je ceněnou a rozhodně nijak levnou
specialitou.
Její historie se odvíjí od konce 19. století. Již v té době se jednalo
o exkluzivní zboží, proto si ho kupovali většinou Holanďané a místní boháči. Věhlas kávy Kopi Luwak se postupně rozšířil po celém

si noviny, pokud mají hlad, dají si k ní briošku s krémem a pak hurá
do práce. Jsou však i tací, co si rádi dají kávu v pohodlí domova. Pro
správnou přípravu svého každodenního nápoje používají kvalitní kávovary, které u nás známe jako mokka konvičky. Pro završení správné
italské snídaně si namáčejí sušenky do nápoje.
Vietnam, jenž je druhým největším dodavatelem kávy hned po Brazílii, je znám především kvalitou kávy. Dokonce i sever jižního Vietnamu
je nazýván Královstvím kávy (Kingdom of coffee). Pije se u nich překapávaná a extremně silná. Na přípravu používají speciální hliníkovou
nádobku, méně používaná je luxusní keramická.
Vietnamská káva je sice dost sladká díky mléku, ale také silná.
Pití tohoto nápoje je velmi zdlouhavé a kolikrát se vkládá do jiné
skleničky, aby udržela dlouho teplotu. I v Česku si můžete tuto kávu
vychutnat, stačí zajít do jakékoliv vietnamské restaurace a objednat
si tzv. kafefin.

světě. Za její vysokou cenou stojí způsob sběru. Trus se musí hledat
v přírodě od divokých cibetek. Pokusy s chovem cibetek totiž selhaly, neboť se ukázalo, že cibetky v zajetí nechtěly kávová zrna příliš
konzumovat, když dostávaly i jinou potravu.
Ačkoliv se názory různí, hlavním důvodem specifické chutě cibetkové kávy je proces fermentace, k němuž dochází v trávicím traktu
cibetky. Když jím kávová zrna projdou, ztrácejí přirozenou hořkost
a získávají příjemnou chuť a aroma. Tím ovšem celý proces nekončí. Chuť a aroma je potřeba zachovat, proto během zpracování
kávových zrn by měl celý proces probíhat pražením způsobem médium. Při volbě silnější formy pražení dojde ke zhořknutí, změně
chuti a aroma. Tato káva by se také měla připravovat jemně mletá.
Na samotné chuti se milovníci cibetkové kávy příliš neshodnou.
Podle některých má chuť hořké čokolády, jiní tvrdí, že chutná jako
karamel.
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Na zdraví

Pozor na padělky!

Narazit ale můžete i na další variantu, která je klasické cibetkové kávě značně vzdálená. Tou je smíchání menšího podílu Kopi
Luwak s klasickými kávovými zrny. Proto pokud chcete ochutnat
opravdovou cibetkovou kávu bez příměsí, je nutné si dobře vybrat
dodavatele. A také číst etiketu, neboť větší jistotu pravosti budete
mít, když na ní nebudou uvedeny žádné přidané látky či jiné druhy
kávy. Důležité jsou i certifikáty pravosti!
Kopi Luwak nikdy nedávejte do ledničky. Nepodceňte ani teplotu
vody. Nejvhodnější je 95 stupňů Celsia. Tedy ani víc a ani méně.
Abyste teplotu vody opravdu „vychytali“, pořiďte si speciální
teploměr. U podílu cibetkové kávy k vodě není potřeba nad ničím
dumat. Standardně se používá nejběžnější poměr 9 gramů Kopi
Luwak na 170 mililitrů horké vody.
Mezi další skvělé kávy patří i Jamaica Blue Mountain. Je to velmi
ušlechtilý druh, který pochází z ostrova Jamajka, kde se pěstuje v oblastech s nadmořskou výškou okolo 2000 metrů. Typická
jsou pro ni větší, tmavě modrozelená zrna. Káva vyniká jemnou
kyselostí a bohatou oříškovou chutí. Nejlepší je středně upražená
a je ceněna především pro sytou a zároveň delikátní vůni. Většina
produkce této kávy skončí na japonském trhu, kde je velmi vyhledávaným druhem. U nás se dá samozřejmě také sehnat, ale velmi
pravděpodobně se nebude jednat o ty nejkvalitnější druhy.
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INZERCE

Aromatizovaná káva

Ochucování kávy našlo místo na trhu v 70. letech 20. století ve
Spojených státech. Ochucování se používá především u levnějších
odrůd, které mají zrna slabší kvality. Zrna se před upražením postříkají nosným olejem a po upražení se ochutí různými aromatickými
látkami, které jsou syntetické anebo přírodně identické.
Nejčastěji používanými ochucovadly jsou mandle, čokoláda, amaretto, máta, skořice, kardamom, nejrůznější oříškové příchutě, muškátový oříšek a moka. Také jsou často používané ovocné příchutě,
především malinové, banánové, pomerančové a citrónové.
V arabských zemích je velmi oblíbený kardamom, který překryje
hořkou chuť silné kávy. Také je možné společně s kardamomem přidávat malé množství šafránu. Pro Itálii je typická skořice, v Mexiku
se přidává kromě cukru a skořice i hřebíček a v Belgii je nejvyhledávanějším ochucovadlem čokoláda. Ta se ke kávě dodává balená
anebo se v nápoji přímo rozpustí. V Rakousku bývá zvykem do
vídeňské kávy přidávat malé množství sušených fíků.

Na zdraví
S alkoholem, medem i mlékem

Velmi lahodné jsou kávové nápoje v kombinaci s malým množstvím
alkoholu. Každá země má trochu jinou kulturu, a tedy i jiný druh
alkoholu, který je charakteristický pro danou oblast. Ve Francii se
například káva dochucuje likéry, calvadosem, jablečným normandským brandy anebo cognacem. V Řecku se používá anýzový likér
„ouzo“. Švýcaři přidávají nápoj vyrobený z třešní (tzv. „kirsch“);
v Británii je typická whisky (často irská nebo skotská). Obyvatelé
Belgie mají jako své oblíbené ochucovadlo hruškovici.

Pikantní chuť může kávě dodat i plátek citronu anebo pomeranče;
lidé zabývající se zdravou výživou doporučují místo cukru sladit
medem. Nicméně nejběžnějším aromatem kávy je nízkotučné
mléko, protože tuk překryje jemné chuťové nuance spařené kávy.
Historické prameny uvádí, že káva s mlékem se pila už od konce
17. století a dnes zažívá velký rozmach v Evropě i Americe. Existují
však také země, kde se mléko do kávy nikdy nepřidává a těmi jsou
Jemen a Etiopie, odkud původně kávovník pochází. Káva s mlékem
se nepije ani v Turecku.

Ořechy, skořice, hřebíček

Biokáva

Tato káva pochází z mlžných pralesů vysokohorských oblastí, především ze zemí Jižní a Střední Ameriky a Afriky, zejména z Etiopie,
která je pravlastí kávovníku. Je pěstována na vybraných plantážích
bez použití chemických přípravků. Nejkvalitnější kávová zrna vybraných druhů arabiky i robusty jsou sklízena převážně ručním sběrem
a zpracovávána co nejšetrnějšími metodami. Kávy jsou hodnoceny
pěti stupni chuti od nejjemnější po velmi silnou. Vybrané kávy mají
charakteristické chutě, které jsou typické pro oblasti, ze kterých
káva pochází. Biokáva stejně tak, jako ostatní biopotraviny, musí
splňovat všechny požadavky na bezpečnost a nezávadnost.

“

Biokávy se prodávají v mleté, nemleté i instantní
formě, jsou vhodné jak na přípravu v překapávačích,
tak i pro zalévanou kávu. Mají širokou škálu chutí
a uspokojí i nejnáročnějšího spotřebitele. Každý si
může vybrat tu „svou“ kávu, na trhu jsou výrazné
aromatické kávy jemných chutí i kávy silné a tmavé.
Kdo při přípravě holduje kapučinu, může sáhnout
po Bio Fair Trade cappuccino. Nicméně bohužel
i u biokáv a organic kávy je dobré dát pozor na její
čerstvost, protože to, že je bio, ještě její čerstvost
samo o sobě nezaručuje.

Je káva zdraví prospěšná?

Káva v mnoha ohledech příznivě působí na lidský organizmus. Kupř.
podporuje hubnutí a působí jako prevence proti některým (dokonce
i nádorovým) onemocněním. Bylo také zjištěno, že pití kávy může
snižovat riziko vzniku srdečních a respiračních chorob, mrtvice a diabetu. Účinky jsou však zcela individuální.
Přes tyto pozitivní zprávy o vlivu kávy to s jejím pitím nesmíme přehánět, protože velké množství tohoto silného nápoje může škodit
zejména žaludku. Odborníci se shodují na tom, že za přiměřené
pití kávy lze označit denní konzumaci čtyř až šesti šálků denně, což
by mělo odpovídat cca 300 mg kofeinu. Nejlepší účinky na lidský
organismus má černá káva bez dochucovadel, tedy bez nejčastěji
přidávaného cukru a smetany.
Káva jako čistě přírodní produkt je také výborný antioxidant. Bez
těchto látek by nás mnohem více ohrožovaly degenerativní poruchy mozku, předčasné stárnutí a oslabení nervového a imunitního
systému. Kofein rovněž zvyšuje koncentraci dopaminu, který působí
v mozku a vyvolává příjemný pocit spokojenosti a štěstí. Kofein také
zrychluje myšlení a lepší tělesnou koordinaci. Zvyšuje sice poněkud
krevní tlak a způsobuje rychlejší srdeční činnost, ale také celkově
zrychluje metabolismus, což podporuje hubnutí.

INZERCE

Na světě je tedy velmi mnoho způsobů pití kávy. Ve Švýcarsku
je například oblíbená ořechová káva, do které se ovšem ořechy
nepřidávají. Jde o silně extrahovanou přefiltrovanou kávu, která je
ochucena třešňovicí a smetanou.
V Dánsku si můžete dát Kopenhagen, která chutná po skořici
a hřebíčku, je sladká a podává se s rumem. Obdobná káva se jmenuje v Německu Farizejská káva. V Tunisku se káva podává s vůní
pomerančových květů, v Maroku se pije instantní káva, do které
se přidávají plátky pomeranče a pomerančová šťáva. Na Havaji
můžeme dostat kávu posypanou kokosovou moučkou a brazilskou
specialitou je zase kakaová káva. Jde o velmi kalorickou sladkou
kávu, ochucenou kakaovým likérem a nezbytným kopcem šlehačky.

