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Podzimní číslo magazínu ICE, které 
právě držíte v ruce, obvykle bývá 
plné vzpomínek na letní dny a plánů 
na krásný podzim. Obvykle si povídáme 
o podzimních cestách za poznáním 
a rozdáváme tipy na výlety, na které je 
v létě moc vedro. Letos je podzim stejně 
jako jaro i léto ve znamení pandemie, 
která v tomto rozsahu už postihuje nejen 
imaginární lidi kdesi, ale i členy naší 
rodiny, přátele a známé. Víc než kdy před 
tím tedy platí, že bychom rádi byli vaším 
ostrůvkem jistoty v nejistých dobách 
a rádi bychom vám přinesli alespoň trochu 
potěšení do leckdy nelehkých životních 
příběhů. 

Křížem krážem Českou republikou vás 
provedou naše Tipy na výlety. Poradíme 
vám, kam se vypravit na prodloužený 
víkend, nebo třeba i týden v rámci Jižních 
Čech a co byste určitě neměli opomenout. 
K výletům si můžete samozřejmě dopřát 
dobré víno a co by to bylo za pohodu, 

kdyby chyběla odpolední kávička, či 
podvečerní čajík… 

Máte pocit, že vám život protéká mezi 
prsty a vy den po dni nezadržitelně 
stárnete? Přečtěte si náš článek Podzim, 
ideální čas pro estetické zákroky 
a plastické operace. Třeba zde najdete 
něco, co vás osloví…

Zapomenout samozřejmě nesmím ani 
na podzimní módu, vždyť třeba se letos 
dočkáme i nějakých plesů a společenských 
událostí. A samozřejmě nesmí chybět 
ani článek věnovaný zimní přípravě plný 
nápadů, jak se v zimě obléknout…

Samozřejmě, jak je naším zvykem, 
nebudou chybět ani rozhovory. Těšit se 
můžete z povídání se Silvií Dymákovou 
a vzpomínání na krále módy Karla 
Lagerfelda. 

Takže, příjemné zimní čtení a hodně 
energie do zimních dnů. 

Vaše Alice Kelly
šéfredaktorka



Nakupujte na e-shopu www.oriflame.cz
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Profil

NÁVRHÁŘ, FOTOGRAF, AMBASADOR FRANCOUZSKÉ ELEGANCE, UMĚLECKÝ ŘEDITEL U CHANEL 
A FENDI. JMÉNO KARL LAGERFELD REZONUJE VE VŠECH UMĚLECKÝCH SMĚRECH, JELIKOŽ 

INSPIROVAL A PŘEKVAPOVAL SVÝM TALENTEM I PRACOVITOSTÍ. STAL SE JEDINEČNÝM ZDROJEM 
NÁPADŮ, SVĚTOVOU IKONOU A ZNAČKOU. GENIÁLNÍ A NENAHRADITELNÝ, KARL FOREVER!
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Úterý 19. února 2019, 

pár dnů před začátkem 

týdne módy. Kolem půl 

dvanácté jsem vybírala 

garderobu pro klientku 

na luxusní event v Dubaji. Stála jsem před 

nádhernými šaty Elie Saab poseté kameny 

a výšivkami ze zlatých nití, když mě vytrhla 

ze soustředění smska kolegy z pařížského 

deníku. Karl měl právě skonat v nedaleké 

nemocnici na následky rakoviny slinivky. 

Shodli jsme se, že to bude asi další fejková 

zpráva. Jen za loňský rok sociální média 

publikovala podobný typ zprávy dvakrát, 

zatímco Karl tvořil v apartmá na 31 Rue 

Cambon. O dvě hodiny později jsem 

dostala oficiální tiskovou zprávu ze společ-

nosti Chanel. Paříž dostala šok, svět módy 

právě opustil „jeden z posledních a ten 

nejlepší“. Pojďme si připomenout neuvěři-

telnou success story...

KARL A DĚTSTVÍ...
Narodil se v Hamburku 10. září 1933, 

i když často uváděl rok 1938. Jeho otec 

Otto švédského původu, ředitel americké 

společnosti na výrobu koncentrované-

ho mléka, ovdovělý s jednou dcerou, se 

podruhé oženil s půvabnou Elisabeth 

Bahlmann. Pocházela z buržoazní rodiny, 

dcera vysoce postaveného pruského ma-

gistra, plynule hovořila anglicky, španělsky 

a francouzsky. Byla velmi kultivovaná, 

sečtělá, s uměleckým nadáním, nosila 

modely haute couture a pracovala v butiku 

s prádlem v Berlíně. Otto často cestoval, 

byl velmi pracovně vytížený, ovšem milující 

a hodný otec. Zatímco Elisabeth zastáva-

la ostrou výchovu s odstupem, působila 

dominantně, s občasnou krutostí, neměla 

trpělivost a odmítala řešit problémy svých 

tří dětí. Dcery poslala na internát do za-

hraničí a Karl zůstal s rodiči na německém 

Raději kresli, to 
udělá méně 

rámusu.



Reklamní kampaň společnosti 
Carollinum spojuje české osobnosti,
národní hrdost i symboliku času

Více info na www.carollinum.cz.

Společnost Carollinum, lídr v prodeji exkluzivních hodinářských 
značek na českém trhu, představuje imageovou kampaň 
postavenou na osobnostech. Objevuje se v ní kardiochirurg 
profesor Jan Pirk, válečný veterán a poslední žijící pilot RAF 
armádní generál Emil Boček a česká golfistka hrající americkou 
LPGA Tour Klára Spilková.
Tito „friends of brand“, tedy přátelé rodinné firmy Carollinum, 
budou pro letošní rok tvářemi české společnosti zastupující 
na našem trhu patnáct světových hodinářských značek. Carollinum 
provozuje v Pařížské ulici v Praze tři prodejny: butik Rolex (jediný 
monobrandový butik této značky v ČR), butik Patek Philippe 
a multibrand Carollinum. V rámci velkoobchodního zastoupení 
dodává hodinky a doplňky do více než čtyř desítek míst v ČR 
a na Slovensku. 

Národní hrdost
Do kampaně byly vybrány osobnosti, s nimiž má Tamara 
Kotvalová, majitelka společnosti Carollinum, i její kolegové 
a rodina výjimečný vztah. Tamara Kotvalová koncept kampaně 
osvětluje: „Kampaň není prvoplánová, hodinek na zápěstí 
ambasadorů si možná ani nevšimnete. V hlavní roli jsou právě lidé, 
ke kterým s velkou úctou vzhlížíme a dlouhodobě je podporujeme. 
Jsou to morální autority, které naší republice přinesly věhlas, a to 
i v zahraničí. Národní hrdost je pro Carollinum i pro mě osobně 
velmi důležité téma. Byla bych ráda, kdybychom nezapomínali 
na ty, kteří zemi reprezentují a mnohdy stojí v první linii.“ 

Vlastní hodinky 
Emil Boček, Jan Pirk a Klára Spilková si pro kampaň nechali 
na zápěstí vlastní hodinky. Armádní generál ve výslužbě Emil Boček, 
poslední z žijících čs. pilotů RAF, nosí pilotky od IWC, hodinářské 
manufaktury ze Schaffhausenu. Model Pilot’s Watch Mark XVIII 
Heritage v titanovém pouzdře sedí bývalému pilotovi perfektně 
na zápěstí, pochvaluje si, že hodinky jsou přesné a lehké. Dnes již 
sedmadevadesátiletý veterán Emil Boček létal u československé 
310. stíhací perutě na západní frontě, u britského Královského 
letectva. Kardiochirurg působící v pražském IKEMu nosí hodinky 
Patek Philippe Calatrava 5196G-001, jednoduchý a nadčasový 
model s mechanickým strojkem s ručním nátahem. Golfistka Klára 
Spilková vyměnila obvyklé sportovní modely Panerai Luminor 
Marina a Rolex Datejust, které nosí nejčastěji, za ryze elegantní 
model Rendez-Vous od manufaktury Jaeger-LeCoultre.

Čas je zásadní veličina
Pro všechny tři osobnosti, které se představí v kampani Carollina, 
je čas nezaměnitelnou veličinou. Čas určuje jejich úspěch, jejich 
vítězství, či porážku, čas se transformuje do pozitivní role, je 
nápomocen úspěchu, ale mnohdy se mění v soka. Každá vteřina 
hraje v jejich životě roli, a to nejen v profesní sféře. Čas, a tím 
i vztah ke Carollinu, distributorovi nejvýznamnějších hodinářských 
značek u nás, vystihují svými slogany v kampani. Texty vycházejí 
ze života těchto tří významných ambasadorů.

Válečný veterán 
arm. gen. v. v. Emil Boček:

Rozhodni se ve vteřině, 
jednej v minutě. Vítězství 
přijde v pravý čas.

Kardiochirurg 
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.:

Srdce a čas jsou mými 
spojenci i soupeři.

Golfistka 
Klára Spilková:

Jdu si za svým poctivě 
a vytrvale a spoléhám 
na ty, kteří jednají stejně.

REKLAMNÍ SLOGANY:
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venkově. Nesměl překážet, aby také 

neskončil daleko od domova. Svou matku 

miloval a pokaždé, když vyhledával její 

společnost, narážel na kruté poznámky 

a ponížení. V pěti letech ji požádal o pře-

čtení pohádky, odmítla a rozkázala, ať se 

naučí číst. Vzal ji doslova a denně se naučil 

stránku slovníku. Necítil se dobře v dět-

ském věku, který shledával ponižujícím, 

a proto toužil rychle dospět, aby mohl 

konverzovat se svou matkou a získat její 

zájem. „Ty máš šest let, ne já, tak se snaž 

mluvit jako dospělý“, často slýchával. Začal 

tedy pilovat výslovnost a rovněž cizí jazyky. 

Do školy nastoupil s velkým náskokem, 

byl spíše introvert, uměl číst, psát, mluvil 

anglicky, španělsky a francouzsky. Veškerý 

volný čas trávil kresbou, čtením a vzdělá-

váním, moc přátel neměl a díky své matce 

začal postupně objevovat módu. Často ji 

totiž doprovázel na přehlídky a tajně snil 

o budoucnosti portrétisty či ilustrátora. 

Už v dětství měl elegantní manýry, odmí-

tal obléct stejné oblečení po odpoledním 

odpočinku, někdy se převlékal několikrát 

za den. Ale ani tehdy se jí nezalíbil, Elisa-

beth svého syna nešetřila a odměňovala 

ostrými poznámkami: „Máš tak velké nos-

ní dírky, že můžeme pověsit záclony. Sice 

se mi podobáš, ale v nevydařené verzi...

Tvoje barva vlasů připomíná starou komo-

du“. Měla velké hudební nadání a kdykoliv 

mohla získat uplatnění v symfonickém 

orchestru jako houslistka. Často doma hrá-

vala, pověřila Karla otáčením stránek parti-

tury, a když nebyl dostatečně rychlý, dostal 

ránu smyčcem. Karl se jí chtěl zalíbit, 

i když v jejích očích nikdy nebyl dost dobrý, 

hezký a nadaný. Zkoušel hrát na klavír, ale 

po roce hraní mu definitivně skřípla prsty 

poklopem a dodala: „Nemáš žádný talent. 

Raději kresli, to udělá méně rámusu“. 

KARL A MÓDA...
V roce 1953 odjel do Paříže zkusit štěstí 

v mezinárodní soutěži navržení kabátu 

světoznámé společnosti Woolmark a tady 

potkal Yvese Mathieu Saint Laurent z Orá-

nu. Jejich setkání bylo osudové, od prv-

ního okamžiku si padli do noty a stali se 

přátelé. Byli sice odlišní, ale měli hodně 

společného. Oba cizinci, jediní synové, 

z buržoazní rodiny s prosperujícím otcem, 

z venkovského prostředí, s vášní pro kres-

bu a navrhování. Oba toužili po módním 

světě a odjet do Paříže. Mladičký Yves 

dostal angažmá u Christiana Diora, Karl 

jako asistent u Pierre Balmain. Často se 

setkávali po práci, chodili na procházky 

městem, na diskotéky a do gayklubů, spo-

lečně objevovali módní metropoli ve dne 

i v noci. Jejich přátelství narušila náhlá 

smrt Christiana Diora. Vedení módního 

domu bylo svěřeno Yves Saint Laurentovi. 

S takovým postem přišla i sláva a zodpo-

vědnost, se kterou nebylo jednoduché žít. 

Karl stagnoval a osobně bojoval s úspě-

chem blízkého přítele. Přesto se ještě více 

zapřel do práce, přesvědčený, že jednoho 

dne v módě také uspěje. Opustil Balmain, 

kývl na post uměleckého ředitele u Jeana 

Patou pro kolekce haute couture a poté 

založil vlastní značku Roland Karl. Vrá-

til se ke své vášni pro ilustraci a kresbu, 

začal spolupracovat s ostatními značkami 

jako stylista na volné noze. Navrhoval 

obuv, kabelky, brože, kabáty, tužky, stoly, 

plyšáky, plavky, ale i ložní prádlo. V roce 

1964 mu nabídla spolupráci Gaby Aghi-

on z pařížské značky Chloé, pro kterou 

navrhoval až do roku 1997. O rok později 

přišla nabídka na spolupráci s italským 

Fendi. Majitelka s pěti dcerami toužila 

po modernizaci image rodinného kožeš-

nictví a svěřila Karlovi post uměleckého 

ředitele. Způsobil blahodárnou revoluci 

kódů značky, zmodernizoval a zpřístupnil 

obor kožešin, vytvořil nové best-seller arti-

kly a slavné logo dvojitého F „Fun Fur“. 

Psal se rok 1980, Karl dospěl v umělce 

se světovou pověstí, pracoval pro Chloé 

a Fendi a současně tvořil až pro 60 zna-

ček. Statut na volné noze mu vyhovoval, 

byl pracovitý, neúnavný, často na cestách, 

dokázal perfektně separovat angažmá 

a zůstat nestranný. Jednoho dne potkal 

starou kartářku, která mu předpověděla: 

„Ještě nenadešel váš čas. Úspěch u vás za-

čne v okamžiku, kdy u ostatních skončí“. 

KARL A CHANEL...
V období jeho padesátých narozenin mu 

vstoupil do života Chanel. Rodina Wer-

theimer, vlastník pařížské značky založené 

Gabrielle, mu nabídla místo uměleckého 

ředitele v oboru haute couture, prêt-à 

porter a doplňků. Tohle byla přesně ta 

příležitost, na kterou měl čekat. Gab-

rielle Chanel ho odjakživa fascinovala, 

Profil
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obdivoval a měl rád její osobnost, kterou 

ztotožňoval se svou matkou. S nabídkou 

souhlasil a bez prodlení se pustil do omla-

zení upadající značky. Měl absolutní 

kreativní volnost. Kultivoval a zvěčnil 

poslání Gabrielle, vnesl jejího ducha a styl, 

jako když jde syn ve šlépějích své matky. 

Pokračoval v minimalismu a jednoduchos-

ti, zdůraznil ikonické modely, vytvořil kódy 

značky, tvídový kostým zkrátil, večerní 

šaty sladil s teniskami nebo kovbojskými 

botami, džíny sladil s trikem, podpatky 

nahradil teniskami nebo plochými sandály, 

buržoazii sladil se sportswear, definoval 

styl moderní Pařížanky, zušlechtil čer-

nobílou kombinaci, kabelky deklinoval 

na umělecké dílo a fenomenálně zpraco-

val tradiční couture a noblesní materiály. 

Nechal vyjádřit svůj talent a bohatou 

nápaditost, bravurně začlenil Gabrielle 

do své doby. 

Jako první použil ironii v módě, do kolekcí 

vnesl humor a slovní hrátky. Velkolepou 

oslavou pak učinil každou přehlídku, která 

byla světově očekávanou událostí. Teatrál-

ní aspekt s jedinečnou autentickou de-

korací a vždy na konkrétní téma. Karl byl 

mistrem scénografie a prostory Grand Pa-

lais v Paříži transformoval na venkovskou 

farmu, hypermarket Chanel Shopping 

Center, pařížskou ulici s haussmanovskou 

architekturou, pláž s mořskými vlnami, 

přístav s parníkem La Pausa, pařížský park 

za podzimního počasí, letištní dekor a in-

teriér letadla Chanel Airlines, pařížskou 

ulici s demonstrací, vesmírnou loď Airspa-

ce Chanel, ale také provensálské prostředí 

kaňonu Verdon s útesy, květovanou zahra-

du ve Versailles s růžemi, antické Řecko 

s úchvatným palácem, opulentní kasino 

ve stylu art deco, zchátralé divadlo, luxus-

ní výkladní skříň po vzoru Place Vendome. 

Některým přehlídkám korunovaly obrov-

ské sochy, například zlatý lev s perlou jako 

uctění památky astrologického znamení 

Gabrielle, 15 metrů vysoký ikonický 

tvídový kabátek a typický pařížský kolotoč 

dekorovaný symboly Chanel. 

K prezentaci kolekcí zavedl strategii exklu-

zivní spolupráce s nejkrásnějšími modelka-

mi. První ambasadorkou se stala Inès de 

la Fressange, následovaly Claudia Schiffer, 

Cindy Crawford, Vanessa Paradis, Anna 

Mouglalis, Kendal Jenner, Lily Rose Deep, 

Kristen Steward, Kaia Gerber, Caroline de 

Maigret, Cara Delevingne… Pro Chanel 

sestavil kalendář pěti kolekcí ročně, což 

odpovídá asi 1700 navrženým modelům, 

k tomu kolekce doplňků a parfémy. Sou-

běžně tvořil ve stejném rytmu pro Fendi 

a pro svou značku Karl Lagerfeld a K par 

Karl. 

KARL A UMĚNÍ...
Žil pro práci. Spal denně pouhé čtyři 

hodiny, vše zvládal, tvořil a překvapoval. 

Právě díky jeho talentu a kreativitě získal 

přezdívku „Kaiser“. Všestranný umě-

lec s vlastním kritickým a autentickým 

jazykem, humorem a ironií. I když působil 

Profil
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arogantně, jeho názory a výroky iritovaly, 

přesto se stal klíčovou osobností módy 

a haute couture, Francouzi velmi vážený 

a ve světě obdivovaný. Byl sázkou na jis-

totu a šel ostatním za vzor. Na co sáhl, to 

přeměnil v umělecké dílo a předmět tou-

hy. Jeho kreace a podpis předem zajistily 

nevyčíslitelné zisky. 