Aromatizování kávy může mít často i jiné důvody než ozvláštnit již
dobrou kávu. Kávy se často stříkají chemicky, aby se zakryla nekvalitní káva – aby voněla, i když není čerstvá, ale na chuti to bohužel
nic nespraví. U instantních káv je aromatizace dokonce nutností,
protože jinak by vůbec chutí nepřipomínala kávu.
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Čaj
Z historie čaje

Druhým nejoblíbenějším teplým nápojem na celém světě je čaj.
Nejstarší zmínka o čaji pochází ze starověké Číny, z třetího tisíciletí
před naším letopočtem. Podle prastaré legendy objevil čaj tehdejší
císař Shen Nung při jedné z cest po své říši. Císař si jednoho večera
u ohniště převařoval vodu, když tu lehce zafoukal vítr a několik lístků
z jakéhosi keře nad jeho hlavou spadlo rovnou do kotlíku s horkou
vodou. Když je chtěl císař vytáhnout, upoutala ho lahodná vůně,
která z kotlíku vycházela. Neváhal a vodu ochutnal. Byl překvapen
nejen vynikající chutí tohoto nápoje, ale i povzbudivými a osvěžujícími účinky. Císař byl tímto objevem nadšený a pojmenoval zázračný
nápoj jako „te“.
Zajímavé je, že se Marco Polo ve svém cestopisném díle Milion z cest
po Číně o čaji vůbec nezmiňuje. Jedním z vysvětlení může být tehdejší vládnoucí dynastie Jüan, která se o čajovou kulturu a zvyklosti
poddaných příliš nezajímala. Proto se čaj dostal poprvé do Evropy
až v roce 1610, kdy jej přivezla holandská obchodní loď jako nový
dovozní artikl. Čaj byl v Evropě tedy velmi drahým zbožím a mohly
si jej dovolit jen nejbohatší vrstvy společnosti. Ke snížení ceny čaje
a masivnímu rozšíření došlo až v polovině 18. století.

Černý čaj – z nouze ctnost

Veškerý, do té doby konzumovaný čaj, byl zelený čaj. Když se ale
začal do Evropy dovážet ve velkém, ztrácel zdlouhavými plavbami na
své kvalitě a chuti. Tak byl vlastně z nutnosti objeven černý čaj vzniklý fermentací zelených čajových lístků, který vydržel poživatelný delší
dobu a vyznačoval se výraznějším aroma i vyšším obsahem kofeinu.
Největšími evropskými čajovými velmocemi se stalo Portugalsko
a Holandsko. Třetí velmocí se stala Anglie poté, co si roku 1660 vzal
kupec Jan Alois Svatojánský. Tyto údaje však nejsou ověřené. Významněji se o prosazení čaje postaral cestovatel, spisovatel a sběratel japonského umění Joe Hloucha (1881 - 1857), kterého nadchla
kultura čaje v Japonsku. Počátkem dvacátého století u nás založil
první japonskou čajovnu.

Zelený pro zdraví

král Karel II. za manželku portugalskou princeznou Kateřinou z Braganzy – velkou milovnici čaje. Díky ní si čaj oblíbil nejen sám král, ale
i celá Anglie. A právě Britové jsou dnes hned po Irech nejnáruživějšími pijáky čaje na světě.
Z Číny se čaj rozšířil do Tibetu a Mongolska. I v Japonsku má čaj
svou tradici. Zpočátku zde rostl planě a zhruba od 15. století se připravuje stejně jako v Číně. V Japonsku měly rodiny speciální čajové
pokoje a čajový obřad se tu drží dodnes. Některé čaje jsou připravované až čtyři hodiny. V Indii se čaj objevuje až v 19. století. Oblíbený
je dnes především čaj z oblasti Darjeeling.
První písemné zmínky o čaji v Čechách se objevují kolem roku 1845.
Psali o něm např. K. H. Borovský či Jan Neruda. Někdy je také prodávání čaje situováno do konce 18. století. Údajně ho měl prodávat
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Zelený čaj díky nahořklé chuti možná není tak oblíbený jako černý, nicméně jeho farmakologické účinky jsou mnohem silnější než
u ostatních čajů. K zeleným čajům nutno dodat, že jednu várku lze
použít na další nálev, aniž by nápoj ztratil na jakosti. Zelenému čaji
se připisuje řada léčivých účinků. Mnohé z nich sice nelze vědecky
potvrdit, je ale pravdou, že se zelený čaj používá ve východní medicíně už po staletí. Už v roce 1191 sepsal japonský buddhistický mnich
Eisai blahodárné účinky zeleného čaje do Knihy čaje. Podle něj má
zelený čaj pozitivní účinky nejen na srdce či mozek, ale doporučuje jej například i při léčení kocoviny. V každém případě zelený čaj

Na zdraví
Přece raději ten černý

Černé čaje nejsou osobitým nápojem jen díky své chuti, vůni nebo
čajovým dýchánkům, jejichž jsou neopominutelnou součástí. Hlavní
rozdíl zde totiž spočívá zejména ve způsobu jeho výroby. Jádrem
celého procesu je pak především úplná oxidace, bez níž by černý
čaj nikdy nevznikl. Jde zde o to, že podobně jako v případě, kdy
promneme v rukou bylinu, abychom si mohli plně vychutnat její
vůni, i lístky čajovníku se ve velkém zpracují tímto způsobem, byt‘
pochopitelně za pomoci speciálních strojů. Právě proces oxidace je
tak oním pomyslným klíčem k černému čaji. Jednotlivé složky chutě
i vůně čaje se totiž během něj stávají hlubšími a intenzivnějšími: at‘
už jde o tóny čokolády, hroznového vína či citrusových plodů. Spolu
s tím také čajové lístky získají i charakteristické hnědé, hnědočerné
či namodralé zabarvení. Vlastní nálev potom zpravidla mívá načervenalou barvu, což je zřejmě také důvodem, proč je černý čaj ve své
pravlasti, Číně, znám také coby čaj červený.
Černý čaj prochází fermentací, takže má, oproti jiným čajům,
zvýšený obsah kofeinu. Díky tomu a také vitamínu B1 má černý
čaj stimulační účinky a plnohodnotně nahradí šálek kávy. Je proto
vhodné pít jej při duševní práci. Černý čaj také zlepšuje náladu
a díky lehké trpkosti uklidní i žaludek. Jako účinky zeleného čaje,
účinky bílého čaje, tak i účinky černého čaje jsou antioxidační. Nedávno také američtí vědci objevili další blahodárné účinky černého
čaje. U několika lidí vedlo pravidelné pití černého čaje ke snížení
cholesterolu v krvi, a tedy ke snížení pravděpodobnosti srdečních
potíží. Černý čaj je dokonce vhodný pro diabetiky, neboť snižuje
hladinu glukózy v krvi.

Favoritem je Earl Grey
povzbuzuje jak fyzicky, tak i psychicky, neboť zlepšuje náladu a dodá
energii. Pozitivní účinky zeleného čaje zajišťuje obsah vitamínů,
minerálních látek, tříslovin či aminokyselin, ale především látka zvaná
catechin.
Zelený čaj je účinný lék proti mnohým virovým onemocněním či infekcím. Pravidelným pitím zeleného čaje se posiluje obranyschopnost
organismu před mnoha nemocemi. Pravidelným pitím zeleného čaje
budete méně náchylní k určitým typům rakoviny – zejména k rakovině konečníku, slinivky, tlustého střeva, kůže a u žen k rakovině prsu.
Mohou za to antioxidanty obsažené v čajových lístcích, které ničí
nebezpečné volné radikály. Zelený čaj obsahuje mimo jiné i kofein,
takže má čaj obdobné účinky jako káva. Kofein obsažený v čaji je ale
vázán na třísloviny, takže jeho uvolňování je postupné.

Zdravotní účinky bílého čaje

V nich také spočívá podobnost čaje bílého se zeleným. Jeho důležitými složkami jsou lidskému zdraví velice prospěšné antioxidanty,
které v bílém čaji nacházíme ve skutečně požehnaných koncentracích. Bílý čaj navíc dokáže blahodárně působit na metabolismus
člověka a jeho pozitivní úloha byla potvrzena i v boji s nadváhou.
V laboratořích bylo potvrzeno i to, že látky přítomné v bílém čaji
dokážou nejen účinně blokovat vznik a ukládání dalších tukových
buněk, ale stejně tak napomáhají i spalování těch, které již v našem
těle existují. V současnosti potom existuje intenzivní výzkum možnosti uplatnění bílého čaje v boji s rakovinou. Důležitým odbytištěm
bílého čaje však jsou i laboratoře kosmetického průmyslu – zde
bývají jeho výtažky využívány jak kvůli antioxidačním, tak antibakteriálním a celkově omlazujícím účinkům.

Pokud pijete čaj zejména pro zahřátí, jistě jste ochutnali populární
Earl Grey, který se pyšní jedinečným aroma a originální chutí. Ve
Velké Británii se tento čaj stal druhým nejpopulárnějším čajem
(nejoblíbenější je snídaňový English Breakfast). Čaj je ovoněn
extraktem z kůry citrusových plodů bergamotu. Mnoho botaniků
zkoumalo původ bergamotu a došli k závěru, že se jedná o křížence citronovníku a pomerančovníku. Bergamot se používá i jako
léčebná kúra pro malé děti, jelikož má blahodárné účinky stejně
jako citron, ale má oproti citronu nasládlou chuť. Bergamot jako
takový není pěstován k přímé spotřebě, ale jako komodita určená
pro výrobu parfémů a dalších kosmetických výrobků. Kromě své
nádherné vůně a chuti je bergamot studován pro své léčivé účinky.
Bergamotový olej má pozitivní vliv na snižování cholesterolu v krvi
tím, že omezuje produkci cholesterolu v játrech. Dále také pozitivně působí na snižování hladiny cukru v krvi.

“

I pravidelné pití tohoto čaje může prospět vašemu
zdraví. Kromě zlepšení trávení může být dobrý i při
boji se zánětem močových cest. Významnější jsou však
antioxidační účinky, které pomáhají předcházet vzniku
rakoviny a podporují imunitu. Tento druh čaje je také
ideální pro ty, kteří trpí stresem, bergamot dokáže
zlepšit náladu a má uklidňující efekt. Jelikož je ﬂuorid
přírodní složkou tohoto čaje, tak jeho pití vám pomůže
proti zubnímu kazu, a to zdravější formou, než např.
v pitné vodě či zubních pastách. A katechin vám jako
přírodní antioxidant pomůže ochránit ústa před infekcí.
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Čokoláda

Renesance horké čokolády

Obyčejnou horkou čokoládu nebo kakao povýšíte na nebeský nápoj přidáním různých surovin. Náš tip je nastrouhaná pomerančová
kůra, špetka chilli, máta, vanilka, skořice, kardamom, špetka soli,
cayenský pepř, trocha kvalitní whisky, rumu nebo likéru, dýňové koření, javorový sirup, nutella, kokosové mléko, nastrouhaný
kokos, kokosový cukr, karamel, slaný karamel. Kopeček šlehačky
nebo napěněného mléka je dokonalým závěrečným ozdobením čokolády. Nahoru můžete nasypat opražené oříšky, rozdrcené sušenky
nebo nasekanou čokoládu či kakao.
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INZERCE

Horká čokoláda je neskutečná pochoutka, která dokáže rozsvítit
každý den. Patří k pošmourným podzimním podvečerům u krbu,
stejně tak jako k zimním večerům po lyžovačce. Zahřeje dospělé
i děti a jen těžko jí můžete odolávat.
Za první republiky patřila horká čokoláda ke každé lepší kavárně.
Její konzumace byla součástí společenského statutu bohatých
a Československo patřilo k čokoládovým velmocím. Přestože ve
Francii, Anglii, Rakousku a Itálii se tradice udržely a rozvíjely, v našich končinách se luxusní čokoláda stala aristokratickým a buržoazním výdobytkem, který bylo potřeba vymýtit. Je proto dobrým
signálem, že se v poslední době poměrně často setkáváme s poptávkou kavárníků po kvalitní čokoládě. I když ta má svůj edukační
boom teprve před sebou.

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock

PODZIM
– DOBA VÍNA
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S příchodem podzimu nastává doba, ke které neodmyslitelně
patří slavnosti vín. Jaké asi bude to letošní vinobraní?

Gurmán

ČESKÁ REPUBLIKA PATŘÍ MEZI JEDNU ZE ZEMÍ S NEJVĚTŠÍ PRODUKCÍ
DOBRÉHO VÍNA NA CELÉM SVĚTĚ. VINOBRANÍ JAKO OSLAVY VÍNA SE
ROZŠÍŘILY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ AŽ V POVÁLEČNÉM OBDOBÍ,
DO TÉ DOBY TO BYLY POUZE SLAVNOSTI PRO MAJETNÉ A VYŠŠÍ
VRSTVY OBYVATELSTVA. V SOUČASNOSTI SE SLAVÍ VE VŠECH VĚTŠÍCH
A VÝZNAMNĚJŠÍCH MĚSTECH, KTERÉ SVÝMI VINAŘSKÝMI ZKUŠENOSTMI
SAHAJÍ DO DALEKÉ HISTORIE.

Známé vinařské slavnosti dnes najdeme zejména ve Znojmě, Praze a Mělníku. Největší podobu tradičního vinobraní si
zachovává stále Morava, která je dodržováním tradic vyhlášená. V Čechách se z tradiční podoby mnoho neuchovalo,
ovšem princip a důvod oslav zůstal stále stejný. Na vinobraní půjde vždy nejdříve o víno, pak až o vše ostatní.
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Ruční sklizeň

V posledním desetiletí slavnosti
vinobraní nalézají oblibu
jak mezi organizátory – vinaři a obcemi – tak
i mezi návštěvníky. Slavnost,
na které jsou vítáni turisté
a milovníci vín, je jedna věc,
ale to podstatné se odehrává
na vinicích a ve sklepech. Ke
sklepům se sjíždějí malotraktory,
auta či velké traktory a svážejí
hrozny nejrůznějších odrůd. Špičkoví vinaři hrozny při ruční sklizni
pečlivě třídí a bez milosti vyřazují ty
nezdravé nebo nedozrálé. Na hrozny
již čekají mlýnky, odzrňovače, lisy či
nakvášecí kádě, aby se mohly podílet na
jejich tolik očekávané proměně na mošt
a posléze víno. Vinařova práce pak ve sklepě pokračuje dlouho do noci, kdy se čeká
na tzv. šimla neboli burčák na vrcholu, kde
pobude jen několik málo hodin, u červeného
i jen několik desítek minut. Tak to jde dny a týdny, až vinici opustí
i ten poslední hrozen, poslední káď rmutu přijde na lis a poslední
sud dokvasí.

Burčák – předzvěst podzimu

Burčák je český, respektive moravský název. Jde o chráněný název
pro mošt, který kvasí z hroznů moravského či českého původu.
Vinařské oblasti totiž nejsou jen na Moravě, ale hrozny vinné
révy vinaři sklízejí například také v okolí Litoměřic nebo Mělníka.
Přijedou-li hrozny nebo částečně zkvašený mošt z hroznů do Česka
ze zahraničí, tekutina se nesmí nazývat burčákem, ale pouze jako
částečně zkvašený hroznový mošt. Prodejce burčáku je povinen
informovat o tom, kdo burčák vyrobil. Uzákoněno je i období, po
které jej mohou vinaři nabízet. Od prvního srpna do konce listopadu. Je to i kvůli pančování burčáku jablečným moštem.
Správný burčák by měl být vyroben z doslazené hroznové šťávy,
zvlášť při brzké sklizni hroznů, nebo z hroznů, které dosáhly dostatečné přírodní cukernatosti. Takováto vína nazýváme přívlastková.
Proces kvašení se zpomaluje ochlazením burčáku. Právě ve fázi
kvasu, kdy se cukr přemění na alkohol zatím jen částečně, je pravý
čas na konzumaci burčáku. Pokud burčák kvasí dál, zlomí se a je
z něj řezák.
Protože hrozny dozrávají podle odrůdy a oblasti v různém období,
mění se i chuť burčáku. Na začátku sezóny bývá Iršaj, následuje
Muškát, Veltlín a Vlašský ryzlink. Mezitím dozrávají i další odrůdy jako je Rulandské, Sauvignon, ke konci vinařské sezóny pak
Tramín. Chutná odrůda na burčák je Müller. Chutná plně a krásně
voní. Dobrou volbou je také Veltlínské červené rané. Veltlín je dobrá odrůda, ale hrozny musí být pěkně vyzrálé a kvalitní.
Existuje také burčák vyráběný z červených hroznů. Červené víno
se vyrábí tak, že mošt kvasí společně se slupkami. Proto je kvašení
mnohem silnější a rychlejší než u moštu bílého. Ve velké nádobě
šťáva při spontánním kvašení doslova vře. Okamžik správného
červeného burčáku pak trvá jen krátkou chvíli, říká se hodinu.
Červený burčák dobře pročišťuje tělo. Rychlost nemusí zaznamenat jen burčák, ale i konzument ve svém trávicím traktu.
Důvodem může být i „nečistota“ červeného burčáku, ve kterém
mohou být například zbytky slupek a pecičky z hroznů. Bílý burčák
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bývá chutnější, a a proto se červeného tolik nepije. To ale záleží na
chuti každého z nás.
Raritou je burčák růžový, neboli rosé. Růžový burčák se vyrábí technologií bílého vína, jen z červených hroznů. Slupky červených odrůd společně s moštem kvasí jen několik hodin a pak se lisují. Získá
se tak část barviva, které propůjčuje vínu známou růžovou barvu.
Po vylisování už mošt kvasí známou cestou směrem k burčáku.
Dobrý burčák se nepoznává snadno. Barva bílého může být různá,
od žlutavé, přes zlatavou, okrovou až po hnědou, červeného až po
temně fialovou. Je to dáno tím, zda vinař burčák odkaluje nebo
ne. Lépe je vybírat sladší burčák. Ten pak každý může pít, jak ho
má rád. Buď sladší a nebo si ho nechá „dojít“. Pokud chce burčák
zákazník pít právě takový, jaký si jej koupil, stačí ho dát do lednice
a kvašení se přibrzdí. Vydrží déle. Na dně mohou být mrtvé kvasinky nebo zbytky hroznů. U burčáku to ale není na závadu.
Protože je burčák stále živý a kvasí, pozor na dotažené lahve. Burčák má sílu a nic mu není překážkou. Pokud burčák povezete svým
známým, nechte víčko povolené nebo do něj udělejte pár dírek,
případně víčko nahraďte smotaným ubrouskem.

Svatomartinské jako první

A jaké víno se hodí k podzimu? Především svatomartinská, která
jsou první vína nového ročníku. Jde o vína svěží a ovocitá, která
sice zrála pouhých několik týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat
svůj osobitý charakter. Vinaři doporučují, aby se mladá vína vypila
do Velikonoc, do kdy si uchovávají svou příjemnou svěžest. Aby
mohlo nést víno značku Svatomartinské, musí být vyrobeno jen
z určitých odrůd hroznů. A musí projít hodnocením nezávislé komise. Komise naslepo posuzuje standardním stobodovým systémem
vlastnosti vína, jakými jsou vzhled (čirost a barva), vůně (intenzita,
čistota, harmonie), chuť (intenzita, čistota, harmonie, perzistence)
a celkový dojem z vína.
A obecně? Podzimní bílá jsou plná, krémovitá anebo kořenitá vína.
Převažují odrůdy z burgundské rodiny (Chardonnay vč. Chablis)
nebo rustikálnější odrůdy (Viognier, Marsanne, Roussane). Vína
školená na kvasnicích, které jim přidávají krémovitost, či v malých
dubových sudech, které je zas posilují lehkou tříslovinkou a doplňují pikantností vanilky. Nádherně se kombinují s dýňovými speci-

alitami, dost často se v receptech i používají. Pozor, je potřeba jim
dát ve skleničce čas na rozdýchání a nepodávat je podchlazené!

Česká vína ve světě

Myslíte si, že kvůli nejlepším vínům na světě musíte vyrazit do
Francie, Jižní Afriky nebo třeba na americký kontinent? Že na
takové víno ani náhodou nemáte? Ani jedno z toho nemusí platit.
Některé z tisíce nejlepších vín světa si pořídíte v Česku. O tom, že si
česká (a moravská) vína drží svůj světový standard, vypovídá vydání
prestižní francouzské publikace 1000 Vins du Monde. Mezi tisíci
nejlepšími víny na světě lze najít hned 25 vyrobených českými vinaři.
To je vzhledem k celkové výměře vinic na Česku skutečný úspěch.
Nejúspěšnějšími odrůdami loňského roku se staly Ryzlink rýnský se
sedmnácti zastoupeními, dále Chardonnay s deseti, Veltlínské zelené a Rulandské šedé s osmi zastoupeními, následoval Sauvignon se
sedmi zastoupeními a nakonec Frankovka, Pálava a Ryzlink vlašský
se sedmi zastoupeními.

Francie vede

Francouzská vína nejsou obyčejným lahodným nápojem, francouzská vína jsou pojmem. Právem jsou označována za nejlepší vína na
světě, proto se není čemu divit, že patří k těm nejdražším, která
jsou na trhu k dostání. Víno z Francie je nezapomenutelné pro
svou chuť i pestrý výběr zahrnující jak vína bílá a červená, tak i vína
růžová a dokonce i šampaňské.
Pro výrobu francouzských vín je nejčastěji používána odrůda Pinot
Noir, Chardonnay, Cabernet Sauvignon nebo Merlot. Díky výbor-

ným klimatickým podmínkám, které Francie nabízí, jde o vína velice
rozmanitá. Na atributy vína má podstatný vliv mnoho faktorů,
mezi které jednoznačně patří půda, odrůdy vinné révy, výše sklizně,
způsob řezu, způsob lisování, uložení k zrání, teplota a v neposlední řadě také umění vinařů, kteří se na výrobě francouzského vína
významně podílí.