Karl byl inovátor, vizionář a vždy tvrdil, že 

nechce tvořit pro muzea a retrospektivu, 

nýbrž pro lidi: „V módě pracuje velký 

komplex lidí, kteří chtějí dělat umění, 

jenže móda je to, co nosí lidé a na to se 

nesmí nikdy zapomenout“. V roce 2004 

šokoval spoluprací s H&M a Zara. Jak 

je možné, že „snížil“ pověst luxusního 

Chanel? Pro tyto řetězce vytvořil limitova-

né kolekce, po kterých se po pár hodi-

nách slehla zem. Pro Diesel navrhl džíny, 

pro Disney řadu trik, pro Wolford pár 

punčoch, panenku Barbie oblékl k výročí 

padesáti let, navrhl láhev Coca Cola Light, 

dres pro národní fotbalové mužstvo, 

kostýmy a dekoraci pro pařížskou operu 

tanečníků baletu Brahms Schonbert Quar-

tet, spustil řadu dekorativní kosmetiky pro 

australskou značku Modelco, speciální 

limitovanou edici pro Krizia, Max Mara, 

Charles Jourdan, Repetto, Optic 2000, 

Vilebrequin (...), ale také vánoční dezert 

bûche de Noël (tradiční francouzský vá-

noční dort) pro prestižní Lenôtre. Vytvořil 

kontroverzní reklamní kampaň pro silniční 

bezpečnost, pro kterou oblékl fluo reflexní 

záchrannou vestu a dodal: „Je žlutá, 

škaredá, s ničím neladí, ale může vám 

zachránit život“. Z jeho jména se stala 

značka a logo s planetární pověstí. 

Paradoxně Karl nebyl nikdy se sebou spoko-

jený a kladl vysoké nároky. K vytvoření do-

konalé image zahájil radikální dietu a v roce 

2001 šokoval totální metamorfózou. Shodil 

42 kg, aby mohl mimo jiné obléct trendovou 

slim módu navrženou Hedim Slimane, kos-

týmy Toma Forda a sametová saka Martina 

Margiela. O takovém úspěchu vydal knihu 

a postupně vytvářel svou image jako rozpo-

znatelný podpis: elegantní černobílá silueta 

po vzoru markýze, černé sluneční brýle 

a kožené rukavice, bílá košile s vysokým 

límcem v pruském stylu, černé slim džíny, 

výrazné prsteny, bílé vlasy v culíku. 

Byl aristokratem s duší estéta. Překvapoval 

kulturou a velkou vášní pro umění. Měl 

slabost pro sběratelství, vlastnil rozsáh-

lou sbírku uměleckých výtisků převážně 

z 18. století (až 300 tisíc výtisků), obrazů, 

nábytku, uměleckých předmětů. Během 

pracovních cest ve světě si vždy našel čas 

na návštěvu starožitnictví a prodejních 

sálů, aby uspokojil svou sběratelskou 

vášeň. Přesto nikdy nechtěl vlastnit, spíše 

získávat, hledat a shromažďovat. V roce 

1998 si splnil dávný sen otevřením Lager-

feld Gallery. Také miloval klasickou hudbu 

a v jeho apartmánech bychom napočítali 

až 30 tisíc vinylových desek. Ovšem mezi 

největší vášeň patřila fotografie, kterou 

postupně propojil s módou. V 80. letech 

poprvé stoupl za fotoaparát a vytvořil 

reklamní kampaň pro Chanel ve spoluprá-

ci s Inès de la Fressange. Focení mu právě 

umožnilo vytvořit odlišný vztah a pohled 

na oblečení. Od té doby nafotil řadu 

reklamních a uměleckých snímků ke ko-

lekcím Chanel. 

KARL A OSOBNÍ ŽIVOT...
Ze všech stránek Karla, jediná zůstává 

tajemná: jeho osobní život. Pro nejbližší 

okruh přátel byl považován za štědrého 

člověka, respektujícího džentlmena, který 

bral svou profesi za zábavu a jako druh 

tréninku. Obdivoval lidi, kteří dokázali žít 

naplno. Byl totiž pravým opakem, měl 

v sobě puritánskou severskou přísnost 

a přesvědčení, že je určen pro práci, jako 

továrna na nápady. Vždy byl nezávislý a sa-

mostatný, na každou pracovní cestu v za-

hraničí si sám připravoval zavazadla. Často 

vzpomínal na svou matku, kterou velmi 

miloval a celý život se bál, že by se jí něco 

přihodilo. Měla husté černé vlasy, ve stáří 

krásně bílé jako sníh. Karl si je pudroval, 

aby se jí podobal. Nikdy se nezúčastnila 

jeho jediné přehlídky a nikdy nechtěla 

poznat osoby z jeho světa. Nosila modely 

domu Sonia Rykiel a Karlova tvorba se jí 

nelíbila. Přesto ji miloval a obdivoval. Když 

v roce 1978 skonala, Karl se nezúčastnil 

posledního rozloučení. 

Druhá osoba, která Karlovi ovlivnila život, 

byl nezkrotný Jacques de Bascher, narozený 

8. července 1951 v Saigonu (francouzská 
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Indočína). Stalo se tak jednoho letního ve-

čera v roce 1971 v pařížském klubu Nuage, 

kam často chodíval s Yves Saint Laurentem. 

Jacques byl jeho totálním protikladem. 

Stinná stránka perfektně zobrazující vše 

nemožné, neslušné a zakázané. Drzý a ele-

gantní dandy, součástí pařížské jet set si 

dopřával vše, co si Karl zakazoval – drogy, 

alkohol, sex a nespoutanou sedukci. „Byl 

perfektně nedokonalým“, často o něm 

vyprávěl. Jacques ho okamžitě svedl svou 

distingovaností, sečtělostí a stal se jeho 

společenským zrcadlem. Nebyl pracovitý 

jako Karl, neměl vlastně žádné povolání, 

majetek, postavení, byl trochu perverzní 

a život užíval večírky. Přesto ho Karl živil, 

oblékal a pečoval o něj. Ubytoval ho v lu-

xusním apartmánu na náměstí Saint Sulpi-

ce v Paříži, posléze koupil zámek Penhoët 

v Morbihanu, aby mohli trávit společné 

víkendy. Jacques zůstával nonšalantní a ne-

spoutaný, pokračoval ve svém bouřlivém 

nočním životě a s milenci. Takový drama-

tický vztah byl narušen poměrem Jacquese 

s Yvesem Saint Laurent. Nekonečná spirála 

vášně, sedukce, oddalování od práce a také 

od samotného Karla. Pierre Bergé, dlouho-

dobý společník a pracovní partner Yvese 

Saint Laurent považoval Jacquese za „ka-

tastrofu“, ohrožující převážně budoucnost 

značky. Karl učinil radikální krok a v roce 

1976 ukončil vztah se svým přítelem a také 

s Yvesem Saint Laurent. Jacques postupně 

propadal depresím a drogám a v roce 1984 

přestal vycházet do společnosti. Započal 

léčbu na AIDS a o pět let později, 3. září 

1989 skonal v nemocnici v náruči Karla. 

Zůstal s ním až do posledního výdechu 

a po jeho smrti pokračoval v kresbě jeho 

tváře, kterou tolik miloval. 

KARLOVY EMOCE BYLY  
PROBUZENY V ROCE 2012 
Baptiste Giabiconi, model a múza domu 

Chanel ho požádal o hlídání roztomilé-

ho tříměsíčního koťátka Birmy Posvátné. 

Stačilo pár dní, aby se Karl totálně zbláznil 

a Choupette rozněžnila umělcovo srdce. 

Láska na první pohled! Po jeho návratu 

koťátko odmítl vrátit. Choupette roz-

mazloval jak mohl, cestovala v privátním 

jetu na jeho klíně, v luxusních taškách 

zhotovených na zakázku od Goyard a Louis 

Vuitton, každých deset dní měla prohlíd-

ku u osobního veterináře, večeřela s ním 

u stolu, měla vlastní menu stanovené 

na míru a spala na posteli. Země, které ji 

nepřijaly jednoduše bojkotoval. Pro potřeby 

Choupette angažoval chůvy na den i noc. 

Oddanou společnicí se stala Françoise, kte-

rá jí četla knížky, organizovala a sestavovala 

chod potravy, kartáčování, kosmetickou 

péči včetně manikúry a pedikúry. Z Chou-

pette se stala hvězda, princezna a totální 

centrum jeho zájmu. Na oslavu jejích naro-

zenin uspořádal velkolepé večírky v Monte 

Carlu a Saint-Tropez, s účastí známých 

osobností. Často ji srovnával s Gretou 

Garbo: „Je v ní něco nezapomenutelného, 

způsob, jakým se pohybuje, inspiruje mě 

svou chůzí a elegancí“. Karl jí vytvořil mód-

ní image a ikonu, pózovala pro reklamní 

kampaně na oblečení, kabelky, dekorativní 

kosmetiku. Choupette má dokonce účet 

na Instagramu (Choupettesdiary a Chou-

petteofficiel) a bankovní účty. Karl o ní 

říkával: „Je to dědička, má své vlastní jmě-

ní. Osoba, která se o ni bude starat po mé 

smrti, nebude žít v chudobě“. 

Přezdívaný Kaiser módy skonal 19. února 

ve věku 85 let. Na posledním rozloučení 

a ve velké diskrétnosti asistovali nejbližší 

přátelé a také Choupette, v tašce Louis 

Vuitton zhotovené na míru, v náruči své 

chůvy a nové majitelky Françoise. Stylista 

nechal přesné instrukce o průběhu, přál 

si být zpopelněn a ostatky uložit u jeho 

matky a Jacquese de Bascher a nařídil 

nechat místo také pro Choupette.

Stihl dokončit kolekci na podzim a zimu 

2019–2020 na téma alpského lyžařské-

ho centra. Přehlídku dekorovaly dřevěné 

chatky, sníh, zúčastnily se světové osob-

nosti, které s ním spolupracovaly, a nej-

bližší přátelé. Přehlídku zahájila minuta 

ticha, během které bylo těžké udržet 

slzy smutku. Karl spolupracoval s Chanel 

36 let. Dokonale zkrášlil image značky, 

zachoval ducha a styl Coco Chanel. Je 

považován za jejího spirituálního syna.

Ve šlépějích Karla pokračuje diskrétní a šik 

Virginie Viard, ředitelka kreativního studia 

Chanel a jeho pravá ruka od roku 1997. 

Jejím posláním je nechat žít odkaz Gabri-

elle Chanel a Karla Lagerfelda.

Ano, zanechal za sebou prázdnotu, ale jeho 

jméno je pojem, vryté navždy a všude... 
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Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstocok.com
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PODZIM, 
IDEÁLNÍ ČAS PRO 
ESTETICKÉ ZÁKROKY 
A PLASTICKÉ OPERACE 
LÉTO SE S NÁMI ROZLOUČILO. S PŘÍCHODEM CHLADNĚJŠÍCH DNŮ SE ZVYŠUJE ZÁJEM  
O PLASTICKÉ OPERACE I NEJRŮZNĚJŠÍ ESTETICKÉ ZÁKROKY, A PLASTIČTÍ CHIRURGOVÉ  
I PRACOVNÍCI ESTETICKÝCH CENTER MAJÍ V TÉTO DOBĚ OBZVLÁŠŤ NAPILNO. 
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Na podzim se zvyšuje zájem 

o laserové zákroky, velké 

operační výkony, jako 

např. chirurgické úpravy 

poprsí či operace břicha, 

facelifting, operace očních víček, lipo-

sukce i obyčejné odstranění mateřských 

znamének. Je to logické. Pokud v létě 

podstoupíte některou z laserových ope-

rací, po celou dobu rekonvalescence se 

budete muset vyhýbat slunečním paprs-

kům a na dovolenou strávenou na břehu 

moře, jezera či na prosluněných svazích 

hor můžete rovnou zapomenout. Slu-

neční paprsky totiž zapříčiňují nechtěnou 

pigmentaci ošetřených oblastí a vyvstal by 

vám další problém. Rovněž hojení po ope-

racích je při letních venkovních teplotách 

náročnější. A tak ačkoliv se estetické 

zákroky provádějí po celý rok, chladnější 

podzimní měsíce svými nižšími teplotami 

a menším UV zářením jdou naproti men-

ším pooperačním otokům i bolestivosti, 

lepšímu hojení a celkově vyššímu komfor-

tu v pooperační době. 

PODZIMNÍ NÁVRATY KRÁSY 
Během letní dovolené se stačí rozhlédnout 

po pláži a najednou si uvědomíte, že i vás 

se týkají změny pokožky i tělesných partií. 

Objeví se otázka „Co s tím?“, která se 

neodbytně vkrádá do vašich myšlenek. 

Na dovolené má člověk více času zamyslet 

se nad tím, jak zatočit s nepřítelem, kte-

rým je postupující čas, nebo třeba i vroze-

ná genetická výbava. A protože současná 

estetická medicína si ví rady prakticky se 

vším, stačí jen vyhodnotit, který z vašich 

nedostatků vás trápí nejvíc a vybrat si 

z nabízených možností takovou, jež pro 

vás bude tou pravou. 

INJEKČNÍ LIPOLÝZA,  
ZDATNÝ POMOCNÍK  
PRO ŠTÍHLEJŠÍ POSTAVU
Možná máte trochu obavy, protože se 

chystáte na dveře kliniky plastické chirur-

gie či estetického centra zaklepat poprvé. 

Můžete proto nejprve vyzkoušet některý 

z neinvazivních zákroků. Třeba injekční 

lipolýzu, která vám napomůže účinně se 

zbavit tuku bez nutnosti podstoupení 

klasické liposukce. Je vhodná pro ošetření 

boků, hýždí, břicha, spodní strany paží, 

vnitřní strany stehen, ale rovněž pro úpra-

vy podbradku, a dokonce i kolen. Možná 

to ani netušíte, ale tuk na kolenou trápí 

mnoho žen. Bývá „vadou na kráse“ i u ji-

nak pěkných nohou a nutí jejich majitelku 

kolena zakrývat, ač si to její nohy třeba 

i v pokročilejším věku nezaslouží. Neinva-

zivní injekční lipolýza je v současnosti jed-

nou z nejnovějších metod, které napomá-

hají tělu účinně se zbavit nadbytečného 

tuku. Je jedním z řešení tam, kde selhávají 

diety i cvičení a majitelka tukových polš-

tářků hledá nejméně zatěžující ošetření, 

protože nechce či nemůže podstoupit 

klasickou liposukci. Injekční lipolýza je 

miniinvazivní zákrok, který představuje 

alternativu klasické liposukce. Po aplikaci 

lecitinu do problémových míst dochází 

ke štěpení buněk, které jsou postupně při-

rozenou cestou vylučovány z těla. Aplika-

ce je bezbolestná a není proto zapotřebí 

aplikace znecitlivujících přípravků. Výsled-

ky jsou viditelné již zhruba za týden, po-

žadovaný efekt je pak patrný do tří týdnů. 

Po tuto dobu se tuk postupně rozpouští. 

Výhodou je, že dochází k jeho rovnoměr-

nému odstranění a tím je eliminován vznik 

nechtěných nerovností pokožky. Navíc 

ošetření má příznivý vliv na přirozenou 

součást lidského těla, kterou je kolagen 

a tím se dosáhne stahujícího efektu kůže. 
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Odbornice na injekční lipolýzu doporučuje 

jedno až tři ošetření s odstupem dvou až 

tří týdnů. 

AMBULANTNÍ PROMĚNA  
DÍKY ULTHERAPY SMAS
Pokud vás trápí povadlá pleť obličeje, 

krku a dekoltu a nechcete či nemůžete 

podstoupit liftingový zákrok, vyzkoušejte 

ošetření Ultherapy SMAS. Tato metoda 

přináší vynikající omlazující efekt. Během 

ošetření ultrazvukové vlny cílí na hlubokou 

podpůrnou tkáň, kde dojde k vytvoře-

ní husté 3D matice koagulačních bodů 

a následné tvorbě kolagenu, nezbytné-

ho pro vypnutý a mladistvý vzhled pleti. 

Ošetření Ultherapy SMAS představuje 

účinnou alternativu chirurgického liftin-

gového zákroku. Je však třeba vědět, že 

chirurgický facelift nenahrazuje a lidově 

řečeno je jeho ideálním „předstupněm“. 

Využívá se s úspěchem zejména pro oblast 

čela, podbradku, nosoretních rýh a vrásek 

kolem rtů. Ošetření, které pokožce navrací 

mladistvý vzhled, je šetrné a časově ne-

náročné. Kompletní lifting obličeje, krku 

a dekoltu trvá jen necelou hodinu. 

„Po zákroku doporučujeme ještě biosti-

mulační ošetření, které pleť zklidní, urychlí 

regeneraci buněk a má příznivý vliv na to-

nus pleti,“ dodává odbornice. Ke všem 

pozitivům, která toto ošetření přináší, je 

plusem také to, že je prováděno ambu-

lantně a bez nutnosti zásadních omezení.

BRADAVICE ZDOBÍ  
JEN JEŽIBABU
Znáte je nejen z pohádek, kde sedí na tvá-

ři ohyzdné ježibaby, ale v průběhu života 

mohou potrápit i nejednoho z vás. O čem 

je řeč? O bradavicích a bradavičkách. 

Tyto nevzhledné výrůstky skutečně nejsou 

žádnou ozdobou, ale v dnešní době vůbec 

není těžké se jich zbavit. Objevily-li se vám 

v obličeji, na krku či na rukách, pro jejich 

odstranění je ideální právě podzim, aby 

ošetřené partie nebyly vystavovány slunci. 

Vznik nechtěné pigmentace by vás jistě 

nepotěšil. Možností, jak je odstranit, je 

několik. Někde na ně jdou s tekutým dusí-

kem, jinde je seškrábnou ostrou dermální 

lžičkou. Mnohdy jsou však tak urputné, že 

je zapotřebí zákrok i několikrát zopako-

vat. Můžete se jich zbavit ale také jednou 

provždy, elegantně za pomoci špičkové 

laserové technologie. V čem spočívají 

výhody tohoto ošetření?

„Paprsek speciálního frakčního laseru 

působí cíleně na nežádoucí kožní útvar. 

Zasáhne jeho kořen, který je podstatou 

problému. Vedle toho frakční laser sou-

časně stimuluje obnovu kožních buněk 

a díky tomu se výrazně zkracuje doba 

hojení. Během ošetření můžete pociťovat 

mírné štípání, ale lze mu zabránit aplika-

cí lokálního anestetika,“ říká asistentka 

Jana a se souhlasem klientky nám zákrok 

předvádí. Paní ve středních letech, kterou 

již dlouho trápí kožní výrůstky v oblasti 

krku, během ošetření nikterak nedává na-

jevo, že by bylo nějak zvlášť nepříjemné. 

Odchází s úsměvem a doporučením, že 

pokud by se slunce ještě rozhodlo ukázat, 

že je pánem podzimu, měla by se před 

jeho paprsky chránit, i když už nemívají 

sílu jako v létě. 