Nejen pro svou dlouholetou tradici
je francouzské víno považováno
za měřítko kvality. Pěstování a samotná
výroba tohoto vína začaly již v šestém
století před naším letopočtem. Vděčíme
za to řeckým osadníkům, kteří do oblasti
Francie přišli a přinesli s sebou tradici
pěstování vinné révy. Ačkoli výroba
započala na jihu, velice rychle se rozšířila
napříč celou Francií a brzy
se stala národním
bohatstvím.
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Klasifikace francouzského vína

Francouzská vína se různě označují, což je pro zaryté znalce něčím
naprosto běžným, ovšem laici se v těchto označeních orientují jen
velice těžko.
Vin de Table: jak už samotný název napovídá, jedná se o stolní
vína, u kterých nenajdete označení původu ani odrůdy, ze které byla
vyrobena.
Vin de Pays: jedná se o vína o něco málo kvalitnější než Vin de
Table. U těchto vín už naleznete označení původu i odrůdy, zároveň
se na ně vztahují určitá omezení, jenž se musí při výrobě dodržovat.
Vzhledem k tomu, že výroba nemusí být dodržována až tak přísně,
jsou tato vína plně otevřená fantazii vinařů, kteří se snaží vylepšovat
jeho chuť i celkové atributy.
VDQS: toto označení naleznete u vína, jehož výroba je dodržována
velice přísným způsobem a před samotným zařazením k prodeji na
trh je hodnoceno komisí zkušených odborníků. Jakmile víno projde,
je označeno ochrannou známkou s kontrolním číslem.
AOC: toto označení obdrží jen ta opravdu nejkvalitnější vína, která
jsou INAO přísně kontrolována pro svůj původ, odrůdu, množství
produkce, pěstitelské metody a v neposlední řadě techniku zpracování a kvalitu výsledných produktů.
Region ležící asi 100 kilometrů východně od Paříže asi není třeba
představovat. Champagne-Ardenne vtiskl jméno šampaňskému,
symbolu oslav a vítězství a „vínu všech vín“. Pro výrobu Champagne jsou povoleny pouze tři odrůdy – Chardonnay, Pinot Noir
(Rulandské modré) a Pinot Meunieur (Mlynářka). Legenda praví, že
šampaňské vynalezl v 17. století roztržitý benediktinský mnich Dom
Pérignon, jenž zapomněl ve sklepě víno, které po čase zkvasilo.
Také návštěva stejnojmenného opatství stojí určitě za návštěvu! Ale
pozor, počet návštěvních dnů unikátního místa je striktně omezen.

Španělsko, Itálie, Německo, Maďarsko

Čím je pro Francouze Bordeaux, tím je pro Španěly La Rioja,
nejmenší španělský region na severovýchodě Španělska. Nejčastěji pěstovanou odrůdou je tady Tempranillo. Nejlépe místní silná
a těžká vína, jež získávají svůj charakter zráním dlouhou dobu
v dubových sudech, chutnají v nočních hodinách při obcházení hlavního města proslulé vinařské provincie – Logroña, ležícího uprostřed
vinic v malebném údolí řeky Ebro. Chloubou této oblasti je hotel
a vinařství Marqués de Riscal v malém městečku Elciego, které láká
milovníky kvalitního vína a neotřelé architektury. Stavba tohoto jedinečného objektu připomíná ptáka v letu, rozevláté šaty tanečnice či
víno prýštící z láhve.
Itálie je zemí, která dává světu některá z nejprestižnějších a nejvyhledávanějších vín světa. Příkladem budiž špičková vína Piemontu
a Toskánska, ať už se bavíme o Vino Nobile di Montepulciano,
Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Barolo nebo kultovní
vína Ornellaia a Sassicaia. Téměř v každém italském regionu lze ale
nalézt skutečné vinné poklady.
Moselské údolí najdete ve spolkové zemi Porýní-Falc (německy
Rheinland-Pfalz). Turisté si toto místo zamilovali jak pro vynikající
víno, tak také pro jeho pohádkovou atmosféru. Některá místní
vína jsou vyhledávána milovníky dobrého vína po celém světě. Tou
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zdaleka nejznámější odrůdou je Ryzlink rýnský (Riesling), z něhož se
vyrábí víno, kterému odborníci neřeknou jinak než „Král bílých vín“.
Zcela právem se tak o něm hovoří jako o nejlepším víně světa.
Maďarsko se může pochlubit více než 22 vinařskými regiony,
z nichž nejznámější je bezesporu Tokaj-Hegyalja neboli Podhůří
Tokaje. I tato oblast v severovýchodním Maďarsku byla prohlášena
za světové kulturní dědictví UNESCO. Právě tady se totiž rodí „víno
králů a král vín“ – slavné tokajské víno, které si oblíbil i francouzský
král Ludvík XIV. či ruský car Petr Veliký. Ani dokonalá znalost receptury neumožní vypěstovat stejně lahodné tokajské víno mimo tuto
oblast. Zdejší klima, půda, sklepy a láska k vínu místních lidí, to je
originální kombinace, již nelze ničím nahradit. K posezení se nechte
zlákat do věhlasné starobylé krčmy jménem Arany Sas (neboli Zlatý
orel) z 18. století, kde můžete popíjet proslulé tokajské víno (Tokaji)
i ochutnávat maďarské speciality.

Archivní vína

Za archivní označujeme vína s kratším až středním potenciálem
k archivaci a samozřejmě vína určená k dlouhodobé archivaci. Jde
o vína stabilní a kvalitní, jež se do prodeje uvádí minimálně tři roky
po sklizni. Vinaři jsou archivní vína označována za poklad. Milovníci
vína si takové kousky maximálně střeží, jelikož do archivních vín je
vložena veškerá péče a umění zkušených vinařů, kteří vína hýčkají,
aby pro vás pak byla svou chutí co nejvýraznější a zároveň nezapomenutelná. Zkrátka aby pití archivního vína představovalo skutečně
nevšední zážitek.
Nejdříve si ujasněme jeden důležitý fakt a tím je, která vína jsou
vlastně k archivaci vhodná. K dostání je totiž nespočet druhů, ale ne
všechny se k archivaci hodí. Vhodnými kandidáty k tomuto procesu
jsou vína s vyšším obsahem extraktu, vyšší kyselinou a minimálním

Gurmán
Zajímá vás, jaká vína patří do kategorie s dlouhým potenciálem ke
skladování? Jednoznačně tam patří vína, jež mohou zrát 8 až 25 let.
Samozřejmě i déle. Typickými kandidáty jsou například vína portská
či burgundská. Jedná se o vína, která již jako poměrně mladá stojí
slušné peníze a jejich pořizovací hodnota je vysoká. Vezmeme-li to
ale z druhého konce, díky skladování budou mít po několika letech
až mnohonásobnou hodnotu.

Slámové víno – Přívlastkové víno
s puncem luxusu

obsahem alkoholu 12 %. Obecně by se dalo říci, že se k archivaci
hodí především odrůdy jako je Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský i vlašský. Z červených vín pak modré či Svatovavřinecké.
A nyní už prvotní otázka: proč vína archivovat? Získáte víno, které
můžete použít k jakékoli příležitosti. Každé víno má svůj specifický
charakter, najdete-li takové, které vám bude chutnat a bude podle
vás výjimečné, zásoba takové dobroty je jistě důvodem k radosti,
jelikož se z něho budete moci radovat delší dobu.

Zajímalo vás někdy, co vinaři dělají v zimě, kdy už se všichni ostatní
zemědělci připravují na další rok? Vinaři se totiž ani přes chladné
měsíce nezastaví a stále ještě mohou zpracovávat letošní úrodu
a vytěžit z ní to nejlepší – totiž slámové a ledové víno. Jak taková
výroba slámového vína probíhá a co je k ní všechno potřeba?
Výroba slámového vína přichází na řadu jako první, protože je třeba
sklidit z vinic bobule, které zůstaly na vinici delší dobu a příroda jim
tak nadělila vyšší cukernatost. To se zpravidla děje okolo října nebo
listopadu, dokud na vinice ještě dopadají sluneční paprsky a nehrozí, že by přišly nenadálé mrazy. Takové bobule se potom pověsí volně do prostoru nebo položí na slámu (odtud pochází i název tohoto
přívlastkového vína) nebo rohože a nechají se tři měsíce odpočívat.
Po celou dobu ale vinař musí chodit kontrolovat, zda se na bobulích
neusazuje plíseň – víno postižené plísní totiž musí vyřadit, aby se
nepřenesla dál a nenatropila více škod. Po třech měsících pečlivých
kontrol zůstanou z hroznů jen takové vysušené rozinky, ze kterých
se začne teprve lisovat mošt.
Slámové víno hlavně díky náročnosti své přípravy patří k těm dražším přívlastkovým vínům na trhu. Z vysušených hroznů se oproti
čerstvým bobulím vylisuje 4x méně moštu, ale ten za to běžná vína
daleko přesahuje svou cukernatostí, která je až kolem 40° normalizovaného moštoměru. Vyšší cukernatost pak sami poznáte během
degustace – zbytkový cukr se ve slámovém víně pohybuje od 150
do 200 g/l. Slámové víno pak může mít mnoho podob, které vychází z odrůdy, ze které bylo vyrobeno. Svými zlatavými odlesky vám
tak může připomínat lipový med, někdy je barva spíše meruňková
nebo lososová a jejich škála končí až u temně fialové s rubínovými
odlesky. I konzistenci má slámové víno na rozdíl od běžných vín hustější, někdy až připomínající sirup.
Slámové víno se po svém zpravidla dvouletém odpočinku v sudech
plní do menších lahví o objemu 0,2 -0,375 l a my jej doporučujeme
podávat při slavnostních příležitostech jako digestiv nebo spolu
s dezerty, jejichž chuť krásně podtrhuje.

Co je ledové víno
Mluvíme-li o kratším a středním
potenciálu k archivaci, musíme svou
pozornost zaměřit na vína vhodná
pro skladování na kratší dobu, což je
3 až 5 let. Znalci a milovníci vín jim
přezdívají „běžci na krátké vzdálenosti“.
Tato vína se dají sehnat v širokém výběru
a za rozmanité ceny. V tomto případě
je ale třeba odpovědět
si na otázku: Skladovat
či neskladovat?