PŘÁTELSKÝ LASER
Více odvahy vyžaduje laserové omlazení 

pleti Skin Resurfacing. Je ideálním řešením 

vrásek či jizev, např. po akné. Resurfacing 

je využíván zejména pro obličejové partie. 

Pro dekolt a krk jen ve výjimečných přípa-

dech. Často jej volí ženy, které trápí vrásky 

kolem úst, dodávající obličeji smutný 

výraz, a navíc díky kterým se téměř každá 

rtěnka rozpije do nevzhledných kontur. 

Resurfacing je ideální i pro omlazení čela, 

dolních víček či jako doplnění klasického 

chirurgického facelifu. Jedná se o invazivní 

laserové omlazení prostřednictvím vysoko-

výkonného erbiového či CO
2
 laseru, který 

odpařuje tenoučké vrstvičky buněk z povr-

chu kůže a zároveň vypíná vazivo v hlub-

ších kožních vrstvách. Laicky řečeno: při 

zákroku je odstraněna vrchní vrstva kůže, 

která se kompletně obnoví a výsledným 

efektem je její mladší vzhled. Po zákroku 

je ošetřená oblast zakryta speciální fólií, 

která se odstraňuje druhý den. Následuje 

aplikace vazelíny a přikládání obkladů. 

Doba hojení trvá asi dva až tři týdny. Právě 

pro tento zákrok sluneční paprsky před-

stavují nebezpečného nepřítele a ochrana 

před nimi je více než nezbytná. Připravte 

se na to, že chránit pleť před slunečním 

zářením budete muset minimálně tři až 

šest měsíců a podzim je proto vhodným 

obdobím pro toto ošetření. Přinese vám 

tak sice jistá omezení, ale za odměnu 

získáte mladší vzhled až o deset let, navíc 

s dlouhodobým efektem přetrvávajícím 
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po několik roků. Pokud se rozhodne-

te pro ošetření jen některé obličejové 

části, výkon bude proveden ambulantně 

s použitím lokálního anestetika. Celkové 

ošetření obličeje je prováděno v analgo-

sedaci a doporučuje se pobyt na klinice 

do druhého dne. 

KROK PRO KRÁSNĚJŠÍ PAŽE 
A ŠTÍHLEJŠÍ NOHY
S příchodem podzimu je také ten správný 

čas na brachioplastiku neboli Arm Lift. 

Jedná se o operaci vnitřních valů paží, 

která upraví ochablou část od podpaží 

k lokti. Tento problém se postupem času 

dříve či později projeví u každého člověka. 

Speciálními cviky a posilováním rukou lze 

sice svalový tonus horních paží vylepšit, 

avšak pokud již kůže ztratila svou pevnost, 

vynaložené úsilí přinese pouze dílčí efekt. 

Pevný vzhled cvičením ani posilováním 

zpátky již nezískáte. Zejména u velkých 

úbytků hmotnosti se často jedná o stav, se 

kterým se buď musíte smířit, nebo se ne-

bát vyhledat odbornou pomoc. V prvním 

případě se odsoudíte buď k doživotnímu 

nošení dlouhých rukávů, nebo k častým 

nepříjemným pohledům lidí kolem vás. 

A to jistě není pozornost, o kterou byste 

stáli. Díky této operaci můžete mít opět 

hezké paže, což se projeví i na vašem 

sebevědomí. A to už stojí za to, co říkáte? 

Jistě se budete zajímat o to, co vás při 

operaci čeká. S humornou nadsázkou 

zjednodušeně řečeno: chvíle spánku 

a probuzení do krásy. Během tohoto 

zákroku chirurg zredukuje přebytečnou 

kůži, případně i tuk v oblasti od podpaží 

po loket. Paže získají pevné kontury a je-

jich pokožka bude opět vypjatá a hladká. 

Jediné, s čím se do budoucna musíte smí-

řit, je jizva. Člověk zkrátka není ještěrka, 

aby úpravy jeho pokožky byly neviditelné. 

Jizva vede po vnitřní straně horní části 

paže, ale po čase vybledne a bývá mini-

málně znatelná. Ve srovnání s tím, co Arm 

Liftem získáte, je to jen zanedbatelná daň. 

Lékař z oboru plastické chirurgie svými 

slovy potvrzuje to, co jsme vám o této 

operaci prozradili. 

„Při brachioplastice dochází k odstranění 

přebytku kůže v horní oblasti paží, redu-

kuje se jejich objem, vypne uvolněná kůže 

a případně se zároveň odstraní nežádoucí 

podkožní tuk. Efekt je skutečně výrazný. 

Ptáte se na jizvu? Ano, s tou je třeba po-

čítat. Mívá tvar písmene T nebo Y a vede 

po vnitřní straně paže pod podpažní jam-

kou a na rozhraní vnitřní a zadní strany 

paží. Tento operační zákrok je prováděn 

v celkové narkóze a trvá přibližně hodinu 

a půl. Po operaci je pacient čtyřiadvacet 

hodin hospitalizován, následná léčba vyža-

duje asi 2–3 týdny. Plná zátěž je ve vět-

šině případů možná asi již po čtyřech 

týdnech.“ 

Doplňuje, že u pacientů, jejichž kůže je 

ještě dostatečně pružná, lze výsledek 

brachioplastiky zlepšit pomocí vibrační 

asistované tumescentní liposukce. Pokud 

je však pacientova kůže již výrazně uvol-

něná, tato metoda by požadovaný efekt 

nepřinesla, a  navíc by hrozilo riziko tvorby 

nežádoucích nerovností. Tumescentní 

liposukce totiž vyžaduje od kůže flexibilitu 

vůči nově vzniklým objemovým poměrům 

a schopnost v pooperačním čase rovno-

měrně se přihojit. Kandidát na tumescent-

ní liposukci by měl po zákroku počítat 

s případnou bolestivostí, která může trvat 

asi dva až pět dnů, ve výjimečných přípa-

dech i déle, ale dle dosavadních zkuše-

ností nepřekračuje jeden týden. K jejímu 

tlumení lze použít běžné léky proti bolesti. 

Otok, který se po zákroku objeví, ustupuje 

do dvou týdnů. Podobné řešení má stejný 

problém na dolních končetinách. I jejich 

kůže s postupujícím věkem ztrácí svou 

pružnost, je povolená a mohou se na ní 

vytvořit nevzhledné záhyby. A ti, kteří 

shodili větší množství nadbytečných kil, by 

o tom mohli vyprávět romány. I tady doká-

že skalpel hotové zázraky.

„Operace je prováděna v celkové narkóze 

a trvá přibližně dvě hodiny. Při zákroku je 

odstraněn přebytek kožní řasy na vnitřní 

S příchodem podzimu je také ten 
správný čas na brachioplastiku 

neboli Arm Lift. 
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straně stehen a případně je redu-

kován podkožní tuk. Řez obkru-

žuje stehno asi ve dvou třetinách 

vrstvy. Začíná v oblasti třísla, vede 

těsně pod rozkrok a končí na zad-

ní straně stehna v podhýžďové 

rýze. Další, svislý asi 15 centimetrů 

dlouhý řez vede na rozhraní střed-

ní a zadní strany stehna. Tvar jizvy 

tak poté připomíná písmeno Y 

nebo velké T,“ říká lékař s tím, že 

i tady platí za stejných podmínek možnost 

operaci zkombinovat s tumescentní lipo-

sukcí. Po této operaci si pobudete v ne-

mocnici jeden až dva dny a poté vás čeká 

asi třítýdenní následná léčba. Plná zátěž 

je možná většinou po čtyř až pěti týdnech.

SEN VŠECH ŽEN – PLNÝ DEKOLT
Evergreenem mezi plastickými zákroky 

je zvětšení prsů. Poprsí lze samozřejmě 

nejen zvětšit, ale i zmenšit a zredukovat 

jeho objem na rozumnou míru. Ačkoliv 

mnohá žena obdivně hledí na tu, jejíž 

přednosti jsou nepřehlédnutelné, majitel-

ka takového poprsí často úpí nad bolest-

mi zad, které jí taková nadílka od přírody 

způsobuje. Většinou však pod chirurgův 

skalpel přivádí ženy přání: „Chtěla bych 

mít větší prsa.“ Operací odborně na-

zývanou augmentace, je možné prsa 

zvětšit až o několik velikostí. Ke zvětše-

ní jsou nejčastěji používány silikonové 

implantáty. Existují dva druhy – kulaté 

a anatomické. Kulaté jsou vhodné pro 

markantní zvýraznění velikosti a tvaru 

poprsí. Anatomické implantáty mají tvar 

kapky a zachovávají prsům co možná 

nejpřirozenější podobu. Implantáty se 

vkládají buď subglandulárně, čili pod prs-

ní žlázu nebo submuskulárně, tedy pod 

velký prsní sval. O způsobu jejich ulože-

ní rozhoduje souhra několika faktorů, 

mezi nimiž hraje důležitou roli například 

tělesná konstituce ženy. Implantáty lze 

aplikovat třemi možnými způsoby: řezem 

v podprsní rýze, řezem na spodní hranici 

prsního dvorce či řezem v podpaží. Každý 

způsob samozřejmě doprovází vznik 

jizev. Při vložení podprsní rýhou vznikne 

pod každým prsem v místě řezu jizva 

dlouhá asi 4–6 cm. Jizva po řezu na dol-

ní hranici prsního dvorce dokáže dobře 

splynout s rozhraním dvorce a okolní 

kůže a po zhojení se časem stane nená-

padnou. Při řezu v podpaží nejsou jizvy 

v blízkosti prsou logicky viditelné, avšak 

je třeba zmínit, že tento operační výkon 

patří mezi náročnější. Všechny opera-

ce prsou se provádí v celkové narkóze 

a na nemocničním lůžku strávíte většinou 

24 hodin. Po návratu domů vás čeká 

zhruba týden klidového režimu na lůž-

ku a asi dvoutýdenní rekonvalescence. 

Plná zátěž je možná až minimálně měsíc 

po operaci. Velice důležité je po dobu 

stanovenou lékařem nošení speciál-

ní kompresivní podprsenky, která drží 

implantát ve správné pozici a minimali-

zuje riziko vytvoření tuhého vazivového 

pouzdra kolem implantátu. Trpělivost se 

v tomto případě rozhodně vyplatí. 

Další možností zvětšení prsou je metoda 

přenosu vlastního tuku. Aplikace probíhá 

mini invazivní cestou a výkon je prováděn 

pouze s místním znecitlivěním. V případě 

úzkostlivějších pacientek jej lze provést 

v analgosedaci, kdy je pacientka pod 

vlivem kombinace analgetika a sedativa. 

Na rozdíl od celkové anestézie představuje 

analgosedace pro organismus menší zá-

těž, pacientka během ní není v bezvědomí 

a sama dýchá. Určitou nevýhodou metody 

přenosu vlastního tuku je to, že během 

jednoho zákroku umožňuje zvětšení prsů 

přibližně o jednu velikost a pro výraznější 

efekt je zapotřebí jej opakovat. 

Ať již zvolíte jednu nebo druhou možnost, 

v obou případech jsou ladné křivky bujné-

ho poprsí odměnou, která za to stojí. Stej-

ně jako všechny zde zmíněné zákroky pro 

vaši krásu, spokojenost a vyšší sebevědomí.



Kozí mléko se tradičně používá k léčbě problematických projevů kůže, jakými jsou lupenka nebo ekzém. Nyní 
po jeho blahodárných účincích žízní celý kosmetický svět. Vysoký obsah kozího mléka, syrovátky, 

tvarohu, kolostra, a tedy i mléčných bakterií v kosmetických produktech reguluje blahodárně mikrobiom lidské 
pokožky a díky tomu může být naše pleť zdravá a krásná až do vysokého věku.

Své kosmetické přípravky firma vyvíjí a vyrábí v obci Čím nedaleko Prahy již 25 let. Produkty jsou lokální, 
vždy čerstvé a vysoce kvalitní. Obaly jsou 100 % recyklovatelné a nezatěžují tedy naši přírodu. Vybírat si 

můžete produkty na pleť, tělo i vlasy ze 3 značek: La Chèvre, Le Chaton, Capramedic.

www.kosmetikacapri.cz

ČESKÁ KOSMETIKA 
VYROBENÁ 
ZE VZÁCNÝCH SLOŽEK 
 KOZÍHO MLÉKA

Dopřejme naší pleti to  
nejlepší, co můžeme. 
Unikátní kozí kosmetiku.

Kozí mléko, tvaroh, syrovátka, máslo i kolostrum 
jsou bohaté na aminokyseliny, hydratační látky 
a minerály. V kombinaci se surovinami mořského 
původu a rostlinnými extrakty na pleť působí až 
zázračně. Česká kozí Kosmetika Capri 
pokožku bohatě vyživí a má i silný 
anti-aging efekt. Proto jsou účinky při 
pravidelném používání vidět již po  
14 dnech.

Recept každého produktu má přesné zákonitosti. Poměr všech surovin 
a kozích ingrediencí je dokonale vyvážený. Kozí suroviny doplňujeme 

rostlinnými extrakty jako jsou jahody, růže, avokádo, a i proto naše kosmetika 
decentně a příjemně voní,“ vysvětluje ředitelka firmy Ing. Jitka Poláková.



JUBILEJNÍ 130. VELKÁ PARDUBICKÁ  
SE SLAVIA POJIŠŤOVNOU BUDE JINÁ 

JE NEJSTARŠÍM A NEJTĚŽŠÍM DOSTIHEM KONTINENTÁLNÍ EVROPY. JE O PADESÁT LET 
STARŠÍ NEŽ ČESKOSLOVENSKÁ FOTBALOVÁ LIGA. U JEJÍ HO ZRODU STÁLI PRINCOVÉ 
A HRABATA. JE SNEM KAŽDÉHO ŽOKEJE. JE LEGENDOU. PŘESNĚ TAKOVÁ JE VELKÁ 

PARDUBICKÁ. V ROCE 2020 ZAPÍŠE UŽ JUBILEJNÍ 130. ROČNÍK.

P rvní ročník slavného dostihu se na závodišti 
v Pardubicích poprvé běžel 5. listopadu 1874 
o celkovou dotaci 8 tisíc zlatých. Cesta k ní ale 
byla dlouhá. První dostihové krůčky zaznamenal 

tento sport mnohem dříve. První dostihy tzv. 
anglického typu se v českých zemích konaly už v roce 
1839. Inspirací byla Anglie, kde se dostihy vyvinuly 
z parforsních honů. Ty byly oblíbené i u nás, kam je – 
zejména na chlumecké panství – přivedl hrabě Oktavián 
Kinský. V roce 1842 se Pardubická parforsní společnost 
rozhodla uspořádat dostihový mítink. Dostihy ale 
nedosahovaly takového ohlasu jako v Anglii. Oktavián 
Kinský se proto společně s knížetem Egonem Thurn-
Taxisem, knížetem Emilem Fürstenbergem a dalšími 
členy společnosti vydal na zkušenou do Liverpoolu. 
S nadšením se vrátili domů odhodlaní uspořádat velký 
dostih i u nás. Jejich plány ale překazila třicetiletá 
válka, a tak se první velký dostih podařilo uspořádat 
až v roce 1874. Iniciátory byli Emil Fürstenberg, hrabě 
Max Ugarte a kdo jiný než hrabě Oktavián Kinský. Jistě 
netušili, že zakládají tradici a že díky jejich odhodlání 
se rodí legenda jménem Velká pardubická. 

KONĚ KINSKÝ 
Oktavián Kinský, celým jménem uváděn jako Oktavián 
Josef hrabě Kinský z Vchynic a Tetova, se narodil 

v roce 1813. Vyrůstal na chlumeckém zámku Karlova 
Koruna. Nedaleko odtud měl svůj chov koní. Založil 
vlastní plemennou knihu a pustil se do šlechtění 
a chovu lehkých sportovních koní plemene „kůň 
Kinský“. Hrabě Oktavián Kinský zemřel v roce 1896 
a jeho chov přezval prasynovec Zdenko Radslav hrabě 
Kinský. 
Někteří z chovu koní Kinských se dokázali prosadit 
i ve Velké pardubické. Nejznámější vítězkou je určitě 
Norma, která v roce 1937 triumfovala s doposud 
jedinou vítěznou ženou v sedle Latou Brandisovou. 
Vzpomenout ale musíme ještě na Magyaráda, 
Slávu, Pohanku či Nestora. Ve své době to bylo 
nejvýznamnější plemeno ve střední Evropě, 
v posledních letech je však na ústupu. I když, možná 
se blýská na lepší časy. V letošní dostihové sezoně 
se na Pardubickém závodišti v dostizích představili 
už dva reprezentanti „isabel“. Historii rodu Kinských 
a prvopočátky dostihového dění v našich zemích 
lze načerpat – kromě mnoha jiných míst – také 
na chlumeckém zámku. 

VÝROČÍ VELKÉ PARDUBICKÉ
Dlouhou historii velkého dostihu za uplynulých 
150 let přerušily jen světové války nebo velmi 
špatné počasí. Posledním rokem, kdy se Velká 
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pardubická neběžela, byl rok 1968. Konání dostihu 
ovlivnil vstup vojsk varšavské smlouvy na území 
Československa. Od té doby se Velká pardubická už 
běhá bez přerušení. Otazník nad legendou, kterou 
zná dostihová veřejnost i daleko za hranicemi, visí 
v roce 2020. Celosvětová pandemie onemocnění 
Covid-19 a opatření přijímaná i na území České 
republiky jubilejní ročník zcela jistě ovlivňuje. Rekord 
v návštěvnosti, která v uplynulých letech podle 
počasí zapisovala čísla 20–25 tisíc diváků, určitě 
není na pořadu. Přesto se přípravy na vrchol české 
překážkové sezony nikdy nezastavily. 

VELKÁ PARDUBICKÁ 
Legendární Velká pardubická je dostihem určeným 
šestiletým a starším koním. Aby v ní ale mohli 
startovat, musí splnit kvalifikační podmínky. 
Příležitost k tomu mají jak na pardubické dostihové 
dráze, tak i na některých závodištích v zahraničí. 
Velká pardubická je totiž součástí mezinárodního 
seriálu dostihů Crystal Cup, což je seriál dostihů 
kategorie steeplechase cross country v režii 
nejvýznamnějších evropských závodišť. Crystal 

Cup vznikl v roce 2010 a obvykle se koná v sedmi 
evropských zemích – kromě České republiky je to 
Irsko, Anglie, Francie, Švýcarsko, Belgie či Itálie. 
Českou republiku zastupuje závodiště v Pardubicích, 
a to již zmiňovaným nejnáročnějším a nejstarším 
dostihem kontinentální Evropy – Velkou pardubickou. 

KVALIFIKACE KONĚ 
Aby se koně mohli postavit na start Velké pardubické, 
která se tradičně běhá druhou říjnovou neděli, 
musí absolvovat minimálně jeden z kvalifikačních 
dostihů. Ty se v současné době konají čtyři. Jejich 
trať měří 5 800 metrů. Splnit kvalifikaci znamená 
projít dostihem bez pádu a vybočení, samozřejmě 
není nutné v dostihu zvítězit. V takovém případě by 
se totiž na start Velké pardubické mohla postavit 
maximálně čtveřice koní a to není možné. Velké 
pardubické se může účastnit až pětadvacet koní. 
Výjimkou byl rok 1990, kdy se běžel 100. ročník 
Velké pardubické a odstartovalo do něj 29 koní. 
Vítěz předchozího ročníku Velké pardubické získává 
výhodu kvalifikace automaticky. Pro jubilejní ročník 
130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou 
má takové právo Theophilos, kterého v roce 2019 

k triumfu přivedl žokej Josef Bartoš. Pro něj to 
bylo už třetí vítězství historii dostihu, když předtím 
zvítězil v sedle ryzáka Decent Fellow a bílé „královny“ 
Sixteen. Trenérem Theophila je Josef Váňa, pro 
kterého to bylo už jedenácté vítězství v roli trenéra. 
Tuzemské kvalifikace se konají pouze v Pardubicích. 
Pro zahraniční kvalifikaci musí koně absolvovat dostih 
kategorie steeplechase, steeplechase cross country 
nebo cross country o délce nejméně 4 800 metrů.

KVALIFIKACE JEZDCE 
Podmínkou pro účast jezdce ve Velké pardubické je 
dosažení nejméně deseti vítězství v překážkových 
dostizích v jeho kariéře. V roce 2020 pak musí 
dokončit alespoň jednu steeplechase nebo 
steeplechase cross country, nebo musí dosáhnout 
na nejméně deset umístění v překážkových dostizích 
v kariéře a v roce 2020 dokončit jeden kvalifikační 
dostih pro 130. Velkou pardubickou se Slavia 
pojišťovnou. 

HISTORIE KVALIFIKACÍ 
Příležitost 
k absolvování 
pardubické 
kvalifikace je 
hned čtyřikrát 
do roka. Nejstarší 
z kvalifikačních 
dostihů je ten druhý. 
Jeho první ročník 
se běžel v roce 
1981 na distanci 

„pouhých“ pěti kilometrů. Historicky prvním vítězem 
tohoto dostihu je Sagar, který pak v témže roce 
vyhrál i Velkou pardubickou. Jeho partnerem v sedle 
byl Pavel Liebich, pod trenérský úspěch se podepsat 
Václav Čermák. Podobně jako Sagarovi se tento 
double podařil ještě pěti dalším koním. 
O dva roky mladší je dnešní úvodní kvalifikace. 
Tento dostih, obvykle běhaný v květnu, se 
poprvé uskutečnil v roce 1983. A znovu najdeme 
v historických tabulkách Sagara. I v této kvalifikaci, 
která se tehdy běžela jako Steeplechase Lancastera 
na 4500 metrů, totiž zvítězil v té době už 
dvojnásobný vítěz Velké pardubické Sagar. A opět 
s Pavlem Liebichem v sedle. 
Kompletní seriál čtyř kvalifikací se koná až od první 
poloviny 90. let minulého století. Ta třetí vznikla 
v roce 1993, čtvrtá o rok později. Na startu prvního 

ročníku dnešní třetí kvalifikace se potkalo sedmnáct 
koní. V napínavém doběhu zvítězil tehdy šestiletý 
Veron, v sedle byl jeho trenér Josef Váňa st. 
Za necelých třicet let historie dostihů se podařilo 
zvítězit v jednom roce jak v této kvalifikaci, tak 
následně ve Velké pardubické jen čtyřem koní. 
O rok mladší závěrečná kvalifikace se poprvé běžela 
10. září 1994. Do dostihu odstartovalo osm koní, mezi 
kterými se prosadil outsider Sartori. Jediným koněm, 
který ve stejném roce vyhrál závěrečnou kvalifikaci 
a o několik málo týdnu později Velkou pardubickou, 
je francouzská polokrevná klisna Orphee des Blins. 
Podařilo se jí to v roce 2014. 

BAREVNÉ KVALIFIKACE 
Velká pardubická, ale i její kvalifikace, jsou pro 
fanoušky dostihů svátkem. A mnozí z návštěvníků 
tomu přizpůsobují i své outfity. Pro zpestření 
dostihových dnů proto v posledních letech 
Pardubické závodiště vyhlašuje tzv. barevný dress 
code. U každé ze čtyř kvalifikací se ustálil jeden 
odstín barvy. Řada diváků ladí své oblečení či 
doplňky do těchto tónů. Pokud se ztrácíte v barvách 
jednotlivých kvalifikací, máme tu jednoduchou 
nápovědu - první kvalifikace, která se v tradičních 
termínech běhá v květnu, má dress code v barvách 
zelené – tedy evokuje jarní měsíce a zelenající se 
přírodu. Druhá kvalifikace v červnu ladí do červena. 
Třetí kvalifikace, která se koná v srpnu, má svou 
modrou barvou připomínat letní nebe a moře. 
A v září čtvrtá kvalifikace září žlutou barvou. 

Dostihový spolek a.s.
Pražská 607, 530 02 Pardubice
Tel. +420 466 797 111
Mail: info@zavodistepardubice.cz
www.zavodistepardubice.cz 
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Text: M
ichala Jendruchová, foto: Jendruchová
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JDU ZA TÍM,
CO MĚ NITERNĚ

ZASÁHNE
SILVIE DYMÁKOVÁ JE S NADSÁZKOU ŘEČENO MULTIFUNKČNÍ ŽENA. OCEŇOVANÁ  

NOVINÁŘKA, REŽISÉRKA, SCÉNÁRISTKA, PODNIKATELKA, ALE HLAVNĚ MÁMA  
NA PLNÝ ÚVAZEK, KTERÁ SE AKTIVNĚ ZAPOJUJE DO POMOCI POTŘEBNÝM.
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Se Silvií se známe více než 

patnáct let, proto jsem si 

v rozhovoru dovolila tykání. Je 

to holka do nepohody, o čemž 

svědčí její bohulibé projekty, 

za které sbírá jedno ocenění za druhým. 

Vše před sedmi lety odstartoval film 

Šmejdi, který odhalil nekalé praktiky ode-

hrávající se na seniorech a za který získala 

Českého lva. Následoval web Příběhy lidí 

a posledním velkým počinem je pomoc 

samoživitelkám. Nejen za ni, ale za své 

společensky prospěšné aktivity, je navrže-

na na státní vyznamenání.

KDY SE TI NAPOSLEDY NĚCO 
NEPOVEDLO?
Tak to jsi mě dostala. Hodně zajímavá 

otázka, fakt zajímavá a nutíš mě přemýš-

let. Asi nemůžu říct, že by se mi něco 

v životě úplně nepovedlo. Takhle já to 

nevnímám. Všechno, co se stane, má ně-

jaký smysl, i když to třeba v tu chvíli není 

příjemné, ale s odstupem se to ukáže jako 

správné. Takže když se mi něco nepovede, 

tak jsou to třeba dílčí věci. 

TŘEBA PŘIPÁLENÁ OMÁČKA...
Právě. Zrovna jsem přemýšlela, kdy jsem 

naposledy něco neúspěšně vařila. Vařím 

ráda a hodně, ale když připálím nějaké 

jídlo, tak proto, že odběhnu za synem. 

Třeba vlastně včera jsem takhle připálila 

domácí kečup. 

PTÁM SE PROTO, ŽE NA CO 
SÁHNEŠ, TO SE TI DAŘÍ. ČÍM 
SI TO VYSVĚTLUJEŠ? JE TO 
TÍM, ŽE NIC NEOČEKÁVÁŠ, ALE 
DĚLÁŠ VĚCI, KTERÉ TI PŘIPADAJÍ 
SPRÁVNÉ A DÁVAJÍ SMYSL?
Přesně tak. Šmejdy jsem rozhodně netoči-

la s tím, že vtrhnu do kin s filmem, za kte-

rý sklidím ceny. Já jsem jen věděla, že to 

musím udělat. Že musím skrytou kame-

rou zachytit manipulaci, nátlak a agresi, 

kterou tito lidé vyvíjejí na seniory. Na po-

dobné situace narážím často. Jdu za tím, 

co cítím, že je to ta správná cesta. Když se 

mě někdo zeptá, co bude za dva tři kroky 

poté, tak nedokážu odpovědět, protože 

sama nevím. Jen v tu chvíli věřím, že je to 

správně. Například když jsme s Ondrou 

Vetchým namlouvali komentáře ke Šmej-

dům, ptal se mě: „Co s tím budete 

dělat?“ Odpověděla jsem, že nevím, že mi 

to samo ukáže tu cestu. S dalšími projekty 

je to stejné. Když mě něco niterně zasáh-

ne, tak to udělám. Když mě za to někdo 

ocení, tak mě to moc těší. Ale motivace 

je vždycky ta, že si mě ta věc zavolá a já 

za ní jdu. Jsem prostředník a vykonavatel.
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TĚCH OCENĚNÍ JE SPOUSTA: 
JEN ZA ŠMEJDY JSI ZÍSKALA 
ČESKÉHO LVA, CENU FEMINA 
GRANDE, MEDAILI PRIMÁTORA 
HRADCE KRÁLOVÉ. JEDNÍM 
Z POSLEDNÍCH UZNÁNÍ TVÉ 
PRÁCE JE NOMINACE NA STÁTNÍ 
VYZNAMENÁNÍ ZA POMOC 
SAMOŽIVITELKÁM. 
To bylo velké překvapení. K tomu došlo tak, 

že se hodně angažuji na Facebooku ve sku-

pině Klub svobodných matek. Členkou 

této skupiny je i pirátská poslankyně Olga 

Richterová, která se věnuje sociální proble-

matice. V době krize a karantény viděla, 

jak pořád řeším nákupy a jaký objem jídla 

se ode mě valí mezi samoživitelky, tak mě 

navrhla na státní vyznamenání. Věděla jsem 

to od kamarádky, přes kterou si mě proklep-

la. Ale dlouho se nic nedělo, tak jsem na to 

zapomněla a řekla si, že to beztak byl jen 

nějaký informační šum. Pak mi až za několik 

týdnů zazvonil telefon a tam Olga Richte-

rová. Že pro mě má překvapení: „Dnes se 

schvalovaly návrhy na státní vyznamená-

ní, my jsme vás nominovali a poslanci to 

schválili. Tak už záleží jen na prezidentské 

kanceláři, jestli ho dostanete.“ 

JAK JSI REAGOVALA?
Strašně jsem se smála. Obrovsky mě 

potěšilo, že si někdo všiml mého konání. 

V žádném případě nechci znevažovat 

vyznamenání samotné, ale už jen samotný 

fakt, že má práce někomu přijde záslužná 

až tak, že má potřebu to posunout dál, to 

pro mě bylo strašně hřejivé. 

PRVNÍ VELKÉ OCENĚNÍ PŘIŠLO 
PO FILMU ŠMEJDI. ALE VÍM, 
ŽE TO JSI KROMĚ VELKÉ SLÁVY 
V TÉ DOBĚ ZAŽILA I NEGATIVNÍ 
STRÁNKU. PŘIŠLY DEPRESE, 
STRACH VYCHÁZET VEN…  
CO TI TOHLE OBDOBÍ DALO?
Nechtěla bych si to zažít znova, ale 

zároveň to bylo to nejpřínosnější, co se 

mi mohlo stát. Jsem šťastná, že jsem 

měla příležitost to prožít. Celý ten proces 

byl velmi bolestivý, ale očistný. Se skry-

tou kamerou jsem byla svědkem situací, 

do kterých jsem nemohla zasahovat. Bylo 

pro mě velice těžké, že se těch seniorů 

nemůžu zastat, ale mohu pouze pozoro-

vat. Tím jsem tiše dávala souhlas k tomu, 

ať se to děje, abych později mohla zasadit 

tvrdou ránu. Ale v tu chvíli v sále vidíš 

šikanu a nic neuděláš, to je strašné. 

PAK JSI DALA ONEN ÚDER. ALE 
PŘIŠEL STRACH, PROTOŽE TI 
VYHROŽOVALI. 
Ano. To přišlo s tím, jak se vše začalo 

medializovat. V té době se spojilo několik 

věcí, které situaci vyhrotily. Měla jsem 

problémy v soukromém životě, rozpad 

vztahu, do toho výhrůžky šmejdů. Byla to 

očistná a asi největší zkušenost, kterou mi 

život dal. 

TEĎ JSME O SEDM LET DÁL 
A MNOHO SE ZMĚNILO. ZÁŘÍŠ 
ŠTĚSTÍM.
Ano, za tu dobu jsem se posunula. Ještě 

aby ne, když člověk stojí na místě, nežije. 

Zjistila jsem, že zachraňovat lidi je sice 

fajn, ale člověk by se měl věnovat také 

sám sobě. Došlo mi, že si někdy musím 

vytvořit prostor pro sebe a neřešit jen 

druhé lidi. Zastavila jsem se, vydechla 

a řekla si, že vše hodím za hlavu a jediné, 

co mě zajímá, je můj vnitřní klid. Tehdy 

jsem napsala jsem Ivetě Toušlové do Čes-

ké televize, že bych s ní chtěla spolupra-

covat, protože ona dělá klidné a hezké 

věci. Domluvily jsme se na spolupráci a já 
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jsem naskočila do pořadu Gejzír. Tam jsem 

poznala svého muže, a přestože jsme ani 

jeden nechtěli vztah, nakonec vše skon-

čilo tak, že máme dvouapůlletého syna, 

zrekonstruovali jsme baráček a je nám 

fajn. Vydělávat peníze je důležité, ale ne 

na úkor rodiny. Nám se to poměrně dobře 

daří balancovat. Jako rodina trávíme spolu 

hodně času a za to jsem neskutečně 

vděčná. 

JSI MATKOU NA PLNÝ ÚVAZEK, 
PŘITOM STÍHÁŠ SPOUSTU 
DALŠÍCH AKTIVIT, JAK SE TI TO 
DAŘÍ VYBALANCOVAT? 
Já jsem vždycky byla a budu aktivní 

člověk. Potřebuji mít život pestrý. Ještě 

v porodnici jsem stříhala reportáž, když 

jsem čekala na porod, který se nedařilo 

vyvolat. Nechala jsem si přivézt mobilní 

střižnu a odbavila jsem, co bylo potřeba, 

pak teprve jsem šla rodit.

TEĎ PROŽÍVÁŠ ASI 
NEJŠŤASTNĚJŠÍ OBDOBÍ?
Mně vlastně nic nechybí. Všichni jsme 

zdraví, jsme kompletní, babička s dědeč-

kem na jedné straně, babička s dědečkem 

na druhé. Jsme až kýčovitě obyčejná 

rodina. Je zajímavé pozorovat, jak jsme 

tím Vojtíškovi nastavili normu a on oče-

kává, že to je norma pro všechny. Třeba 

se jdeme podívat na stádo koní a on je 

pojmenovává. Máma kůň, táta kůň, mimi 

kůň, bába kůň, děda kůň. Všechny členy 

rodiny přenáší na další živé tvory. 

A TY TEĎ POMÁHÁŠ LIDEM, 
KTEŘÍ JI KOMPLETNÍ NEMAJÍ...
Přesně tak. V mém životě vždy vše se 

vším souvisí. Propojí se. Jedna věc vyge-

neruje druhou. Patnáct let jsem pracovala 

ve zpravodajství, točila jsem reportáže. 

Je to specifická disciplína, náročná, vše je 

pod tlakem. Vadilo mi, že jsem omezená 

časovou stopáží reportáže a že nemůžu 

aktéry nechat déle mluvit. A tak když jsem 

skončila ve zprávách, měla jsem potřebu 

nechat lidi mluvit. Proto jsem založila 

s Markem Chaloupkou projekt Příběhy 

lidí, abych si mohla povídat se zajímavý-

mi lidmi a nebyla limitovaná. Je to web 

plný rozhovorů, které čtenáře zasáhnou, 

rozhovory, které jdou až na dřeň a víme, 

že když si něco od nás přečtete, zůstane 

to ve vás. 

I TY MAJÍ PŘESAH. NENÍ TO JEN 
TAK NĚJAKÉ POVÍDÁNÍ. 
Jsou to rozhovory, které léčí. Léčí čtenáře, 

kteří se ocitnou v podobné situaci. Léčí 

samotné respondenty, protože je to pro 

ně očistné povídání. Zakládám si na tom, 

že mě jejich příběhy musí oslovit. Mno-

hokrát se mi stane, že jim pošlu finální 

verzi k autorizaci a oni se leknou vlastních 

slov. Nejsou připravení na to být sami se 

sebou konfrontovaní. Velmi silný moment 

jsem zažila se svou kamarádkou, která je 

přitom sama terapeutka. Hovořila o tom, 

že jí zemřel partner, její životní láska. Byla 

přesvědčená, že to má zpracované a chce 

dodat sílu ostatním. Jenomže pak nastala 

obrovská reakce a ona nechtěla, aby ten 

článek šel ven. A za vším bylo jen to, že 

to zpracované vůbec neměla. Pro ni to 

znamenalo velké uvědomění. 

SKRZ PŘÍBĚHY LIDÍ  
POMÁHÁŠ I FINANČNĚ...
Podařilo se nám pomoct mému ka-

marádovi, vozíčkáři, který je kapitá-

nem parahokejové reprezentace. Měl 

obrovské zdravotní problémy, tři děti, 

dokonce přemýšlel o sebevraždě. 

Podařilo se 
nám pomoct 
vozíčkáři, který 
je kapitánem 
parahokejové 
reprezentace. 
Měl obrovské 

zdravotní 
problémy, tři 

děti, dokonce 
přemýšlel 

o sebevraždě.
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S lékařskou pomocí to bylo na štíru, pro-

tože se ho báli operovat. Vydali jsme roz-

hovor a já dala apel na veřejnost: pojďme 

pomoct klukovi, který nás reprezentuje, 

vozí medaile, ale když potřebuje on, tak 

od toho dávají ruce pryč. Výsledkem je, 

že se během dvou týdnů podařilo vybrat 

na jeho léčbu asi dva a půl milionu korun. 

Pomohli jsme malému miminku, Leonovi, 

jehož maminka ukončila život skokem 

z jeřábu a malý Leon zůstal sám s tatín-

kem. Já vím, že její život vrátit nemůžeme, 

ale aby se jim lépe překlenuly ty první 

nejtěžší týdny, sehnala jsem pro ně 50 tisíc 

v hotovosti a obrovskou hromadu obleče-

ní, hraček, plen, příkrmů...