Ledové víno je víno s přívlastkem, jenž se vyrábí ze zmrzlých hroznů.
Výroba ledového vína spočívá v přísném dodržení teploty sklizně.
Hroznové víno se nechá pořádně vyzrát, a pak se čeká na zimu.
Hrozny se musí sklízet v zimě při teplotě, která poklesla minimálně
pod šest stupňů pod mrazem. V našich podmínkách k tomu může
dojít někdy až v prosinci (a v případě poslední zimy k tomu vlastně
vůbec nedošlo). Výroba vína je náročná a ne vždy vinaři vyjde.
Vyzrálé víno ve velkých mrazech zamrzá, zbylá voda v bobulích
se promění v krystalky. Zbytkový, velmi sladký mošt zamrzá až při
vskutku velkých mrazech, a proto zůstává v bobulích tekutý. Když
tedy nastane ten správný čas, velmi brzy ráno na vinici lidé sklízejí
zmrzlé víno a převáží je do lisovny, kde jej co nejrychleji nasypou
do lisu a lisují. Je důležité, aby k tomu došlo ještě v době, kdy je
hroznové víno pokryto vrstvou ledu. Z lisu pak vytéká vskutku velmi
hustý koncentrát s bohatou cukernatostí a se zvýšenou hladinou
kyselin a dalších chuťových a aromatických látek. Měli byste také
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Jak se vyrábí růžové víno?

Růžové víno se v reálu vyrábí z modrých odrůd hroznového vína. Tyto hrozny se pomelou a výsledná směs se
pak nechá po krátký čas spolu se slupkami kvasit. Délka kvašení se odlišuje podle užité odrůdy. Doba nakvašení se však pohybuje pouze v rozmezí několika hodin.
Za tento čas se do moštu ze slupek vyluhuje barvivo
a další látky, jež ovlivní chuť. Výsledná barva i chuť se
odvíjí od odrůdy a době louhování. Ve výsledku tak růžové
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víno může mít odstín malin, lososa, cihly nebo třeba meruňky.
K dalším mýtům patří přesvědčení, že se růžové víno hodí k archivaci, ale není to pravda. Svůj vrchol toto víno zažívá do 3 let po sklizni. Dojmu módního trendu se rychle zbavte. Je to zajímavý mýtus,
který přetrvává řadu let, leč mylně. Jak může být něco aktuálním
módním trendem, když se to pije a vyrábí dobrých 2500 let?

Fortifikovaná vína

Fortifikovaná vína jsou doslova vína posilněná vybraným vinným
destilátem či neutrálním alkoholem, a jak už to u dobrých věcí bývá,
vznikla náhodou. Sherry, portské, Madeira Marsala či Vermut – slyšel
o nich snad každý. Podle způsobu výroby se dělí na vína likérová
a aromatizovaná. Zažívala boom v 17. století v souvislosti s nástupem
Malé doby ledové a zámořskými plavbami. Nejprve slavila úspěch
jako aperitivy či drahá digestiva, dnes jsou oblíbenou součástí koktejlů a naleznete je i na seznamu ingrediencí chutných moučníků.
Fortifikované víno je pro mnohé z nás synonymem tekutého pamlsku – lahodného vonného nápoje s decentním obsahem alkoholu
a jemně viskózní strukturou, který se dá usrkávat k dezertům, popíjet jako aperitiv či si s ním jen tak zpříjemnit hezkou chvíli. Kvalitní
fortifikované víno dnes nenahrazuje klasické víno ani neschovává
nelibé pachutě laciných vín, z nichž se dříve vyrábělo.
Výraz fortifikované víno se do češtiny nejčastěji překládá jako víno
dolihované či doslova víno posilněné - ať už se jedná o alkohol,
aromatické směsi bylin, koření či koncentrovaný vinný mošt. To už
napoví, co se během výroby děje. Fortifikovaná vína se dále dělí na
likérová a aromatizovaná.

Likérové víno smí jako doplněk
obsahovat pouze vinný destilát,
zahuštěný vinný mošt či víno. Skutečný
obsah alkoholu se pohybuje v rozmezí
15 až 22 % obj. a celkový obsah alkoholu
je nejméně 17,5 % obj. Naopak na výrobu
aromatizovaného vína lze použít jakýkoliv
destilát, cukr, přírodní aromatizující přísady,
karamel na dobarvení, ale třeba i vodu.
Podíl základního vína či vinného moštu
před dolihováním a aromatizací
musí být nejméně 75 %.
Pro aromatizovaná vína
se používá též název
vinný aperitiv.

INZERCE

vědět, že z 1 kilogramu hroznů se vylisováním získá pouze 1,5 dcl
ledového vína. Ledové víno je ještě více cukernaté než slámové
víno, obsahuje totiž 35 – 50 % cukru.
Po vytvoření moštu se nechá několik dnů samovolně odkalit,
a pak se nechá kvasit. Díky vysoké koncentraci cukru k tomu však
dochází velmi pomalu. Proces tak probíhá minimálně jeden měsíc,
ale i mnohem déle. Vinaři čekají, dokud se víno důkladně neprokvasí na 8 – 10 % alkoholu. Ve finále v ledovém víně zůstane
15 – 25 % zbytkového cukru, ale může se stát, že se cukr prokvasí i pod 10 % a hladina alkoholu pak může přesáhnout i 13 %.
To už však není to, co by si vinař přál, protože je pak ledové víno
nechutné a ještě k tomu i v puse pálí. Ledové víno se může nejdříve
prodávat následující léto, ale pro ještě lepší chuť se víno obvykle
ještě alespoň dva roky skladuje. Víno je vhodné pro archivaci.
Povědomí o výrobě ledového vína pochází z mnohem pozdější doby
než výroba slámového vína. Oproti 2800 let staré historii slámového
vína o výrobě ledového vína víme 220 let. První zmínky totiž pochází z roku 1794 z Franconie. A jak to obvykle bývá, i zde k němu přispěla náhoda, tedy nenadálý mráz. Ke skutečnému rozšíření výroby
ledových vín však došlo až v průběhu dvacátého století. Tehdy se
stala doménou hlavně severských vinařských států. Mezi nejznámější takové výrobce patří Německo, Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko
a od roku 1983 Kanada. V České republice se s výrobou ledových
vín začalo o pár let dříve než s výrobou vín slámových. Oficiálně
mezi přívlastková vína byla zařazena až po roku 2000.
Vhodnými odrůdami pro výrobu ledového vína jsou Veltlínské zelené,
Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Chardonnay a Sauvignon. Chuť
ledového vína je jemná, plná, s příchutí meruněk, broskví, citrusů
a kapky medu. Ledové víno je určeno ke konzumaci při slavnostních chvílích, kdy má podtrhnout sváteční atmosféru. Víno se
rovněž hodí i k sýrům s modrou plísní. Moravská ledová vína
slaví úspěch nejen na tuzemských výstavách, ale i ve světě.
V poslední době doslova sbírají jedno ocenění za druhým.
Máme být nač hrdí, naše ledová vína patří k těm nejlepším
na světě. Ledové víno se prodává stejně jako slámové víno
v malých 2 a 3,5 decilitrových lahvičkách se štíhlým dlouhým
hrdlem. Cena ledového vína se pohybuje průměrně od
350 korun až po několik tisíc korun.

Nejdražší prodané víno na světě

Co se týče maloobchodního prodeje byla nejdražší láhev vína
prodána v Dubaji ve vlajkovém obchodě Le Clos. Jde o exkluzivní
obchodní síť zaměřující se na prodej luxusního vína a lihovin. V nabídce mají jen to nejlepší co svět nabízí, což je samozřejmě spojeno
i s vytříbeným špičkovým servisem. První obchod otevřeli v roce 2008
v Dubaji a dnes mají v SAE otevřeno celkem 6 obchodů. Není proto
až tak s podivem, že se jim v závěru roku 2013 podařilo prodat limitovanou edici červeného vína za úctyhodných 195 000 amerických
dolarů (což je v přepočtu na české koruny téměř 4,7 milionů korun).
Jednalo se o víno Balthazar Château Margaux 2009.
Tato jedinečná láhev vína byla původně vyrobena pouze v 6 kusech.
3 tyto velké 12 litrové láhve byly nabízeny k prodeji prostřednictvím Le Clos. Víno je pokládáno za jeden z nejlepších ročníků, jaké
vůbec Château Margaux vyrobilo. Víno Balthazar je nádherně plné,
jemné, plné rovnováhy a svěžesti. Povrch je pak stále čerstvý, chutný
a jeho dochuť má pak ohromující délku. Láhev o objemu 12 litrů
je skutečným skvostem, ohromným dílem sklářských mistrů a také
rytců, kteří láhev ozdobili zlatými nápisy, jež je usazena do masivní
a velmi působivé dubové truhlice stojící na ocelových nohách, které
symbolizují dubové sudy, v nichž v reálu víno odpočívá ve sklepích
Château Margaux. Ti, jež si tuto láhev koupí, získají navíc i exkluzivní let první třídou do Francie, kde budou moci navštívit vinařství,
prohlédnout si sklepy a vinice a nakonec pak povečeřet na zámku
s hlavním vinařem, generálním ředitelem, Paulem Pontallierem.

Z historie svařáku

Jen málokdo v sychravém počasí pohrdne sklenkou kvalitního svařeného vína. Historie tohoto teplého nápoje se táhne až do antického
Říma. Jak známo, Římané víno milovali a pili ho na mnoho způsobů. Nezřídka kdy do něj přidávali i různé koření. Dali tak vlastně
vzniknout i dnešnímu svařáku. Vždyť usuďte sami, jak málo se od
dnešních receptů na svařené víno liší ten z jedné z prvních kuchařek na světě, z kuchařky Marca Gavia Apicia, který do vína přidával
skořici, hřebíček, bobkový list, tymián a koriandr.
Svařák se dochucuje různým kořením, nejčastěji se používá skořice, hřebíček a badyán. Rozhodně není nutné zůstávat u těchto tří
stálic, svařené víno výborně ochutí i méně tradiční muškátový květ,
perníkové koření, pomerančová nebo citronová kůra. K ochucení si
můžete pomoci i sušeným ovocem jako jsou rozinky nebo sušená
jablka. Někteří dochucují svařák medem nebo rumem. Pamatujte si
ale, že všeho moc škodí. Pokud máte rádi jen lehce provoněné víno,
bohatě si vystačíte se skořicí a plátkem citronu.