ZE STEJNÉHO POPUDU 
PAK VZEŠLA I POMOC 
SAMOŽIVITELKÁM V NOUZI. 
Když se mi narodil Vojtíšek, tak jsem 

začala zjišťovat, jak je to náročné, kolik 

to stojí peněz a energie. Přitom mám 

muže, který se úžasně zapojuje, fungují 

babičky i širší rodina. Jsme plně funkční 

celek, i přesto jsem měla momenty, kdy 

jsem si říkala, ty jo, žádná sranda. A v tu 

chvíli jsem viděla reportáž o samoživitel-

kách. To byl ten aha moment, kdy jsem 

si říkala, jak to ty holky dělají? Zasáhlo 

mě to a vydala jsem na Příbězích zpověď 

samoživitelky. Naši čtenáři jí pomohli, 

ale chtěli pomoct i ostatním maminkám. 

A z malé jednorázové pomoci se najed-

nou stala pomoc velká a dlouhotrvající 

a díky dárcům jsme za necelé tři roky po-

mohli stovkám maminek a v potravinách 

jsme rozdali necelé dva miliony korun. 

Sbírkový účet je pořád aktivní, na strán-

ce www.pribehylidi.cz/pomahame jsou 

podrobnosti, jak přispět. 

TÍM SE VRACÍME 
KE KARANTÉNĚ, KDY  
JSI BYLA VELMI AKTIVNÍ.
To jsem opravdu „jela“ na plný plyn. 

Spousta těchto žen jsou dohodářky 

a hodně na to doplatily. Třeba si vyděláva-

ly úklidem ve firmách, jako pomocná síla 

v kuchyni atd. Najednou byly bez příjmů. 

Ale vše musely platit dál. Třeba měly pro 

děti zaplacené obědy ve škole, ale do ško-

ly se nechodilo a musely vařit doma. To 

byl pro ně velký zásah. Permanentně jsem 

visela na telefonu a něco řešila. Dodávali 

jsme jim ovoce, zeleninu, maso… Mého 

kameramana jsem převelela na rozvozce, 

zapojil se můj partner, a vozili jsme potra-

viny po celé republice. Vidíš, ptala ses, co 

se mi v životě nepovedlo, tak právě tady 

jsem narazila. 

NĚKDO SE TĚ SNAŽIL VYUŽÍT?
Ano, občas podvádějí, a tak si je musíme 

důkladně prověřit. Ale nechci, aby to 

vyznělo, že všechny samoživitelky jsou 

podvodnice nebo nedůvěryhodné osoby, 

to v žádném případě ne. Ale jsou v té sku-

pině profesionální internetové žebračky, 

které vědí, jak napsat a zformulovat jakou 

žádost, aby z toho vytěžily prospěch. 

Bohužel jsem je v několika případech 

nerozpoznala a poslala nákup třeba paní, 

která hned druhý den poté, co obdržela 

obrovský nákup, brečela u Nory Fridricho-

vé, která samoživitelkám pomáhá taky, že 

s dcerou nemají co jíst. 

JE NĚCO, ČEHO BYS CHTĚLA 
JEŠTĚ DOSÁHNOUT? NĚJAKÁ 
META?
Chtěla bych trochu otočit kormidlem 

pomoci. Nákupy jsou fajn, ale ty dámy 

v téhle formě podpory nic nemotivuje. 

A já bych je právě motivovat chtěla, 

abych nevytvořila návyk, že jen čekat 

s nataženou rukou stačí. Aby to nebyli 

oni pověstní pečení holubi, kteří létají 

do úst. Přenastavit to jinak. Přemýšlím, 

jak to udělat, abych jim mohla pomáhat, 

ale zároveň, aby ony musely vynaložit 

energii, snažit se, něco vyprodukovat 

a za to dostaly benefit v podobě nákupů 

atd. To je teď věc, na kterou se v nejbližší 

době zaměřím. 

KDO JE SILVIE DYMÁKOVÁ
Česká novinářka, reportérka, 

režisérka, producentka se narodila  

30. dubna 1982 v Hradci Králové.

Vystudovala Integrovanou střední 

školu, ale svůj profesní život strávila 

v médiích.

Pracovala pro regionální 

i celorepublikové televize, moderovala 

zpravodajství v rádiu a založila si 

i vlastní produkční společnost. 

Největší mediální úspěch jí přinesl film 

Šmejdi.

Dnes se kromě spolupráce s Českou 

televizí věnuje charitativním projektům. 

Je nominovaná na státní vyznamenání.
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DOMOV JE TAM, 
KDE SE CÍTÍŠ DOMA…

NAVZDORY KORONAVIROVÉ KRIZI VROSTL ZÁJEM O NOVÉ BYTY. A TO I PŘESTO,  
ŽE CENY NOVÝCH NEMOVITOSTÍ ROSTOU – NEJEN V PRAZE, ALE I V NĚKTERÝCH REGIONECH. 

MOŽNÁ JE TO TÍM, ŽE KDYŽ NEMŮŽEME VEN, CHCEME MÍT SVÉ DOMA…

Dopad pandemie koronaviru na nemovitostní trh není tak velký, jak někteří odborníci očekávali. Za první pololetí letošního roku se jen 

v Praze prodalo 2 400 nových bytů. To je jen o tisícovku méně než loni za stejné období.

Nepotvrdily se ani předpoklady, že ceny nemovitostí půjdou dolů. V Praze narostla průměrná cena nových bytů z původních  

106 392 korun na 108 261 korun za metr čtvereční. Cena mimopražských bytů stoupla z 60 053 na 61 933 korun za metr čtvereční.

Jinými slovy, zatímco hodnota peněz spíše klesá, u nemovitostí je to naopak. Jejich hodnota se průběžně zvyšuje. Zájemcům o bydlení hrají 

do karet i klesající průměrné sazby hypoték, a tak podle řady odborníků představuje investice do nového bytu perspektivní příležitost.

ARCHITEKTURA A ZELEŇ – DVA ROZHODUJÍCÍ FAKTORY…
Stále větší roli při rezidenčním bydlení hraje architektura. Dobrá architektura se přitom neodehrává jen na fasádě, ale i v dispozičním 

řešení, jak pohodově se v bytech bydlí. Důležitý je výraz domu, jak je mohutný, jak zapadá do lokality. Jde o celkový koncept domu. 

Sále větší roli také hraje dostupnost přírody. Chceme bydlet blízko centra, abychom to neměli daleko na nákupy a děti do školy, 

zároveň ale požadujeme výhled do zeleně, mít možnost si zaběhat. Nebo si v blízkém okolí vyjet na kole… Pojďme se tedy společně 

podívat, kde se bude dobře bydlet…



„vy podnikáte, my platíme“
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mimořádná místa pro život | www.satpo.cz
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Luxusní bydlení v přírodě

Oaks Prague je exkluzivní značka, která v České republice představuje nový koncept prémiového rezidenčního bydlení, jež je definováno 
promyšleným stylem, použitím luxusních materiálů a moderní architekturou. Oaks Prague realizuje společnost Arendon a.s., která je 

jeho vlastníkem a provozovatelem. Oaks Prague představuje jedinečný koncept luxusních rezidencí, jehož cílem je vytvořit sofistikované 
bydlení se službami concierge, které se ideálně hodí pro životní styl 21. století v krásné venkovské krajině stranou od shonu a hluku 

velkoměsta, v Nebřenicích, 20 minut z centra Prahy. Jednotlivcům i rodinám přináší různé možnosti pro aktivní život a je předurčen stát 
se jednou z nejprestižnějších a nejžádanějších rezidenčních oblastí v blízkosti Prahy. Oaks Prague bude zahrnovat přibližně  

430 rezidenčních jednotek nabízejících byty, vily, řadové domy až po domy řešené na zakázku s unikátními půdorysy umožňující 
majitelům zrealizovat osobní vize. Ve vilách, řadových domech i bytech nabízí Oaks Prague možnost flexibilního uspořádání interiéru 
v jedinečných dispozicích. Bydlení bude vybaveno nejmodernějšími technologiemi pro chytrou domácnost. Oaks Prague je budován 
v harmonii s přírodou a klade velký důraz na udržitelnost. Důkazem je několikaletý plán na přípravu pozemků a kultivaci krajinných 

prvků. Projekt využívá tepelná čerpadla získávající energii ze země, recyklaci dešťové a závlahové vody, jeho součástí je zásobník vody 
a čistička odpadních vod, příjezdové komunikace, chodníky a veřejný prostor s fontánou. Důkazem péče o životní prostředí je realizace 

infrastruktury, výsadba stromů a obnova rybníků a luk, výstavba cyklistických stezek a stezek pro pěší. Oaks Prague je unikátní 
developerský koncept, který zahrnuje nejen luxusní rezidenční bydlení, ale také mateřskou školu či boutique hotel, nabízející špičkové 
služby a prvotřídní vybavenost jako například lázně a wellness, stylovou restauraci, množství obchodů, golfové hřiště PGA National 
Czech Republic, golfovou klubovnu s restaurací, lounge a prodejnu s golfovým vybavením, golfový simulátor a další sportoviště, jako 

například tenisové kurty nebo jezdecké centrum.
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Bydlení v zeleni a přece v Praze…

 www.mojezahalka.cz

Na břehu Vltavy, v sousedství golfového hřiště Hodkovičky, vyrůstá 
nová malá čtvrť Zahálka. Autoři projektu nechali vyniknout před-
nostem atraktivní lokality u Vltavy na pomezí Hodkoviček a Mod-
řan. Zasadili do ní koncept nadčasově moderního bydlení s re-
spektem k přírodě, které poskytne klid a prostor pro odpočinek 
s bezpočtem možností lenošivého i aktivního trávení volného času.

Domy jsou orientovány tak, aby se z velkorysých teras všemi směry 
otevíraly dechberoucí výhledy na velkou část pražského vltavského 
údolí. Díky vyvýšenému umístění domů je výhled z každého bytu už 
od nejnižších pater jedinečný. 

Špičková architektura domů je doplněna špičkovou krajinnou archi-
tekturou. Celý areál počítá výhradně s podzemním parkováním, aby  
povrch zůstal zachován pro zeleň. Desítky stromů, zahrady, hřiště 
a louky protkané cestami doplní revitalizovaný Zátišský potok.

Velice žádané jsou na Zahálce menší byty pořizované jako dobrá in-
vestice. Po pronájmu pěkného bytu v prestižní lokalitě u Vltavy a gol-
fu, čtvrthodinu do centra, je značná poptávka.

Zahálka má dobré dopravní spojení do centra (a tudíž i do ostat-
ních lokalit Prahy), a to nejen autem, tramvají a autobusem, ale též 
na kole nebo na kolečkových bruslích. Pravobřežní pražskou cyklo-
stezkou se lze dostat krásnou přírodou podél Vltavy až na Zbraslav. 
Anebo na opačnou stranu – do centra Prahy po cyklostezce, která 
vede až k Mánesu.

Nejbližší základní i mateřské školy jsou v Hodkovičkách i v Modřa-
nech, a to v dosahu do 15 minut MHD. Ten, kdo chce mít velkoměsto 
na dosah a přitom bydlet v přírodě, ten si tuto oblast s novou čtvrtí 
Zahálka zamiluje na první pohled. A také sportovci. Avšak nejen gol-
fisté, kteří budou mít svůj milovaný „green“ jako na dlani, ale také 
milovníci turistiky a výletů do přírody. Zapomenout nesmíme ani 
na venkovní posilovnu a lanové centrum, které jistě sportovci uvítají. 
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Prémiové bydlení u golfu a Vltavy na Praze 4



Investujte do výhledu  
na Brno

allriskreality.cz/vily-svedske-krize770 184 184

Vše pro spokojený rodinný život nabízejí architektonicky 
a dispozičně propracované designové vily 5+kk s garáží 
a praktickou zahradou. Součástí jsou také garáže, do kterých 
se s přehledem vejdou dvě rodinná auta.

Obytná plocha domu nabízí velkorysých 216 m2, terasa 77 m2 a zahrada 
665 m2.
Promyšlená dispozice 5+kk s garáží nabízí vše, co potřebujete 
k pohodlnému rodinnému i pracovnímu životu.
Ze vzdušné předsíně v přízemí domu se dostanete do všech místností. 
Za levými dveřmi najdete koupelnu s toaletou. Druhým průchodem 
se před vámi otevře prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
který vás ohromí panoramatickým výhledem na jihozápadní část města 
Brna – za zahradami domů je stavební uzávěra, máte tedy záruku 
soukromí a výhledu. Tento společný prostor má neuvěřitelných 50 m2. 
Dveře vpravo vedou do odděleného pokoje, který můžete využít jako 
pracovnu, kancelář s vlastním vstupem z ulice, nebo klidný pokoj pro 

hosty. Dalšími dveřmi z chodby se pohodlně přesunete do prostorné 
garáže. Naproti hlavním vstupním dveřím se nachází vkusně řešené 
schodiště, které vede do druhého obytného patra.
Dominantní je ložnice s vlastní oddělenou místností pro dámami 
žádaný přehledný šatník, která má 25 m2. Vznešenost ložnici dodávají 
i francouzské dveře, které vedou na velkou terasu s výhledem. 
Opravdovým komfortem je hlavní koupelna, která se pyšní vanou, 
sprchou, velkým umyvadlem, dvěma okny, toaletou a bidetem. V patře 
se nacházejí ještě dva prostorné dětské pokoje a technická místnost 
pro praktickou a moderní domácnost.
Na první pohled vás zaujme tzv. zelená střecha. Nejen že slouží jako 
moderní estetický doplněk, ale také jako přírodní izolace.
V Moravanech se snoubí rodinné bydlení v poklidné atmosféře 
s výbornou dostupností velkoměsta. Nachází se na jihozápadním 
okraji Brna, nabízí klid v obklopení přírody a plnou občanskou 
vybavenost v podobě pošty, školy, školky, restaurace i cukrárny.

Exkluzivní bydlení 
v Moravanech u Brna

www.allriskreality.cz

Jedinečný developerský projekt VILY ŠVÉDSKÉ KŘÍŽE vám představuje devatenáct luxusních vilových novostaveb v Moravanech 
u Brna. Hledáte-li poklidné rodinné bydlení blízko města, je tato lokalita pro vás tou správnou volbou.



Investujte do výhledu  
na Brno

allriskreality.cz/vily-svedske-krize770 184 184
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Text: Jana Poncarová, foto: Shutterstock.com

ČÍM OSVĚŽIT  
MODERNÍ INTERIÉR? 

INSPIRUJTE SE  
NÁPADY 
DESIGNÉRŮ 
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HEZKÉ BYDLENÍ 
ZŮSTÁVÁ PRO ČESKÉ 

DOMÁCNOSTI PRIORITOU 
I V NEJISTÉ DOBĚ. PODLE 

POSLEDNÍCH ČÍSEL ZE 
SPOŘITELEN A BANK 
ZÁJEM O HYPOTÉKY 

NEBO ÚVĚRY 
NA REKONSTRUKCE 

NEOPADÁVÁ. ČEŠI CHTĚJÍ 
SVÉ BYDLENÍ VYLEPŠOVAT, 
A TAK RADĚJI ODLOŽÍ JINÉ 
INVESTICE. AČ SE ČESKÉ 

DOMÁCNOSTI NECHÁVAJÍ 
INSPIROVAT TRENDY, 
JE STÁLE ZŘETELNĚJŠÍ 

SNAHA PO ORIGINALITĚ. 
UNIFIKACE MIZÍ. 
KOMBINUJÍ SE 

MODERNÍ PRVKY SE 
STARÝMI, NAPŘÍKLAD 
ZRESTAUROVANÝMI 

KOUSKY. MÍSTO 
LACINÝCH REPRODUKCÍ 

NA STĚNÁCH VISÍ 
ORIGINÁLY OBRAZŮ. 

UMĚLÉ A NEVZHLEDNÉ 
MATERIÁLY NAHRAZUJE 

DŘEVO NEBO PRAVÝ 
KÁMEN. JINÝMI SLOVY, 

ČESKÉ MODERNÍ 
INTERIÉRY STÁLE VÍCE 
VYZAŘUJÍ OSOBITOST. 
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S
oučasné bydlení prochází pro-

cesem, jenž nedávno prodělal 

i módní segment. V módě je 

dovolené vše, pokud to ladí. 

Inspirovat se módními moly je 

dovolené, ale nikdy by to nemělo být na úkor 

osobitosti, originality a vkusu. Tento trend se 

nyní promítá i do českých interiérů. Moderní 

domácnosti hledají svoji vlastní cestu, jak se 

vyjádřit. Při zařizování interiéru je žádoucí na-

slouchat konkrétním potřebám rodiny, život-

nímu stylu. Je žádoucí popustit uzdu fantazii, 

nebát se kombinovat, sáhnout po výrazných 

barvách nebo netypických materiálech. Je to 

vlastně úžasné – zatímco ještě před třemi de-

sítkami let byly české interiéry na jedno brdo, 

dnes je z čeho vybírat. Neexistuje módní pod-

řízenost a determinace. O tom, co se nám líbí 

a jak chceme bydlet, rozhodujeme jen my. Se 

svobodou jde ale ruku v ruce i odpovědnost 

– jen my (pokud nepřizveme ke spolupráci 

profesionála) neseme zodpovědnost za to, 

jak se nám bydlí. Je to čistě jen na nás. 

VNÍMEJTE INTERIÉR JAKO CELEK
Než se dostaneme k samotným trendům, 

které vás mohou při zařizování interiéru 

inspirovat, je důležité rozhlédnout se 
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PASTELOVÉ BARVY DOMOVU SLUŠÍ 
Tlumené nebo decentní barvy, jako jsou bílá, krémová, smetanová, šedá či béžová jsou základem řady interiérů. Bez výrazných 

prvků se ale mohou stát brzy fádními. Nebojte se proto sáhnout po jiných barvách. Velkým trendem jsou nyní pastelové barvy. 

Nejsou vyloženě zářivé, a tak zbytečně neprovokují, mají lehce zastřený nádech, a tak nepůsobí agresivně. Z pastelových barev se 

na předních příčkách drží smaragdově zelená, terakotová, starorůžová, broskvová nebo letní modrá. A jak s nimi v interiéru nalo-

žit? Mnohdy stačí jen doplňky – například váza v neokoukané barvě, nové závěsy, přehozy, polštáře nebo menší kousky nábytku. 

Co byste například řekli novému stolku na květiny v módním odstínu mint?
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kolem sebe. Možná právě teď sedíte 

ve svém obývacím pokoji. Jak se vám 

v něm čte? Máte dostatek světla? Může-

te v interiéru dýchat? Nejsou předměty 

kolem vás těžkopádné? Nejste obklopeni 

zastaralými „lapači prachu“, na nichž 

se usadila i nostalgie, jež vás možná tíží 

na duši? 

Doma by vám mělo být dobře. Nemusíte 

kolem sebe hromadit věci jen proto, že 

vám je kdysi někdo dal. A nemusíte mít 

na oknech záclony jen proto, že si někdo 

z vaší rodiny myslí, že okno bez záclon 

je společenské faux pas. Prvním krokem 

k dokonale zařízenému interiéru podle 

vašeho gusta je oproštění se od diktátu 

– vnějšího i vnitřního. Potom je důleži-

té vnímat dispozice, rozměry interiéru, 

ale třeba i to, jak a kdy dovnitř dopadá 

světlo a kolik ho je. Přesvětlený interiér 

bude možná potřebovat v letním parnu 

zatemnit, zatímco tmavý interiér si vyžádá 

světlé barvy. Žádoucí může být i zvýšení 

pocitu soukromí, pokud vaše okna vedou 

na hlučnější ulici. 

Zamyslete se také nad svým životním 

stylem. Kolik času doma trávíte? Pracuje-

te občas z domova a budete potřebovat 

minimálně pracovní kout? Je pro vás dů-

ležité místo, kde budete relaxovat – něco 

Bydlení a domácnost

Art Deco – 
tomuto stylu 

dominují 
geometrické 

linie a výrazné 
detaily.
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na způsob dánského hyggekrog neboli 

koutku, který je jen váš a kam nedoléhají 

žádné nepříjemnosti? Milujete knihy, a tak 

potřebujete opravdu velikou knihovnu? 

Nebo sportujete a musíte mít dostatek 

prostoru na různé cvičební pomůcky, kola, 

brusle, míče a další sportovní vybavení? 

Jste nadšenci do technologií a velká ob-

razovka, domácí kino a hudební soustava 

jsou pro vás nepostradatelné? Pak na ně 

myslete při plánování interiéru. Vyberte si, 

jaké zařízení a jaký nábytek budou domi-

nantní. Investujte do nich – vsaďte na kva-

litu, která se z dlouhodobé perspektivy 

vyplatí. Určitě takový nábytek bude lepší 

než dočasné provizorní kousky, jež časem 

zaplní odpadní kontejnery. 

INSPIRUJTE SE  
NEPŘEBERNÝMI TRENDY
Listujte časopisy o bydlení, prohlížej-

te blogy na webu, zajděte se podívat 

do obchodů s nábytkem, ale třeba také 

do antiků nebo frců, kde se skrývají do-

slova poklady! Stačí jen trocha fantazie 

a špetka úsilí, abyste například ze staré 

ošuntělé židle vykouzlili parádní solitér. 

Květiny zkrášlí 
každý interiér. 

Záleží ale 
na tom, jak 

jejich pěstování 
pojmete. 
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To samé platí o stolech – obrousit 

a nově nalakovat pozoruhodnou kovo-

vou konstrukci z první republiky, pořídit 

desku z masivu nebo umělého či přírod-

ního kamene a máte hned designový 

kousek, který budete dlouho obdivovat. 

Vkusně kombinujte moderní se starým, 

tradiční s neokoukaným. A jaké trendy 

by vaši fantazii měly podnítit letos? 

ART DECO A PRVNÍ REPUBLIKA
Píše se rok 2020 a bydlení ve 21. století 

se inspiruje tím, co vzniklo před sto lety. 

První republika měla nápadité designéry 

se světovým renomé. Podívejte se napří-

klad, jaké skvosty tvořil Ladislav Sutnar. 

Jeho designové kousky dnes stojí velké 

peníze, ale třeba v antiku najdete zajíma-

vý kousek v sutnarovském duchu, který 

bude cenově dostupnější. Mnohdy stačí 

doplňky – taburet, váza, cukřenka, jimiž 

interiér oživíte. Velmi zajímavým se může 

stát lustr v prvorepublikovém duchu, 

který bude elegantní a mnohdy lacinější 

než některá nevkusná moderní svítidla. 

Možná vás zaujme Art Deco, tento styl 

je sofistikovaný a nepřehlédnutelný, 

dominují mu geometrické linie a výrazné 

detaily. Inspirují se jím současní mladí de-

signéři a vlastně i výrobci nábytku nebo 

domácích doplňků. 

LÁTKY A TEXTIL V INTERIÉRU 
Bytový textil zjemňuje interiér, propůjčuje 

mu ono kýžené teplo domova. Nemusí 

ho být mnoho. Stačí jen pár textilních 

nebo látkových doplňků. Naštěstí je 

z čeho vybírat! Dokonce si můžete 

závěsy nechat ušít z autorských látek 

potištěných neokoukanými vzory. Záleží 

jen na vás, čemu dáte přednost, zda to 

budou pruhy, kruhy, srdíčka, květinové 

motivy. Kromě nového se nebojte použít 

i staré. Třeba ve skříni narazíte na nád-

herné háčkované závěsy po babičce. 

Mnohdy je stačí jen vyčistit a jsou jako 

nové, protože byly stvořené z kvalitních 

materiálů. S návratem k tradičnímu 

a osvědčenému pak souvisí ještě velký hit 

současnosti, a to samet. Sametem si mů-

žete nechat potáhnout sedáky na židle, 

křesla nebo pohovku. Případně si z něho 

jen nechat ušít povlaky na polštáře. 

A v tomto případě se nebojte barev. 

ČAS BAREVNĚ SE ODVÁZAT
Kromě pastelových barev pronikají do in-

teriéru i výrazné odstíny. Hitem letošní 

sezony se stala žlutá, ačkoli nebyla ofici-

nálně vyhlášená barvou roku. Zájmu se 

konkrétně těší odstín Spiced Honey. Spo-

lu se žlutou proniká do interiérů pozitivní 

energie, kterou většina z nás potřebuje 

načerpat. Komu nesedne žlutá, může 

sáhnout po červené, oranžové nebo 

hnědé či modré. Tyto barvy se objevují 

nejen na bytových doplňcích, ale také 

na nábytku. Vítané jsou pak také zemité 

tóny, jež vnáší do bydlení punc útulnosti, 

rezonují s naší potřebou klidu a spojení 

s přírodou. 

SKANDINÁVIE,  
ALE TROCHU JINAK
Možná, že vás před pár lety pohltil se-

verský styl bydlení, ale postupem doby je 

ho už nějak příliš. I skandinávský způsob 

DOZLATOVA LADĚNÝ INTERIÉR
Do moderního interiéru patří i kovy. 

Pokud vás omrzel jejich šedavý nebo 

stříbřitý nádech, pusťte do svých 

domovů zlatavé odlesky. Zlatá bar-

va se objevuje na detailech nábytku 

nebo na bytových doplňcích, případně 

i formou potisku na textilu. Například 

na milánském iSaloni se zlatá stala 

barvou číslo jedna. 



ODVAHA NA OBZORU
MOŽNÁ PRÁVĚ ŘEŠÍTE, JAK VYLEPŠIT A OZVLÁŠTNIT VÁŠ INTERIÉR.
 HLEDÁTE INSPIRACI? CHCETE ZAJÍMAVÉ ŘEŠENÍ?
Rádi Vás překvapíme luxusním francouzským nafukovacím nábytkem.
Naše sedačky, pufy, křesla nebo stolky se výborně hodí na terasu, balkon nebo k bazénu.

Ing.arch.Daniela Vranová
mobil: 776 812 550

www.mixarch.cz

Osvěžující stylové mixy vznikají kombinací klasického 
textilního nebo koženého sedacího nábytku 
s našimi nafukovacími kousky v jasně definovaných 
barvách. 
Využíváme pokročilé technologie TPU materiálu, 
který je biodegradabilní a zároveň velmi odolný 
a trvanlivý.

Na podnožích vynikne krása dřeva SIPO – afrického 
mahagonu. Nebo zvolíte podnož hliníkovou v černé barvě.
Prozářete Váš interiér originalitou a tvůrčím duchem.
Rádi Vám budeme nápomocni s návrhem interiéru 
nebo i venkovního prostoru.
Jako čerstvý vítr přinášíme do vašich domovů gen-
eraci nábytku, která uchvátí kosmopolitní generaci, 
městský kmen s vášní pro nové a neobjevené.
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bydlení prošel v poslední době promě-

nou. Do černobílé klasiky pronikají i další 

odstíny. A co víc, skandinávský design se 

nechává inspirovat orientálními vliv – ze-

jména Japonskem a jeho minimalismem, 

v němž vládnou netradiční textury a ze-

mité barvy. Novému stylu se říká Japandi 

(spojení slov Japan a Skandi). Pokud se 

budete chtít tímto stylem inspirovat, sáh-

něte po minimalistickém nábytku ve sme-

tanové, béžové a krémové barvě. Z mate-

riálů použijte hlavně dřevo nebo bambus. 

Detaily mohou být stvořené z rýžového 

papíru, jenž se používá třeba jako stínítko 

na lampy, případně z hedvábí. 

MRAMOR A UMĚLÝ KÁMEN
Do interiérů už před nějakou dobou 

vstoupily kameny. Mezi nimi vévodí mra-

mor. Pravý mramor je ovšem drahý, a tak 

jsou dovolené i umělé varianty. Kameny 

lze v interiéru použít různě – objevují se 

jako pracovní desky v kuchyních, mohou 

být použity jako desky stolů, sluší kou-

pelnám. Trendem je především tmavý 

mramor, a to jak pravý, tak jeho imitace. 

UMĚNÍ JE VŽDY VÍTANÉ
Všimli jste si někdy, kolik stojí rádoby 

originální reprodukce? Poměrně hodně. 

Přitom jde kolikrát jen o velkoformátovou 

fotku v rámu. Co si pro změnu pořídit 

originální umění? Díky sociálním sítím 

můžete nakupovat přímo od začínajících 

umělců. Existuje jednoduchý návod, jak 

na to – pořiďte si umění, které se vám líbí. 

Originální obrazy, plátna, grafiky nebo 

jiné umění interiér povznesou. A může-

te si být jisti, že až přijdete na návštěvu 

ke kamarádům, nebudou mít na zdi ten 

samý kousek jako vy. Pokud vás nefasci-

nuje zrovna umění jako takové, zkuste in-

vestovat do užitného umění, různých váz, 

bytových doplňků. Ostatně, na zdi nemusí 

viset jen obrazy, trendem jsou například 

i závěsné koberce (což souvisí s inspirací 

v asijských a blízkovýchodních kulturách). 

UDRŽITELNOST  
BYDLENÍ I MATERIÁLŮ
Do domácností po celém světě se vrací 

opravdovost, což souvisí s ekologií. Umělé 

materiály uvolňují místo materiálům 

přírodním. Typicky jde o dřevo, kámen, 

korek. Samozřejmě se v popředí drží i kov 

a sklo. Trvanlivost materiálu a jeho původ 

jsou v tomto případě důležité. Velkým 

tématem je pochopitelně i recyklace, a tak 

se v interiérech objevují i kousky, jež jsou 

vyrobené například z recyklovaného plas-

tu. Často jde o velmi nápadité a neotřelé 

bytové doplňky od designérů. 

MINIMALISMUS V KUCHYNI
Srdcem každého domova je kuchyně. 

A trendy se do podoby kuchyní promítají 

velmi zřetelně. Hitem poslední doby jsou 

kuchyňské linky v šedých odstínech, ob-

líbená je především antracitová. Úchytky 

a další detaily z kuchyňských linek mizí, 

dnes vám designéři nabídnou hlavně 

skříňky bez úchytek. Z módy vycházejí 

také lesklé povrchy, jež se hůře udržovaly, 

a vrací se povrchy matné. 

Ať už dáte přednost jakémukoli trendu, 

nešlápnete vedle. Myslete jen na to, jak 

konkrétní trend souzní s vámi a s vaším 

životním stylem. 

AŤ SE TO UVNITŘ ZELENÁ
Květiny zkrášlí každý interiér. Záleží ale na tom, jak jejich pěstování pojmete. 

Moderním interiérům dominuje sice minimalismus, ale oblíbené jsou zelené stěny 

nebo aspoň komody či květinové stojany zaplněné pokojovými rostlinami. Hitem 

poslední doby se stala monstera. Oblíbená je také okrasná strelície a tchýnin jazyk. 

Trendem stále zůstávají nejrůznější druhy sukulentů. A pak pochopitelně záleží 

na tom, do jakého květináče pokojovou zeleň umístíte. Nejlépe, pokud si pořídíte 

designový kousek, díky němuž se pokojovka stane vítanou ozdobou a skvostem 

interiéru. Skvělé kousky najdete ve frcech a nebojte se použít ani netradiční nádo-

by – třeba různé hrnce nebo hrnky.

Z módy 
vycházejí také 
lesklé povrchy, 

jež se hůře 
udržovaly, 
a vrací se 
povrchy  
matné.
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Text: Ilona M
ádrová / Paříž

VIVE LA MODE!
MÓDA NA PODZIM
RESTART. SLOVO PLNÉ NADĚJE, KURÁŽE A NOVÉ ENERGIE DŮKLADNĚ VYSTIHUJE SITUACI 
ROVNĚŽ VE FRANCOUZSKÉM SVĚTĚ MÓDY. JARNÍ A LETNÍ KOLEKCE, KTERÉ NETRADIČNĚ 

DLOUHO ZŮSTALY V BUTICÍCH SDÍLÍ PROSTOR S NOVÝMI MODELY NA NÁSLEDUJÍCÍ SEZÓNU. 
NEBUDU VÁM LHÁT, MÓDNÍ DOMY SICE PRODÁVAJÍ, ALE TURISTÉ A FASHIONISTÉ, KTEŘÍ 

Z PAŘÍŽE DĚLAJÍ UNIKÁTNÍ DESTINACI TADY CHYBÍ. 
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S pravidelností přijížděli naku-

povat trendové kousky, oživit 

spontánně svou garderobu, 

nebo načerpat inspiraci a tra-

diční atmosféru. 

Co naplat, značky zaměřily pozornost 

na lokální a evropskou klientelu a roz-

vinuly vlastní online prodeje do světa. 

Ekonomický rozdíl před a po je zatra-

ceně velký. Díky masivním nájezdům 

asijské klientely, která utrácela skutečně 

ve velkém si značky zvykly na objem tr-

žeb. Současná situace přiměla analyzovat 

a eventuálně pozměnit strategii prodejů, 

pozici značky na trhu, a hlavně výrob-

ní proces. Řada z nich se ocitla v tíživé 

situaci a některé musely zrušit prodej-

ny v zahraničí, aby zachovaly činnost 

v rodné Francii. Módní průmysl a luxusní 

sféra ale jedou dál. Zase objevíte nové 

kousky, které vás chytnou za srdce a zase 

budete mít radost z nákupu něčeho 

krásného. Proto my všichni, kteří žijeme 

v bezprostřední blízkosti módy, v ateli-

érech, buticích, showroomech či jiných 

pařížských strukturách pro novináře, 

jsme rádi za váš zájem a velké „merci“ 

za chuť se znovu oblékat, líbit se a hle-

dat váš model, ve kterém se budete cítit 

dobře. A abyste vyšli do nové sezony 

vkusně, poradíme vám nejvýznamnější 

trendy z pódií. Sezona startuje energicky, 

umocněná gejzírem barev, extravagant-

ními a skulpturálními siluetami, mocnými 

total looky odkazujícími na fascinaci pro 

černý romantismus, ale také klasickými 

střihy v nádechu couture oživené novými 

nápady. 

BARVY, VŠECHNO NEBO NIC
Barvy v opozici dnes vystupují v souladu 

a přináší nový pohled na kontrast. Nebojte 

se kombinovat, zvednete vlnu obdivu 

a půjdete za inspiraci. Odhodláte se? 

Móda
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CHÂTEAU
Jde o nový trend s prvky klasické 

historické módy. Známé siluety 

z 18. století se staly inspirativ-

ním útočištěm módních tvůrců. 

Princesové linie, řasení a objem, 

živůtky a volánové rukávy, šně-

rování, mašle, útlý pas, ženskosti 

lichotící zakulacené dekolty, ale 

také náhrdelníky z kamenů a perel 

jsou skromným výčtem hlavních prvků. 

Vrchol dokonalosti, estetičnosti a umělecké 

zdatnosti nabízí opulenci v plné parádě. 

Necháme na vás, do jaké míry se necháte 

inspirovat.

Móda
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Scervino



Značka JAROSLAVA se zabývá úpletovou módou specifickou pro náročnou klientelu, která má zájem o nadčasový styl čistoty designu, 
výraznou, kultivovanou barevnost a kvalitní zpracování.

Velmi důležitou součástí je i zakázková tvorba modelů, která je vytvářena přímo
na míru dle individuálních představ a požadavků klientek.

Studio „JAROSLAVA“ palác LUCERNA (pod visícím koněm) Vodičkova 36, Pha 1, Tel: + 420 606 446 177

Webs: www.jaroslava.cz, Fb: - https://www.facebook.com/JAROSLAVA-180455085339224, Instagram: jaroslava_prochazkova,  
E-mail: jaroslava@jaroslava.cz

Značka JAROSLAVA se zabývá úpletovou módou specifickou pro náročnou klientelu, která má zájem o nadčasový styl čistoty designu, 
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DARKNESS
Vítejte v dokonalé scenérii černého ro-

mantismu ozvláštněného prvky gotiky 

a punku. Intenzivní hloubka tmavých barev 

vytváří dramatický efekt s konotací tajemna 

a pařížského couture. Přidejte se k oslavě 

této krásy a posuďte dokonalé spojení se 

sametem, krajkou a kůží. 

Chanel

Stella Mc Cartney 
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OBJEM
Široká a vyztužená ramena, balónové ru-

kávy, extravagantní řasení, široké áčkové 

sukně... Chápete správně, objem násle-

dující půlrok vystoupá do rozměrů XXL. 

Pojďte objevit, jaké jsou možnosti. 

PLATFORMY
Co dodat, retro udeřilo v plné síle a před-

stavilo novou módní kuriozitu. Platformy 

dobyly přehlídková mola, regály módních 

butiků i šatníky celebrit. Zásah do módní 

sféry, o kterém byste měli vědět. San-

dále, tenisky, mokasíny a kozačky vás 

vyzvednou do vyšší perspektivy. Závratná 

podívaná, že? 
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ŘETÍZKY
Mocná oka v nekonečné symbióze 

vám letos přinesou nový mód-

ní zážitek. Řetízky deklinované 

do barev, velikostí, integrované 

do košil nebo svetrů mají vysoce 

dekorativní schopnost. Zaměřte se 

na výraznější řetízky ve formě cho-

keru a čím více, tím lépe. Řetízková 

mánie pronikla také na doplňky 

a rozzářila kabelky i obuv. 

Móda

Ermano Scervino

Ermano Scervino
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káže Somavedic harmonizovat okolní pro-
středí až v okruhu 30 metrů, bez ohledu na 
to, kolik a jakých překážek mu stojí v cestě.