V Česku se v současné době prodává nejen české nealkoholické
víno, ale i nealko víno původem z Německa a ze Španělska. Cena za
láhev tohoto vína se pohybuje okolo 140 korun, což se rovná ceně
kvalitnějších vín. Jejich cena je tedy prozatím celkem vysoká. Cenu
můžeme srovnat s cenou vína za pozdní sběr, což v Česku také příliš
tomuto vínu nenahrává. Zajímavé ale je, že zatímco lidé v Česku
o tomto víně ještě příliš nevědí, žádané je v arabském světě mezi
šejky. Ti jeho kvalitu naopak umí ocenit i zaplatit.
Nealkoholické víno se vyrábí z tzv. tichého vína odstraněním alkoholu ve vakuové komoře. Tento proces dokáže uchovat většinu chuťových charakteristik a jedinečných zdravotních účinků, jaké víno má.
Je proto vskutku skvělou alternativou pro všechny řidiče, těhotné,
kojící i ty, kteří alkoholu prostě neholdují nebo jej nepijí z náboženského či jiného přesvědčení. Takovéto víno je dokonce vhodné
i pro ty, jež si hlídají svá kila a snaží se zhubnout. Víno rozhodně
neudělá hanbu ať už v rámci běžného večera, tak i na slavnostní
tabuli anebo svatbě.
Díky šetrnému procesu nealkoholické víno nepřišlo o své látky pozitivně působící na lidský organismus. S jeho konzumací tedy nadále,
tak jako u běžného vína, snižujete hladinu cholesterolu, podporujete krevní a srdeční systém, preventivně působíte proti vzniku
infarktu myokardu, kornatění cév a mozkové mrtvici. Toto víno
pak, na rozdíl od klasického alkoholického vína, obsahuje pouze
1/3 kalorií. Nealko víno je proto vhodným nápojem i v rámci držení
redukční diety.

Víno pro zhubnutí

Vliv alkoholu na hubnutí zjistili nejen odborníci z australské univerzity, ale také Mezinárodní vědecké fórum pro výzkum alkoholu, které
působí při univerzitě v americkém Bostonu. Tento tým vědců kromě
jiného prokázal, že umírněné pití snižuje riziko rozvoje metabolického syndromu, což jsou zdravotní obtíže, které velmi úzce souvisí
s obezitou. Výzkumy také potvrdily, že abstinenti rozhodně nejsou
zdravější. Naopak nejlepší vyhlídky mají ti, kteří pijí víno v malých
dávkách nejlépe navečer. Při hubnutí si dopřejte kvalitní suchá vína,
která nejsou ani příliš alkoholická (optimálně tak 12%). Ideálním
vínem není ani tak archivní, jako naopak mladé víno z loňského
ročníku, které je svěží a minerální.

Čeští pravověrní vinaři nad ním doposud zarputile ohrnují nos. Faktem ale je, že stejně jak tomu bylo i s pivem, i nealko víno má svou
budoucnost. Prodejnost této vinařské novinky navíc neustále narůstá, a tak se dá očekávat, že i nealkoholické víno jednou zaujme
hrdý post vedle nealkoholického piva. Nyní s ním začínají laškovat
i zavedená vinařství. České dealkoholizované víno mělo premiéru
na českém trhu již v roce 2003, ale i po 11 letech jej naleznete stále
jen ve specializovaných prodejnách a rozhodně ne v restauracích.
Pozor, těmi prodejnami nemyslíme ani tak kamenné vinotéky, ale
spíše specializované eshopy.
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Víno pro abstinenty
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GOLDEN GLOW SERUM
Charakteristika:
✿ intenzivně zvlhčuje, vyhlazuje suché linie
✿ podporuje ochrannou kožní bariéru
✿ dodává svěží vzhled
✿ k dispozici jak v prodejní, tak i v kabinetní
soupravě!

Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční výrobce, který své
výrobky dodává na český
trh již téměř 70 let. Těžiště jeho výroby spočívá
v sortimentu velmi kvalitních kuchyňských a řez-

nických nožů i náčiní.
Výrobní program KDS je
ale mnohem širší a vybere si v něm skutečně každý. Kompletní sortiment
si můžete prohlédnout
i zakoupit v e-shopu na
www.kds.cz.

MAGNETICKÝ STOJAN S 5 NOŽI KING´S ROW
- elegance a kvalita do Vaší kuchyně

✿ mořské polysacharidy - dodávají vlhkost
a vytvoří ochranný ﬁlm na kůži
✿ červená řasa extrakt - zklidňuje pokožku,
stimuluje syntézu kolagenu
✿ extrakt z centella asiatica - stimuluje syntézu
kolagenu, aktivuje mikrocirkulaci
✿ křemíkový komplex z řas – hydratační a anti-aging
efekt, chrání před volnými radikály

Aplikace:
1. Naneste malé množství přípravku na obličej
a rovnoměrně rozetřete
2. Několik vteřin jemně masírujte, dokud se sérum
zcela nevstřebá. Zabraňte kontaktu s očima
3. Poté použijte ﬁnální péči JANSSEN COSMETICS

Tip: Pro výrazně suchou pleť kombinujte s kapslemi 1170
Isoﬂavonia Relief na závěrečnou péči. Vykouzlí sametovou pleť.
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KDS Sedlčany
Sedlecká 570
264 01 Sedlčany
Tel: 318 841 911
E-mail: obchod@kds.cz
www.kds.cz
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Účinné látky:

Špičkové kované kuchařské
nože v originálním stojanu
z odolného bukového dřeva pro
5 nožů s uvnitř zabudovanými
magnety. Díky tomuto řešení
nic neruší elegantní vzhled
stojanu ani nekomplikuje
užívání a údržbu. Kované
kuchařské nože King’s Row
jsou vyrobeny z nerezové
oceli nejvyšší kvality, která
zaručuje výborné řezné
vlastnosti a dlouhou
trvanlivost ostří. Jsou
určeny pro všechny
příznivce kvalitního
kuchyňského vybavení,
včetně profesionálních
kuchařů.

Nový unikátní showroom
SAPELI UNLIMITED
Jednička na trhu ve výrobě a prodeji interiérových dveří, společnost SAPELI, otevírá v rámci svého nového konceptu SAPELI
UNLIMITED prémiový showroom, jenž není pouze obyčejným
prodejním místem, ale má být především tvůrčím prostorem,
ve kterém mohou světlo světa spatřit originální nápady. Nová
platforma nabídne zákazníkům poradenství krok za krokem
a zároveň se stane jediným místem, kde bude možné zakoupit
oceňované designové dveře MUTEO.
Prémiový koncept SAPELI UNLIMITED je určen nejen pro odborníky
ze světa architektury a designu, ale i pro všechny, kteří se zajímají
o interiérový design. Přináší individuální péči o každého zákazníka
počínající návrhem technologických a konstrukčních řešení dveří dle
konkrétních představ. Součástí konceptu je i design bar, který obsahuje až čtyři stovky reálných vzorků povrchů, skleněných výplní, klik,
hran, závěsů nebo třeba posuvných systémů. S pomocí interaktivní
aplikace si zákazníci následně mohou promítnout finální návrh dveří
na přítomném LED panelu a vidět je přímo na místě v životní velikosti.

SAN SIMONE PERLAE NAONIS MILLESIMATO
PROSECCO DOC BRUT GOLD (0,75 l)
Toto Millesimato v LIMITOVANÉ ZLATÉ EDICI
vzniklo na oslavu prvního vína Prosecco DOC
vinařství SAN SIMONE a na připomenutí, jak
dosvědčil již za dob starého Říma Plinius,
furlánského původu révy: obce Prosecco poblíž
Terstu, odkud se rozšířila dál po
celé furlánsko-benátské oblasti.
Hrozny (100% Glera) pochází
z náplavové nížiny u obcí Azzano,
Decimo a Porcia. Světlá slámově
žlutá barva se zelenkavými odstíny,
jemné, delikátní a přetrvávající
perlení. Vůně s komplexním
ovocným aroma, svůdným
a intenzivním, od jablek
po hrušky, od meruněk
po citrusy a květinové vůně
jako vistárie, akát a růže,
s příjemným dozvukem
tónů mandlí v cukru.

Cena: 315 Kč
Více informací o konceptu SAPELI UNLIMITED
naleznete na: www.sapeli-unlimited.com.

www.vinoteka-praha.cz

DVAKRÁT MÉNĚ PRÁCE,
DVAKRÁT RYCHLEJI

Designové svíčky, difuzéry
i pokojové vůně…
Vůně nás provázejí celý život, dokáží změnit naše
nálady i dotvořit atmosféru každé slavnostní
příležitosti, ale i pokoje či pracovny. Francouzská
značka niche parfémů Nicolaï, špička parfumérského řemesla, ve svém sortimentu nabízí řadu
interiérových designových svíček, difuzérů
a pokojových vůní. Filosoﬁe přitom zůstává stejná:
Raw ingredience nejvyšší
kvality jsou zásadní. Vybírány jsou jen ty nejlepší
přírodní složky, což zaručuje
neotřelé a soﬁstikované
parfémové kompozice.

Kdo by si pomyslel, že úklid může být tak snadný! Čistič pevných podlah Kobold SP600 od ﬁrmy Vorwerk
vám usnadní život díky kombinaci vysávání a vytírání,
které spojuje do jediného kroku. Funkce automatického vlhčení utěrky, integrovaný zásobník a možnost
přidat během úklidu vlhkost na odstranění obzvlášť
odolných skvrn jsou vychytávky, které z úklidu dělají jednoduchou činnost bez stresu – dokonce i pro
muže, kteří jsou jindy k domácím pracím zdrženliví.
A navíc, Kobold SP600 se dá použít na jakékoli pevné
podlaze – dokonce i na náchylných parketách.

www.vorwerk-kobold.cz
INZERCE
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PRACHU UŽ SE BÁT NEMUSÍTE

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com
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Tip na výlet

LÁZEŇSKÝ

LUXUS
Odpočiňte si od každodenních starostí. Dejte sbohem všednímu
stresu a shonu. Dopřejte si relaxační víkend v lázních.

LUXUSNÍ WELLNESS NABÍZEJÍ JAK SPECIALIZOVANÉ ČTYŘ I PĚTI
HVĚZDIČKOVÉ SPA HOTELY, TAK LÁZEŇSKÁ STŘEDISKA, VYBAVENÁ
VELMI KVALITNÍMI WELLNESS CENTRY. SPA HOTELY MAJÍ VELKOU
NABÍDKU NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB, JAKO JE KOSMETIKA,
KADEŘNICTVÍ, MANIKÚRA, PEDIKÚRA A MODERNÍ PŘÍSTROJOVÉ
PROCEDURY. DŮRAZ SE KLADE TAKÉ NA VÝBORNÉ KULINÁŘSKÉ
ČI KULTURNÍ ZÁŽITKY. ALE V POSLEDNÍCH LETECH TYTO SLUŽBY
ZAČALY NABÍZET I ČESKÉ LÁZNĚ. VEDLE NEKONEČNÝCH MOŽNOSTÍ
LÉČEBNÝCH PROCEDUR SI V NICH MŮŽETE UŽÍT I WELLNESS POBYTY,
KTERÉ VYLÉČÍ NEJEN BOLAVÉ TĚLO, ALE ZARUČÍ I DOKONALÝ RELAX.

Lázeňská zařízení se většinou vyznačují specifickou lokalitou, která je dána přírodními podmínkami,
například přítomností vodního pramene nebo klimatickými podmínkami. Jednotlivé budovy byly poté
postaveny kolem takovýchto zdrojů. Úprava lázeňských míst je podmiňována orientací na klientelu
a zařízení se většinou nachází stranou od průmyslových center.
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spočívá v přikládání skleněných nádobek na pokožku. Vzduch
v baňce se před aplikací zahřeje / vytlačí tlakovou pistolí, což způsobí podtlak. Baňka se poté přisaje na kůži, kterou podtlak vtáhne
dovnitř. To způsobí prohřátí a uvolnění organismu. Dojde k urychlení krevního oběhu a tělo začne vylučovat škodliviny. Modřiny jsou
normální reakcí kůže na baňkování, nebolí a během několika dnů
se samy vytratí.

Lymfodrenáž nestárne

Některé wellness programy se zaměřují na revitalizaci lidského
zdraví a mysli, na to jak se cítit lépe a energičtěji. Další se zabývají
cíli, jako je přestat kouřit, zhubnout, nebo zahrnují fitness. Mezi
tradiční osvědčené wellness kúry řadíme bazén s masážní lavicí
a tryskami, vodním chrličem a protiproudem, whirpool, klasické
masáže nebo masáže lávovými kameny, finskou saunu, parní lázeň,
solnou jeskyni, fitness přístroje, víceúčelové posilovací věže, běhací
pás - chodník, ergometry, infrasaunu, zábaly a peeling. To všechno
je samozřejmá klasika v takzvaných suchých nebo mokrých zónách.
Velmi známé a oblíbené jsou také thajské masáže, ať už tradiční
relaxační, nebo olejová, aromatická, masáž Thai Nirvana, masáže
různých částí těla, Hilot, Shiatsu nebo masáž „čtyř rukou“. Další oblíbenou procedurou ve všech wellness a spa provozech je například
i masáž bylinnými váčky, které se kvůli různě intenzivnímu „přitiskávání“ horkých bylinných váčků říká masáž bylinnými razítky. Znovuobjeveným rituálem pro detoxikaci a revitalizaci organismu člověka
se stala masáž himalájskou solí. Tato ozdravná procedura dokáže
efektivně zbavit člověka bolesti svalů a zlepšit krevní oběh. Znalci
dokonce doporučují masáž himalájskou solí jako součást ošetření
zeštíhlujících kúr. Luxusní procedurou je například i fidžijská masáž
horkými mořskými lasturami, které napodobují plynulý pohyb vln na
mořském pobřeží. Důkladné prohřátí svalstva napomáhá odstranit
bolesti zad a šíje, rytmická masáž navozuje harmonii a klid.

Baňkování je stále hit

Po baňkové masáži je velká poptávka. Tato několik tisíc let stará
metoda dokáže účinně odstranit bolesti páteře a pohybového aparátu, zároveň příznivě ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Baňkování
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Netradiční procedury

Biorezonanční metoda BICOM: Metoda respektuje principy
západní, ale také tradiční čínské medicíny. Na rozdíl od západního
lékařství neléčí pouze příznaky nemoci, nenutí pacientovi závislost
na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a vyvolávat jiné potíže. Zaměřuje se na přesnou diagnostiku, odhalení skrytých příčin
onemocnění a jeho následnou léčbu.
Autopatie: Metoda celkového pozitivního ovlivňování organismu od spirituální sféry až po tělesné orgány, čerpající z principů
klasické homeopatie. Jedná se o neinvazivní alternativní metodu,
pozitivně ovlivňující organismus tak, že je schopen vlastními silami
zlepšit či odstranit i dlouhodobé a „nevyléčitelné“ potíže a nemoci,
zlepšovat životní pocit, zvýšit odolnost a nastolit samouzdravující
proces.
Metoda RUŠ: Princip metody je jednoduchý: najít problém, pojmenovat jej, přijmout, následně pak problém sám mizí. Je to moderní,
jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda pro současného
člověka. Přímočaře řeší skutečné příčiny aktuálních problémů.
Klient se zbavuje potíží už během relativně velmi krátké doby, navíc
s trvalým efektem.
Rekonektivní léčení: Metodu vyvinutou Dr. Ericem Pearlem lze
chápat jako zastřešující formu všech možných léčitelských směrů.
Během léčení dochází k napojování vláken DNA, což jsou nositelé
informací uvnitř lidského těla. Tato vlákna pravděpodobně fungují
také jako „anténky“ pro propojení s vesmírem tak, abychom mohli
posilovat svou tělesnou stránku a rozvíjet se správným směrem.
Jedná se o formu uzdravování, která nás spojuje s plností vesmíru,
stejně jako s plností našeho bytí a toho, kdo jsme.

INZERCE

Wellness programy

Tuto efektivní proceduru, podporující aktivitu lymfatického systému, by si měl dopřát každý, kdo si chce svoje tělo očistit od škodlivin, které se nám chtě nechtě v organismu usazují. Je-li lymfatický
oběh narušen, dochází k zadržování toxinů v organismu a s tím
spojenému zavodňování. To se pak projevuje navenek především
nežádoucími otoky, zhoršenou kvalitou kůže, sníženou imunitou.
Jsou známy dvě základní metody lymfodrenáže – manuální a přístrojová (známé kalhoty, v nichž si poležíte).

Guna: Injekční aplikace kolagenu s pomocnými látkami přírodního
původu šetrně a účinně léčí bolest pohybového aparátu, zlepšuje
pohyblivost zpomalením degenerace kloubů a přidružených tkání.
Působí protizánětlivě a analgeticky, přispívá k fyziologické regeneraci opěrného aparátu a tím k ústupu bolesti.
Vysokodávková infuzní terapie vitamínem C: Dosahuje vynikajících výsledků v léčbě chronických infekcí, špatně se hojících ran,
při alergiích, revmatu, Bechtěrevově nemoci, astmatu a dýchacích
obtížích, nádorových onemocněních, zánětech kůže, kardiovaskulárních onemocněních i dalších nemocech.
Oxygenoterapie: Aplikace kyslíkových inhalátorů je vhodná
k posílení obranyschopnosti organismu a k prevenci proti infekcím,
nemocem a nádorovým onemocněním. Relaxační sezení kyslíkové
inhalace posiluje účinek jiných typů lázeňských procedur tím, že
snižuje stres a napětí, uvolňuje páteř, svaly a okysličuje tělo.
Kryoterapie: Ochlazením dochází k omezení rychlosti vedení nervového vzruchu a klient tak pociťuje okamžitou úlevu od bolesti.
Během terapie dochází k regeneraci, zvýšení tolerance fyzické
zátěže a k všeobecnému zvýšení výkonnosti organismu jako celku.
U žen může aplikace upravit celulitidu. Díky vyplavování kortikoidů
z nadledvinek se urychluje regenerace, vlivem zvýšení hladiny
endorfinů se pacient cítí ve skvělé kondici, a to jak po fyzické, tak
psychické stránce.

Pomoc na cestě ke kráse…

Do wellness pronikly i kosmetické přístrojové zákroky, které si můžete
dopřát třeba i při pobytu v hotelovém studiu. Jde například o kavitaci
(liposukce ultrazvukem) nebo o tripolární radiofrekvenci, která představuje jemnou a ohleduplnou alternativu k plastickým operacím. Dá
se použít na každý typ kůže. Účinky regenerace kolagenu a odbourání tuku jsou klinicky prokázány. Je to neinvazivní metoda pro vypínání pokožky, remodelaci kontur těla i obličeje. Vyhlazení, zpevnění
a regenerace kolagenu pokožky bez jakýchkoli injekcí, chirurgických
zákroků či nutnosti rekonvalescence nebyly nikdy snazší a rychlejší.
Zákrok je ambulantní, neinvazivní, bezpečný a naprosto bezbolestný.
Je variantou liposukce – operace na odstranění tukových rezerv. Tvaruje tělo a zmenšuje obvod na místech, kde má dispozice k ukládání
tuků, redukuje uložený tuk, jemné vrásky, zlepšuje vzhled pokožky
zasažené celulitidou, redukuje „druhou bradu“ a strie.

Radiofrekvence je vhodná
pro všechny tělesné partie,
na povadlé oblasti na krku a obličeji,
na ochablou kůži na břiše, pažích
a stehnech a na místech, na nichž
se objevuje celulitida.
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

M

ariánské Lázně jsou také součástí takzvaného
lázeňského trojúhelníku, spolu s Karlovými
Vary a Františkovými Lázněmi. Právě v této
oblasti je největší výskyt termálních a minerální pramenů na našem území. Historie
zdejších pramenů sahá až do 16. století a veřejnými lázněmi
byla osada prohlášena v roce 1818. Největší rozmach zaznamenalo lázeňství ve městě v první polovině 19. století a svou
vysokou prestiž mezi tuzemskými i zahraničními hosty si drží
dodnes.
Město v parku nebo park ve městě? Kdo někdy navštívil
Mariánské Lázně ví, jak těžké je odpovědět na tuto záludnou
otázku. Kouzlu našich světoznámých lázní podlehla již celá
řada významných osobností i prostých vyznavačů odpočinku.
Na relativně malém území města vyvěrá více než 40 minerálních pramenů, převážně využívaných k léčbě onemocnění
močového ústrojí. Díky různorodému chemickému složení však
některé prameny mohou být využity také k léčbě pohybového
aparátu či trávicího traktu a metabolických, gynekologických
a onkologických onemocnění.
Podlehněte kouzlu Mariánských Lázní i vy. Zachtělo se vám užít
si dlouhodobý pobyt s léčebným balíčkem? Nebo snad víkend
plný poznávání a wellness procedur? Či jednodenní zrelaxování
těla i duše včetně potěšení chuťových pohárků pohádkovou
gastronomií? Desítky rozmanitých hotelů různých kategorií,
které poskytují vše, na co si vzpomenete, jsou připravené vás
přijmout s otevřenou náručí.

Tip na výlet

NOSTALGIE
V LÁZNÍCH MŠENÉ

V

edle tradičních lázeňských center, jako jsou Karlovy
Vary, Mariánské nebo Františkovy Lázně je v republice
několik zajímavých lázní, jejichž obliba stále stoupá.
Třeba slatinné Lázně Mšené nedaleko Prahy úspěšně
léčí již více než 220 let zejména nemoci pohybového aparátu, a po příjezdu na vás dýchne nostalgie starých časů.
Ohromí vás krásná krajina kolem a pečlivě udržovaný historický
vzhled lázeňských budov. Nicméně ty jsou uvnitř vybaveny tím
nejmodernějším zařízením. Snoubí se tu tradice s bohatou nabídkou lázeňských a wellness procedur, kterou ocení i ti nejnáročnější
klienti. Velmi účinná je místní vodoléčba kloubů i páteře, takže doporučujeme například parafínové a rašelinové zábaly nebo klasické
masáže. Vedle medicínské péče jsou ale tyto lázně oblíbené i pro
mnoho druhů wellness pobytů. A když už jsme zmínili romantiku,
právě Lázně Mšené jsou pro ni jako stvořené. Mohl by vás zaujmout například levandulový pobyt pro dva s aroma masáží zad,
peelingem a různými zábaly, to vše s vůní této byliny. A k tomu
balneo procedury podle svého výběru (od bylinných koupelí až
po elektroléčbu), sportovní vyžití od bazénu až po Nordic Walking
procházku po rehabilitačních trasách či romantické večeře v soukromí. Vybrat si ale můžete i jiné vonné procedury: například rituál
Krásy a mládí, aromaterapeutický rituál královny Kleopatry
nebo Mšenský balíček procedur se slatinnou masáží.