Ale to není zdaleka všechno. Jak se totiž 
začíná pomalu, ale jistě ukazovat, Somave-
dic je natolik sofi stikovaný, že významně 
předběhl svoji dobu. I Ivanu Rybjanskému, 
který si zprvu ani v celé šíři neuvědomil, co 
vlastně dokázal vytvořit, to plně došlo te-
prve nedávno. Něco jiného je totiž vyrobit 
něco, co funguje, a něco jiného je pochopit 
celý princip a potenciál. 

Zásluhu na tom má i Milka Nisslmüller, 
která si hned po dovolené pořídila Soma-
vedic Medic Uran, tehdy nejsilnější model 
– jeden pro sebe, druhý pro dceru a  třetí 
pro syna. „Já takové věci hodně cítím. U nás 
doma se mi stalo, že atmosféra v  bytě se 
kompletně změnila a  partner, který se 
budil čtyřikrát za noc, najednou spal jako 
miminko. Naproti tomu syn je naprosto 
technický člověk a přesvědčoval mě, že je 
to nějaký bullshit a nic takového nepotře-
buje, tak jsem mu řekla, ať to nechá svítit 
jako design do bytu,“ vypráví Milka ener-

Spojit se s Milkou Nisslmüller, která 
je v  jednom kole a  neustále pend-
luje mezi Vídní a  Spojenými arab-
skými emiráty, není úplně snadné. 

V  Dubaji stejně jako v  Rakousku totiž šíří 
slávu Somavedicu, unikátního českého pří-
stroje na neutralizaci elektrosmogu a geo-
patogenních zón, který svými schopnostmi 
udivuje lidi napříč společenskými vrstvami 
a kontinenty.

Milka Nisslmüller se celý život zajímala 
o lidské zdraví. Rodačka z Bratislavy, která 
po studiu ekonomie opustila Českosloven-
sko a usadila se ve Vídni, získala během své 
kariéry široké zdravotnické vzdělání – v al-
ternativní medicíně na anglické Academy 
of Human Sciences či v rakouském Institutu 
celostní medicíny doktora Steinera – a stu-
dovala též na americké American Academy 
of Anti-Aging Medicine, kde je dodnes ak-
tivní členkou. Neúnavně se věnuje hledání 
možností prevence zrychlených procesů 
stárnutí a chorob, které vznikají v důsledku 
negativních vlivů moderní techniky a civili-
zace.  

Před dvěma lety si během dovolené 
v  rakouských Alpách zašla na masáž, kde 
si všimla podivně svítící „zelené koule“. 
Poprosila maséra, ať tu zvláštní lampičku 
vypne, že ji ruší při odpočinku. Ten se ale 
zuřivě bránil. „Stefan trval na tom, že ji ne-
vypne, protože mi prý ta zelená koule dělá 
dobře. Takto jsme se dohadovali asi týden. 
Po týdnu mě ale ta koule už nerušila, na-
opak. Při nejbližší příležitosti jsem si ji kou-
pila,“ vzpomíná Milka Nisslmüller na čer-
venec 2018, který posunul mílovými kroky 
vpřed nejen její vlastní život, ale zásadně 
ovlivnil i  další kroky lovosického vynález-
ce Ivana Rybjanského, který ve své dílničce 
před devíti lety první Somavedic vytvořil.

Skleněný přístroj ve tvaru kosmické lodi, 
který sestává z polodrahokamů a vzácných 
kovů ve tvaru pyramidy, zalitých ve skle, 
je založen na principu řízeného uvolňová-
ní jejich energie, která příznivě ovlivňuje 
okolní prostředí. Každý minerál „vibruje“ na 
určité frekvenci, a tu vysílá do okolí. Tím, že 
jsou polodrahokamy poskládány tak, aby 
se jejich účinky vzájemně zesilovaly, do-

Zvyšující se množství volných radikálů vzniklých působením 
bezdrátového záření a jiného elektrosmogu, stejně jako dalších 

škodlivin, způsobuje mnoha lidem velké zdravotní potíže. Naštěstí ale 
existují způsoby, jak se od toho nejhoršího uchránit.

JAKÝ SI TO UDĚLÁŠ...
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gicky; ostatně jinak to ani neumí. Za nějaký 
čas ale syn volal, že si přístroj nechá, proto-
že se dokáže soustředit až dvanáct hodin 
v kuse. Vnučky přestaly trpět častými viró-
zami ze školky, a když vzala Milka zařízení 
do koučinkové skupiny složené převážně 
z „ajťáků“, kteří celé dny jen čučí do počíta-
če, zjistila, že jsou najednou soustředěnější 
a přístupnější.

Proto na nic nečekala a z Vídně se vydala 
přímo do Lovosic, aby přišla na kloub tomu, 
jak je něco takového možné. Po dlouhém 
rozhovoru s  Ivanem Rybjanským zjistila 
vše, co potřebovala , a rozhodla se, že tako-
vou věc dostane mezi lidi nejen v Rakous-
ku, ale i v Dubaji, kde několik let pracovala 
a žila. Na základě lovosické schůzky vznikl 
Somavedic Austria a  Somavedic Emirates. 
Lámala si ale hlavu, jak to vlastně udělá, 
protože pro Araby, a  zejména „zdravotně 
konzervativní“ Rakušany, může být obtížné 
něco takového přijmout. Na rozdíl třeba od 
Čechů, kteří jsou alternativním věcem ote-
vřeni a nakloněni. „I když jsem člověk tvr-
dých faktů a tento přístroj funguje na bázi 
frekvencí, věděla jsem, že to musím pro 
rakouský a arabský trh nějak srozumitelně 
podat a zdůvodnit.“

Po dlouhém zkoumání a  konzultacích 
s vědci a lékaři napadlo Milku Nisslmüller, 
která věděla, že se musí chytit něčeho pev-
ného, provést test na přítomnost takzva-
ných volných radikálů v moči. A právě to se 
ukázalo jako klíčové.

Volné radikály jsou totiž „morem“ mo-
derní doby. A to přesto, že jsou mezi námi 
už od doby, kdy se Adam s  Evou poprvé 
nadechli vzduchu. Vznikají v těle jak přiro-
zenou cestou v rámci látkové přeměny, tak 
vlivem vnějších vlivů životního prostředí. 
A vytváří je jak sluneční záření, tak škodlivé 
látky z okolí – léky, chemie, geopatogenní 
zóny Země a především elektromagnetic-
ké záření z mobilů, Wi-Fi routerů a jiné mo-
derní techniky, které neustále přibývá. 

Za běžných okolností obsahuje každá 
molekula – ať už buňky v našem těle nebo 

molekuly vzduchu, který dýcháme – jedno 
jádro, kolem něhož obíhají vždy v párech 
záporně nabité částečky, kterým se říká 
elektrony. Elektromagnetické záření však 
způsobí, že zasažená molekula – například 
vzduchu – ztratí jeden elektron, a  ten  už 
není v páru. Takto poškozená molekula se 
potom všemi silami snaží ztracený elekt-
ron ukořistit z  vedlejší molekuly, která je 
zatím ještě v pořádku.

Protože molekule chybí jeden elektron, 
stává se volným radikálem. Volným proto, 
že jí chybí elektron, radikálem proto, že se 
ho snaží někde ukrást. Dýcháme-li vzduch, 

který obsahuje volné radikály způsobené 
ve velké míře právě elektrosmogem, do-
chází v našem těle k řetězové reakci, která 
poškozuje naše buňky. Říká se jí oxidace.

Chování volných radikálů je podobně to-
xické, jako kdyby muže opustila manželka 
a on se vydal shánět novou ženu k souse-
dovi. Za chvíli by byl vzhůru nohama celý 
dům. V  kuchyni to třeba vypadá tak, že 
když necháte na stole oloupaný banán, 
kvůli volným radikálům za chvilku zčerná. 

Adam s Evou sice také „oxidovali“, a oxi-
dovali i jejich následníci, ale až do 18. sto-

letí to nepředstavovalo zvláštní problém. 
Imunitní systém se za normálních okolnos-
tí volným radikálům ubrání. Například po-
mocí tripeptidu s názvem glutathion, který 
produkuje naše tělo a který obsahuje velké 
množství záporných elektronů. Tím pádem 
může v těle snadno napravit spoušť, kterou 
nezvaní návštěvníci způsobili.

Jak se ale říká, všeho moc škodí. Přísun 
volných radikálů do organismu se prudce 
zvýšil v  18. století, když začala průmyslo-
vá revoluce. O  sto let později se dalším 
zdrojem volných radikálů stala elektřina 
a zvýšené elektromagnetické záření, které 

Tělo má v noci detoxikovat, regenerovat 
a produkovat hormony. Ale když je plné 

volných radikálů, protože máme zapnutý 
mobil, Wi-Fi… Ženy mají předčasně menopauzu 

a muži andropauzu; takových lidí jsou plné 
ordinace a je jim třeba čtyřicet let.

Model Somavedic Medic Amber momentálně slaví úspěchy v Japonsku.

Komerční prezentace
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káže Somavedic harmonizovat okolní pro-
středí až v okruhu 30 metrů, bez ohledu na 
to, kolik a jakých překážek mu stojí v cestě.

Ale to není zdaleka všechno. Jak se totiž 
začíná pomalu, ale jistě ukazovat, Somave-
dic je natolik sofi stikovaný, že významně 
předběhl svoji dobu. I Ivanu Rybjanskému, 
který si zprvu ani v celé šíři neuvědomil, co 
vlastně dokázal vytvořit, to plně došlo te-
prve nedávno. Něco jiného je totiž vyrobit 
něco, co funguje, a něco jiného je pochopit 
celý princip a potenciál. 

Zásluhu na tom má i Milka Nisslmüller, 
která si hned po dovolené pořídila Soma-
vedic Medic Uran, tehdy nejsilnější model 
– jeden pro sebe, druhý pro dceru a  třetí 
pro syna. „Já takové věci hodně cítím. U nás 
doma se mi stalo, že atmosféra v  bytě se 
kompletně změnila a  partner, který se 
budil čtyřikrát za noc, najednou spal jako 
miminko. Naproti tomu syn je naprosto 
technický člověk a přesvědčoval mě, že je 
to nějaký bullshit a nic takového nepotře-
buje, tak jsem mu řekla, ať to nechá svítit 
jako design do bytu,“ vypráví Milka ener-

Spojit se s Milkou Nisslmüller, která 
je v  jednom kole a  neustále pend-
luje mezi Vídní a  Spojenými arab-
skými emiráty, není úplně snadné. 

V  Dubaji stejně jako v  Rakousku totiž šíří 
slávu Somavedicu, unikátního českého pří-
stroje na neutralizaci elektrosmogu a geo-
patogenních zón, který svými schopnostmi 
udivuje lidi napříč společenskými vrstvami 
a kontinenty.

Milka Nisslmüller se celý život zajímala 
o lidské zdraví. Rodačka z Bratislavy, která 
po studiu ekonomie opustila Českosloven-
sko a usadila se ve Vídni, získala během své 
kariéry široké zdravotnické vzdělání – v al-
ternativní medicíně na anglické Academy 
of Human Sciences či v rakouském Institutu 
celostní medicíny doktora Steinera – a stu-
dovala též na americké American Academy 
of Anti-Aging Medicine, kde je dodnes ak-
tivní členkou. Neúnavně se věnuje hledání 
možností prevence zrychlených procesů 
stárnutí a chorob, které vznikají v důsledku 
negativních vlivů moderní techniky a civili-
zace.  

Před dvěma lety si během dovolené 
v  rakouských Alpách zašla na masáž, kde 
si všimla podivně svítící „zelené koule“. 
Poprosila maséra, ať tu zvláštní lampičku 
vypne, že ji ruší při odpočinku. Ten se ale 
zuřivě bránil. „Stefan trval na tom, že ji ne-
vypne, protože mi prý ta zelená koule dělá 
dobře. Takto jsme se dohadovali asi týden. 
Po týdnu mě ale ta koule už nerušila, na-
opak. Při nejbližší příležitosti jsem si ji kou-
pila,“ vzpomíná Milka Nisslmüller na čer-
venec 2018, který posunul mílovými kroky 
vpřed nejen její vlastní život, ale zásadně 
ovlivnil i  další kroky lovosického vynález-
ce Ivana Rybjanského, který ve své dílničce 
před devíti lety první Somavedic vytvořil.

Skleněný přístroj ve tvaru kosmické lodi, 
který sestává z polodrahokamů a vzácných 
kovů ve tvaru pyramidy, zalitých ve skle, 
je založen na principu řízeného uvolňová-
ní jejich energie, která příznivě ovlivňuje 
okolní prostředí. Každý minerál „vibruje“ na 
určité frekvenci, a tu vysílá do okolí. Tím, že 
jsou polodrahokamy poskládány tak, aby 
se jejich účinky vzájemně zesilovaly, do-

Zvyšující se množství volných radikálů vzniklých působením 
bezdrátového záření a jiného elektrosmogu, stejně jako dalších 

škodlivin, způsobuje mnoha lidem velké zdravotní potíže. Naštěstí ale 
existují způsoby, jak se od toho nejhoršího uchránit.

JAKÝ SI TO UDĚLÁŠ...
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gicky; ostatně jinak to ani neumí. Za nějaký 
čas ale syn volal, že si přístroj nechá, proto-
že se dokáže soustředit až dvanáct hodin 
v kuse. Vnučky přestaly trpět častými viró-
zami ze školky, a když vzala Milka zařízení 
do koučinkové skupiny složené převážně 
z „ajťáků“, kteří celé dny jen čučí do počíta-
če, zjistila, že jsou najednou soustředěnější 
a přístupnější.

Proto na nic nečekala a z Vídně se vydala 
přímo do Lovosic, aby přišla na kloub tomu, 
jak je něco takového možné. Po dlouhém 
rozhovoru s  Ivanem Rybjanským zjistila 
vše, co potřebovala , a rozhodla se, že tako-
vou věc dostane mezi lidi nejen v Rakous-
ku, ale i v Dubaji, kde několik let pracovala 
a žila. Na základě lovosické schůzky vznikl 
Somavedic Austria a  Somavedic Emirates. 
Lámala si ale hlavu, jak to vlastně udělá, 
protože pro Araby, a  zejména „zdravotně 
konzervativní“ Rakušany, může být obtížné 
něco takového přijmout. Na rozdíl třeba od 
Čechů, kteří jsou alternativním věcem ote-
vřeni a nakloněni. „I když jsem člověk tvr-
dých faktů a tento přístroj funguje na bázi 
frekvencí, věděla jsem, že to musím pro 
rakouský a arabský trh nějak srozumitelně 
podat a zdůvodnit.“

Po dlouhém zkoumání a  konzultacích 
s vědci a lékaři napadlo Milku Nisslmüller, 
která věděla, že se musí chytit něčeho pev-
ného, provést test na přítomnost takzva-
ných volných radikálů v moči. A právě to se 
ukázalo jako klíčové.

Volné radikály jsou totiž „morem“ mo-
derní doby. A to přesto, že jsou mezi námi 
už od doby, kdy se Adam s  Evou poprvé 
nadechli vzduchu. Vznikají v těle jak přiro-
zenou cestou v rámci látkové přeměny, tak 
vlivem vnějších vlivů životního prostředí. 
A vytváří je jak sluneční záření, tak škodlivé 
látky z okolí – léky, chemie, geopatogenní 
zóny Země a především elektromagnetic-
ké záření z mobilů, Wi-Fi routerů a jiné mo-
derní techniky, které neustále přibývá. 

Za běžných okolností obsahuje každá 
molekula – ať už buňky v našem těle nebo 

molekuly vzduchu, který dýcháme – jedno 
jádro, kolem něhož obíhají vždy v párech 
záporně nabité částečky, kterým se říká 
elektrony. Elektromagnetické záření však 
způsobí, že zasažená molekula – například 
vzduchu – ztratí jeden elektron, a  ten  už 
není v páru. Takto poškozená molekula se 
potom všemi silami snaží ztracený elekt-
ron ukořistit z  vedlejší molekuly, která je 
zatím ještě v pořádku.

Protože molekule chybí jeden elektron, 
stává se volným radikálem. Volným proto, 
že jí chybí elektron, radikálem proto, že se 
ho snaží někde ukrást. Dýcháme-li vzduch, 

který obsahuje volné radikály způsobené 
ve velké míře právě elektrosmogem, do-
chází v našem těle k řetězové reakci, která 
poškozuje naše buňky. Říká se jí oxidace.

Chování volných radikálů je podobně to-
xické, jako kdyby muže opustila manželka 
a on se vydal shánět novou ženu k souse-
dovi. Za chvíli by byl vzhůru nohama celý 
dům. V  kuchyni to třeba vypadá tak, že 
když necháte na stole oloupaný banán, 
kvůli volným radikálům za chvilku zčerná. 

Adam s Evou sice také „oxidovali“, a oxi-
dovali i jejich následníci, ale až do 18. sto-

letí to nepředstavovalo zvláštní problém. 
Imunitní systém se za normálních okolnos-
tí volným radikálům ubrání. Například po-
mocí tripeptidu s názvem glutathion, který 
produkuje naše tělo a který obsahuje velké 
množství záporných elektronů. Tím pádem 
může v těle snadno napravit spoušť, kterou 
nezvaní návštěvníci způsobili.

Jak se ale říká, všeho moc škodí. Přísun 
volných radikálů do organismu se prudce 
zvýšil v  18. století, když začala průmyslo-
vá revoluce. O  sto let později se dalším 
zdrojem volných radikálů stala elektřina 
a zvýšené elektromagnetické záření, které 

Tělo má v noci detoxikovat, regenerovat 
a produkovat hormony. Ale když je plné 

volných radikálů, protože máme zapnutý 
mobil, Wi-Fi… Ženy mají předčasně menopauzu 

a muži andropauzu; takových lidí jsou plné 
ordinace a je jim třeba čtyřicet let.

Model Somavedic Medic Amber momentálně slaví úspěchy v Japonsku.
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Drahokamy a polodrahokamy

Somavedic je navržen na principu řízeného uvolňování 
energie z minerálů.  Jedná se především o polodrahokamy 
nebo drahokamy ve specifi cké konfi guraci. 

Nejoblíbenější model Somavedic Medic Uran si poradí z 99% 
všech zátěží v jakémkoli prostoru. 

stabilitě molekul kyslíku rozhodně nepři-
spělo. O  znečištěném životním prostředí 
ani nemluvě. A v roce 1983 bylo zaděláno 
na další malér, neboť byl do provozu uve-
den první mobilní telefon, aniž by kdokoli 
zkoumal jeho škodlivé účinky, a  „radikál-
ní“ revoluce pokračovala rokem 2007, kdy 
se začal prodávat iPhone. Od té doby, co 
máme „chytré“ telefony plné 2G, 3G, 4G 
a nejnověji 5G dat, komunikujeme vlnami 
nejen mezi sebou, ale i  s  jednotlivými vy-
sílači a  anténami. Toto silné záření ještě 
silněji rozbíjí molekuly kyslíku, jež násled-
ně řádí jako černá ruka. Jsme zkrátka pod 
palbou.