TREE OF LIFE
LÁZNĚ BĚLOHRAD
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ázně Bělohrad dnes představují ideální kombinací obou
základních směrů českého lázeňství, a to lázeňství
léčebného a lázeňství rekondičního. Ve městě totiž
naleznete renomovanou Lázeňskou rehabilitační kliniku
a zároveň luxusní Spa Resort Tree of Life****. Vzájemná propojenost obou segmentů přináší odborný terapeutický
přístup do relaxační části, do Spa Resortu Tree of Life a naopak
vysoký hotelový standard do léčebné části, tedy do služeb Lázeňské rehabilitační kliniky.
Spa Resort Tree of Life vyhledávají lidé, kteří chtějí pečovat o své
zdraví pod dohledem profesionálů a kteří mají snahu upravit svou
váhu, stabilizovat svou psychiku a podpořit fyzickou kondici.
Procedurální část resortu nabízí celý komplex individuálních
lázeňských procedur, bazén a fitness aktivity. V originálním Organic & Garden Spa objevíte útulnou severskou saunu, sanárium,
parní lázeň nebo kabiny pro tichou relaxaci. Vyzkoušíte prostornou vířivku pod širým nebem, malou finskou saunu a pro nohy
osvěžující Kneippův chodník. Část Beauty Spa Vám představí
široké spektrum kosmetických procedur.
Lázeňská rehabilitační klinika pečuje o klienty s bolestmi zad,
artrózou kloubů, klienty s Bechtěrevovou chorobou a ty, kteří
podstoupili náhradu nosných kloubů. Lázně léčí i některá neurologická a gynekologická onemocnění s potížemi pohybového
aparátu. Základní přírodní léčivý zdroj, kterým je sirnoželezitá slatina, se zde využívá ve formě koupelí, zábalů a obkladů. Nedílnou
součástí terapie jsou vířivé, perličkové, přísadové i uhličité koupele, různé druhy masáží (klasické, reﬂexní, podvodní) a speciální
techniky jako je lymfodrenáž, mobilizační techniky, cvičení
s fyzioterapeuty, elektroléčba a další.
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MODERNÍ LÁZNĚ
HODONÍN

P
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okud máte rádi Slovácko, navštivte chloubu
jihovýchodní Moravy – jedny z nejmladších lázní
v České republice. Lázně Hodonín příroda obdarovala vlastním přírodním léčivým zdrojem, a to
rozsáhlými zdroji jodobromové solanky, která
díky vysokému obsahu jodu a svému složení patří mezi
nejkvalitnější jodové vody v Evropě a bývá přirovnávána
k vodě z Mrtvého moře. Má jedinečné preventivní a regenerační účinky. Exteriér lázní je opravdu moderní, vždyť
pavilony nemají více než třicet let. Určitě oceníte i netradiční tvar pavilonu Bliss Day Spa, který byl slavnostně otevřen
v loňském roce, a připomíná svým tvarem lotosový květ.
V mladých lázních se můžete těšit na nejmodernější procedury: například na koupel horkým vzduchem v kamenné sauně, podvodní a reﬂexní masáže, lokální hibernaci
suchým ledem, inhalování jodových solí rozptýlených v jodové gradovně, chladovou terapii v kryokomoře, světelnou
a laserovou terapii, revitalizační Bemer elektromagnetickou
metodu, laserovou péči nebo zážitkovou saunu s exotickým masážním olejem z Fiji. Netradičně jsou nazvány i některé pobytové balíčky: například Lázeňský ozdravný verbuňk, Hodonínský román pro ženy, V Hodoníně za vojáčka
nebo Aby tělo nebolelo. Když k tomu připočteme, že zdejší
region je proslulá úrodná oblast kvalitního vína, folklóru,
rázovitých lidových tradic a nabízí hustou síť vodní a cyklo
turistiky, rozhodně jde o pobyt, který si báječně užijete.
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LUXUSNÍ DESIGNOVÝ lázeňský hotel pouhých
100 metrů od Vřídla s nejlepšími specialisty v balneologii
NEJMODERNĚJŠÍ Spa & Beauty Resort se širokou
nabídkou léčebných, kosmetických a wellness
procedur. Specializované léčebné a preventivní
programy:
regenerační,
anti-stresový,
redukční,
diabetický, omlazující, aktivního zdraví, pro seniory.
Inovativní metody hubnutí a formování postavy pomocí
neinvazivních technologií.
UNIKÁTNÍ Wellness Resort s bazény, 7 různými saunami
a ﬂoatingovým bazénem s vodou Mrtvého moře
STŘEŠNÍ TERASA SMYSLŮ provoněná bylinkami,
nabízející překrásné výhledy na lázeňské centrum
Karlových Varů
LUXURIOUS DESIGN spa hotel internationally renowned
for the best quality balneo therapy and medical spa
treatment, situated only 100 meters from the Geyser Hot
Spring
STATE-OF-THE-ART Spa & Beauty Resort with a wide
range of curative, cosmetic and wellness treatments.
Specialized curative and preventive programs for:
regeneration,
anti-stress,
reduction,
diabetes,
rejuvenation and active health. Innovative methods of
reducing body fat and body forming using non-invasive
technologies.
UNIQUE Wellness Resort with swimming pools,
7 different saunas and ﬂ oating pool with Dead Sea
water
ROOF TERRACE OF SENSES with beautiful views of the
Karlovy Vary spa centre

LUXURY SPA & MEDICAL WELLNESS HOTEL PREZIDENT / Moravská 3, Karlovy Vary 360 01 / +420 355 319 111 • reservation@hotelprezident.cz

Tip na výlet

LÉČBA V JESENÍKU ZVYŠUJE HLADINY
HORMONŮ MLÁDÍ A ŠTĚSTÍ
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tření mysli a pozitivní myšlení. Jeho hladina v Jeseníku
stoupla lidem o téměř 17 %. Zvýšení hladin allopregnanolonu a DHEA v mozku vede k intenzivnější činnosti
nervových buněk a zlepšení paměti včetně pozitivního
vlivu na nástup případné demence.
Na zlepšení zdravotního stavu klientů lázní mělo vliv
i zvýšení hladiny serotoninu. O jeho blahodárnosti není
potřeba se šířit. Jedná se o takzvaný „hormon štěstí“,
který produkuje mozek. Pokud je tato produkce dostatečná, cítí se člověk spokojený, bezstarostný, má dobrou
náladu. Studie potvrdila, že léčení v jesenických lázních
vedlo k vzestupu hladiny serotoninu o více než 23 %.
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P

riessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku leží
uprostřed nedotčené přírody Rychlebských hor
a Hrubého Jeseníku v nejsevernějším cípu Olomouckého kraje. Ve svém názvu nesou jméno
svého zakladatele Vincenze Priessnitze a jsou
vůbec prvním vodoléčebným ústavem světa.
Tajemství zdraví, které si na Gräfenberk jezdili zlepšovat
králové i vévodové, najdete v pramenité horské vodě,
energeticky silných místech a čistém ovzduší, které
je obohaceno vzácným výskytem biogenních prvků.
Unikátní klima pozitivně působí především na onemocnění dýchacích cest, štítné žlázy i psychických poruch.
Světovou raritou lázní je Balneopark Vincenze Priessnitze,
speciální „vodní zahrada“, v níž se můžete brodit potůčky, vyzkoušet Priessnitzovy lavičky nebo skotské střiky.
Zajímavostí je, že ve spolupráci s docentkou Jandovou
z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Endokrinologickým ústavem v Praze proběhl klinický výzkum vlivu
Priessnitzových lázní na zdraví klientů. Měřily se hodnoty
neurohormonů na začátku a na konci čtyřtýdenního
pobytu.
Mozek produkuje celou řadu steroidních hormonů, které
se nazývají neurosteroidy. Nejznámějším představitelem
pozitivního ovlivnění mozku je allopregnanolon, který
navozuje pocit radosti a štěstí. Lékaři zjistili, že hladina
tohoto hormonu stoupla během léčby v jesenických
lázních celkem o 44,5 %.
Dalším významným hormonem je dehydroepiandrosteron
(DHEA). Tento hormon se lidově nazývá „hormon mládí“,
protože má vliv na celkovou stimulaci organizmu, zbys-

ZÁMECKÉ LÁZNĚ
LEDNICE

M

ísto přírodních krás a pohádkových zámků vám nabízí nejmladší lázeňský areál
v České republice. Lázeňský dům Perla
je moderní rehabilitační zařízení v těsné
blízkosti zámecké zahrady. Od roku 2007
poskytuje komplexní léčebné a rehabilitační služby využívající účinků přírodní jodobromové minerální vody, která
blahodárně působí na pohybový a oběhový systém, na
neurologické nemoci, ale i na gynekologické potíže a stavy
po popáleninách.
Lázně Lednice vznikly v srdci pozoruhodné krajiny Lednickovaltického areálu. Před miliony let na tomto území bylo dno
prehistorického moře, a když se při třetihorním vrásnění
Morava zvedla ze dna, zůstala mořská voda uvězněna
v podzemních slujích.
Základním přírodním léčivým zdrojem lednických lázní je jodobromová voda, která je svým obsahem jódu jedna z nejkvalitnějších svého druhu v Evropě. Pravěké třetihorní moře
pod povrchem země v hloubce 1250 metrů je výjimečným
přírodním léčivým zdrojem. Nachází se v zemských hlubinách v uzavřené čočce a díky své vydatnosti bude dostupný
i dalším generacím. Svým chemickým složením připomíná
silně mineralizovanou vodu mořskou.
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Jodobromová koupel
má vynikající účinky nejen
při léčbě, ale i preventivní,
regenerační a omlazující. V lázních
Lednice máte moře na dosah ruky
a za poloviční ceny!
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PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

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

Odběrate

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

Jméno a příjmení: ........................................................
Ulice: .............................................................................
Město a PSČ: ...............................................................
E-mail: ................................................ Telefon: ..........................................
Vzdělání: ............................................ Věk: ................................................
Způsob platby: složenkou
bankovním převodem
typu A (k vyzvednutí na každé poště)
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VÍCE POHODY,
MÉNĚ NÁMAHY
NOVÝ KOBOLD VR300
JEŠTĚ CHYTŘEJŠÍ ROBOT SE ŠPIČKOVÝM VÝKONEM
Více informací na www.chytry-robot.cz