CHYTRÉ ELEKTROMĚRY?

Tím, že se exponenciálně zvýšilo elek-
tromagnetické záření, úměrně přibývá 
civilizačních chorob a  jiných zdravotních 
problémů. Protože jde o obrovský byznys, 
vědci a politici dělají, že to nevidí, a argu-
mentují tím, že záření z mobilů a Wi-Fi pří-
strojů nepřekračuje normy. Jenom vždycky 
zapomenou říct, že ty normy neustále zvy-
šují s přibývajícím zářením tak, aby to po-
každé „prošlo“.

Další oblíbenou výmluvou zlobbovaných 
politků, vědců a úředníků je argument, že 
bezdrátové záření není škodlivé. To je ale 
tím, že normy jsou postavené převážně na 
tepelných účincích. Pokud se vám tedy z te-
lefonu nespálí ucho nebo se vám neuvaří 
mozek či se jinak výrazně „neoteplíte“, je 
tento druh záření považován za neškodný. 

Jen v prvních dvaceti letech od zavedení 
mobilů byla hladina elektromagnetické-
ho záření až třicetkrát vyšší, před pěti lety 
už se hladina zvedla 1 000 000 000 000 
000krát (toto číslo odpovídá jedné biliar-
dě). Za předpokladu, že zrovna netelefo-
nujete – pokud ano, je okolní záření ještě 
výrazně silnější.

Mezinárodní tým vědců vydal v roce 2007 
práci zvanou BioInitiative Report, v níž při-
nesl jasné důkazy o tom, že elektromagne-
tické zamoření způsobuje poruchy imunity 
či ovlivňuje chování a  výrobu melatoninu 
– to může vést až k Alzheimerově chorobě 
a  rakovině prsu. Záření dále provází po-
škozování na genové úrovni, a dokonce ho 
spojili s leukémií u dětí. Další studie uvádě-
jí možnost chronického stresu, změnu v en-
zymech a metabolismu, zvýšený růst buněk 
a produkce stresových proteinů či narušení 
paměti a funkcí mozku.

V roce 2012 pak byla zveřejněna známá 
studie provedená ve švédské  Univerzitní 
nemocnice v Örebro, podle níž má deseti-
leté užívání mobilního telefonu za násle-
dek v průměru o 290 % vyšší riziko rozvoje 
nádoru na mozku; přičemž nádor se vyvíjí 
– logicky – na té straně hlavy, u níž je mobil 
nejvíce používaný.

S  každou další generací bezdrátových 
přenosů dat, od 2G a 3G přes 4G až po nej-
novějších 5G, exponenciálně roste i počet 
volných radikálů v  našem životním pro-
středí a okolí. A čím větší množství volných 
radikálů naše tělo bombarduje, tím větší je 
zátěž pro imunitní systém. Ve světě se na-

víc v posledních letech rozšířilo používání 
takzvaných „smart meters“. Jde o  jakési 
inteligentní počítače elektrického proudu 
neboli sofi stikované digitální elektroměry. 
V Česku se tato technologie teprve testu-
je, ale jinde už naplno běží. Úkolem těch-
to smart meterů je komunikovat rádiovým 
modemem s  každým spotřebičem v  do-
mácnosti a datovou centrálou. Nejenže to 
produkuje další zbytečný elektrosmog, ale 
také totální špionáž.

TAK KOLIK?
„Tělo má v  noci detoxikovat, regenerovat 
a  produkovat hormony. Ale když je plné 
volných radikálů, protože máme zapnutý 
mobil, Wi-Fi… Ženy mají předčasně meno-
pauzu a  muži andropauzu; takových lidí 
jsou plné ordinace a  je jim třeba čtyřicet 
let,“ říká Milka Nisslmüller, které vrtalo hla-
vou, proč mají přístroje Somavedic tak pozi-
tivní harmonizační účinky. A tak ji napadlo 
otestovat, jestli má přítomnost Somavedicu 
výraznější vliv právě na množství volných 
radikálů. Když se totiž tělo v  noci nemusí 
bránit útokům volných radikálů, může re-
generovat a produkovat pro život nezbytné 
hormony. 

Ivan Rybjanský musel po celou dobu vý-
voje Somavedicu často vyvracet nesprávné 
představy lidí, kteří se domnívají, že přístroj 
má svými účinky elektrosmog či geopato-
genní zóny „vyrušit“. To je samozřejmě ne-
smysl. Kdyby to tak bylo, nezapnuli byste si 
doma ani počítač nebo telefon. Somavedic 

„nevypíná“ elektrosmog, ale eliminuje jeho 
škodlivé důsledky na buněčné úrovni. Nyní 
už lze srozumitelněji popsat princip, jakým 
to dokáže. Jde na to pěkně „čistě a přírod-
ně“.

Odpadním produktem nenasycených 
mastných kyselin je takzvaný malondialde-
hyd, který vzniká tehdy, pokud kvůli volným 
radikálům tyto kyseliny oxidují. Právě na 
jeho přítomnosti v moči jsou založeny tes-
tovací proužky Freie-Radikale-Check, které 
napadlo použít Milku Nisslmüller a  které 
dokážou změřit takzvaný oxidační stres 
způsobený přítomností volných radikálů 
v těle.

Když se ukázalo, že Somavedic opravdu 
umí oxidační stres snížit na minimum, pustil 
se Ivan Rybjanský do zjišťování mechanis-
mu, jakým to přístroj způsobuje. Jak vyšlo 
brzy různými měřeními najevo, Somavedic 
dělá něco podobného jako mořská voda – 
vytváří částice, které nesou elektrický ná-
boj, konkrétně takzvané záporné ionty, což 
je skvělá zpráva. Zatímco atom v  neutrál-
ním stavu má stejný počet protonů a elekt-
ronů, záporně nabité částice obsahují jeden 
nebo více dalších záporně nabitých elektro-
nů. Co to znamená? Že se mohou elegantně 
spojit s  volnými radikály v  těle a  okolním 
prostředí, což také v  případě Somavedicu 
dělají. Obrovská výhoda Somavedicu je, že 
pracuje na čisté bázi, neboť je sestrojen na 
principu řízeného uvolňování energie dra-
hých kamenů. Proč ale zrovna léčivé kame-
ny v  konkrétní vzájemné korelaci emitují 
podobně jako slaná voda v  moři záporné 

ionty? „Na povrchu některých kamenů exis-
tují takzvané fullereny, molekuly tvoře-
né atomy uhlíku uspořádanými do vrstvy 
z pěti- a šestiúhelníků s atomy ve vrcholech. 
Kameny svým povrchovým napětím tyto 
fullereny vytvářejí a  následně se uvolňují 
záporné ionty,“ vysvětluje tento princip Ivan 
Rybjanský.

Somavedic je sestaven tak, aby se léčivá 
energie a s ní záporné ionty z kamenů uvol-
ňovaly postupně a  trvale a  jejich účinky 
se vzájemně zesilovaly. „Přirovnal bych to 
k příkladu magnetů. Když si vezmete jeden 
magnet, vytvoří okolo sebe nějaké pole. De-
set magnetů vytvoří silnější pole. Stejně tak 
jeden kámen má nějaké pole, ale dvacet 
kamenů spojených s různými drahými kovy 
je v  generování záporných iontů násobně 
silnější.“ To lze ostatně velmi snadno ověřit 
použitím kvalitního měřiče hustoty iontů, 
například spolehlivého amerického přístro-
je od fi rmy AlphaLab.

Tím, že Somavedic dovede generovat ob-
rovské množství záporných iontů, dokáže 
podle Ivana Rybjanského také harmonizo-
vat nejen okolní prostředí a lidské tělo, kte-
rému umetá cestičku od volných radikálů, 
ale také další „dimenze“ naší osobnosti. 
„Okolo fyzického těla je energetické pole, 
které by se dalo označit jako druhé tělo. 
Každý náš orgán, každá buňka, funguje na 
určité frekvenci. Třetí úroveň je mentální 
pole, kam spadají všechny zážitky, které 
jsme zažili od narození až dodnes, naše 
vzpomínky. Sice jsou neutříděné a  vše si 
nepamatujeme, ale jsou uložené v mozku,“ 

vysvětluje muž, který poté, co před dvaceti 
lety, kdy mu lékaři dávali několik týdnů života, 
dostal druhou šanci a kompletně změnil způ-
sob myšlení i přístup k sobě a lidskému zdraví. 
Dnes je šťastný, že tuto laskavost může svou 
prací několikanásobně oplatit – tím, že pomá-
há lidem od Česka přes Slovensko, Německo 
a  Rakousko až po Spojené státy americké, 
Rusko, Spojené arabské emiráty a  Japonsko 
žít lepší a harmoničtější život.

Schopnosti Somavedicu ale sahají ještě dál, 
až na kvantovou úroveň. „Čtvrtá úroveň je tak-
zvané kvantové pole, kde jsou uloženy všechny 
další informace, například o  našich předcích. 
Přirovnal bych to k  počítači – to, co se neve-
jde na pevný disk (do mozku), musíme uložit 
externě, odkud je možné si informace kdykoli 
,stáhnout‘. To kvantové pole je uložené, dá se 
říct, ,na cloudu‘. Pátá úroveň či dimenze nás 
spojuje s něčím, co nás přesahuje. Silou, kterou 
někdo nazývá éterem, někdo Bohem, jiný ne-
podmíněnou láskou či energií Zdroje. Na všech 
těchto pěti úrovních existujeme. Frekvence na-
šeho okolí, především ty vycházející z moderní 
techniky, jako jsou mobily, Wi-Fi, baby monito-
ry, mikrovlnky nebo telekomunikační rádiové 
věže, narušují a  ovlivňují tok energetických 
informací v našem těle. Všechny tyto frekven-
ce ale Somavedic harmonizuje a neutralizuje 
vnější škodlivé vlivy, které by toto propojení 
mohly zbytečně kazit.“ Přístroj nám sice umete 
cestičku, ale zbytek práce už je na nás. „Jaký si 
to totiž uděláme, takový to máme“.

www.somavedic.cz
info@somavedic.cz
+420 731 173 591
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stabilitě molekul kyslíku rozhodně nepři-
spělo. O  znečištěném životním prostředí 
ani nemluvě. A v roce 1983 bylo zaděláno 
na další malér, neboť byl do provozu uve-
den první mobilní telefon, aniž by kdokoli 
zkoumal jeho škodlivé účinky, a  „radikál-
ní“ revoluce pokračovala rokem 2007, kdy 
se začal prodávat iPhone. Od té doby, co 
máme „chytré“ telefony plné 2G, 3G, 4G 
a nejnověji 5G dat, komunikujeme vlnami 
nejen mezi sebou, ale i  s  jednotlivými vy-
sílači a  anténami. Toto silné záření ještě 
silněji rozbíjí molekuly kyslíku, jež násled-
ně řádí jako černá ruka. Jsme zkrátka pod 
palbou.

CHYTRÉ ELEKTROMĚRY?

Tím, že se exponenciálně zvýšilo elek-
tromagnetické záření, úměrně přibývá 
civilizačních chorob a  jiných zdravotních 
problémů. Protože jde o obrovský byznys, 
vědci a politici dělají, že to nevidí, a argu-
mentují tím, že záření z mobilů a Wi-Fi pří-
strojů nepřekračuje normy. Jenom vždycky 
zapomenou říct, že ty normy neustále zvy-
šují s přibývajícím zářením tak, aby to po-
každé „prošlo“.

Další oblíbenou výmluvou zlobbovaných 
politků, vědců a úředníků je argument, že 
bezdrátové záření není škodlivé. To je ale 
tím, že normy jsou postavené převážně na 
tepelných účincích. Pokud se vám tedy z te-
lefonu nespálí ucho nebo se vám neuvaří 
mozek či se jinak výrazně „neoteplíte“, je 
tento druh záření považován za neškodný. 

Jen v prvních dvaceti letech od zavedení 
mobilů byla hladina elektromagnetické-
ho záření až třicetkrát vyšší, před pěti lety 
už se hladina zvedla 1 000 000 000 000 
000krát (toto číslo odpovídá jedné biliar-
dě). Za předpokladu, že zrovna netelefo-
nujete – pokud ano, je okolní záření ještě 
výrazně silnější.

Mezinárodní tým vědců vydal v roce 2007 
práci zvanou BioInitiative Report, v níž při-
nesl jasné důkazy o tom, že elektromagne-
tické zamoření způsobuje poruchy imunity 
či ovlivňuje chování a  výrobu melatoninu 
– to může vést až k Alzheimerově chorobě 
a  rakovině prsu. Záření dále provází po-
škozování na genové úrovni, a dokonce ho 
spojili s leukémií u dětí. Další studie uvádě-
jí možnost chronického stresu, změnu v en-
zymech a metabolismu, zvýšený růst buněk 
a produkce stresových proteinů či narušení 
paměti a funkcí mozku.

V roce 2012 pak byla zveřejněna známá 
studie provedená ve švédské  Univerzitní 
nemocnice v Örebro, podle níž má deseti-
leté užívání mobilního telefonu za násle-
dek v průměru o 290 % vyšší riziko rozvoje 
nádoru na mozku; přičemž nádor se vyvíjí 
– logicky – na té straně hlavy, u níž je mobil 
nejvíce používaný.

S  každou další generací bezdrátových 
přenosů dat, od 2G a 3G přes 4G až po nej-
novějších 5G, exponenciálně roste i počet 
volných radikálů v  našem životním pro-
středí a okolí. A čím větší množství volných 
radikálů naše tělo bombarduje, tím větší je 
zátěž pro imunitní systém. Ve světě se na-

víc v posledních letech rozšířilo používání 
takzvaných „smart meters“. Jde o  jakési 
inteligentní počítače elektrického proudu 
neboli sofi stikované digitální elektroměry. 
V Česku se tato technologie teprve testu-
je, ale jinde už naplno běží. Úkolem těch-
to smart meterů je komunikovat rádiovým 
modemem s  každým spotřebičem v  do-
mácnosti a datovou centrálou. Nejenže to 
produkuje další zbytečný elektrosmog, ale 
také totální špionáž.

TAK KOLIK?
„Tělo má v  noci detoxikovat, regenerovat 
a  produkovat hormony. Ale když je plné 
volných radikálů, protože máme zapnutý 
mobil, Wi-Fi… Ženy mají předčasně meno-
pauzu a  muži andropauzu; takových lidí 
jsou plné ordinace a  je jim třeba čtyřicet 
let,“ říká Milka Nisslmüller, které vrtalo hla-
vou, proč mají přístroje Somavedic tak pozi-
tivní harmonizační účinky. A tak ji napadlo 
otestovat, jestli má přítomnost Somavedicu 
výraznější vliv právě na množství volných 
radikálů. Když se totiž tělo v  noci nemusí 
bránit útokům volných radikálů, může re-
generovat a produkovat pro život nezbytné 
hormony. 

Ivan Rybjanský musel po celou dobu vý-
voje Somavedicu často vyvracet nesprávné 
představy lidí, kteří se domnívají, že přístroj 
má svými účinky elektrosmog či geopato-
genní zóny „vyrušit“. To je samozřejmě ne-
smysl. Kdyby to tak bylo, nezapnuli byste si 
doma ani počítač nebo telefon. Somavedic 

„nevypíná“ elektrosmog, ale eliminuje jeho 
škodlivé důsledky na buněčné úrovni. Nyní 
už lze srozumitelněji popsat princip, jakým 
to dokáže. Jde na to pěkně „čistě a přírod-
ně“.

Odpadním produktem nenasycených 
mastných kyselin je takzvaný malondialde-
hyd, který vzniká tehdy, pokud kvůli volným 
radikálům tyto kyseliny oxidují. Právě na 
jeho přítomnosti v moči jsou založeny tes-
tovací proužky Freie-Radikale-Check, které 
napadlo použít Milku Nisslmüller a  které 
dokážou změřit takzvaný oxidační stres 
způsobený přítomností volných radikálů 
v těle.

Když se ukázalo, že Somavedic opravdu 
umí oxidační stres snížit na minimum, pustil 
se Ivan Rybjanský do zjišťování mechanis-
mu, jakým to přístroj způsobuje. Jak vyšlo 
brzy různými měřeními najevo, Somavedic 
dělá něco podobného jako mořská voda – 
vytváří částice, které nesou elektrický ná-
boj, konkrétně takzvané záporné ionty, což 
je skvělá zpráva. Zatímco atom v  neutrál-
ním stavu má stejný počet protonů a elekt-
ronů, záporně nabité částice obsahují jeden 
nebo více dalších záporně nabitých elektro-
nů. Co to znamená? Že se mohou elegantně 
spojit s  volnými radikály v  těle a  okolním 
prostředí, což také v  případě Somavedicu 
dělají. Obrovská výhoda Somavedicu je, že 
pracuje na čisté bázi, neboť je sestrojen na 
principu řízeného uvolňování energie dra-
hých kamenů. Proč ale zrovna léčivé kame-
ny v  konkrétní vzájemné korelaci emitují 
podobně jako slaná voda v  moři záporné 

ionty? „Na povrchu některých kamenů exis-
tují takzvané fullereny, molekuly tvoře-
né atomy uhlíku uspořádanými do vrstvy 
z pěti- a šestiúhelníků s atomy ve vrcholech. 
Kameny svým povrchovým napětím tyto 
fullereny vytvářejí a  následně se uvolňují 
záporné ionty,“ vysvětluje tento princip Ivan 
Rybjanský.

Somavedic je sestaven tak, aby se léčivá 
energie a s ní záporné ionty z kamenů uvol-
ňovaly postupně a  trvale a  jejich účinky 
se vzájemně zesilovaly. „Přirovnal bych to 
k příkladu magnetů. Když si vezmete jeden 
magnet, vytvoří okolo sebe nějaké pole. De-
set magnetů vytvoří silnější pole. Stejně tak 
jeden kámen má nějaké pole, ale dvacet 
kamenů spojených s různými drahými kovy 
je v  generování záporných iontů násobně 
silnější.“ To lze ostatně velmi snadno ověřit 
použitím kvalitního měřiče hustoty iontů, 
například spolehlivého amerického přístro-
je od fi rmy AlphaLab.

Tím, že Somavedic dovede generovat ob-
rovské množství záporných iontů, dokáže 
podle Ivana Rybjanského také harmonizo-
vat nejen okolní prostředí a lidské tělo, kte-
rému umetá cestičku od volných radikálů, 
ale také další „dimenze“ naší osobnosti. 
„Okolo fyzického těla je energetické pole, 
které by se dalo označit jako druhé tělo. 
Každý náš orgán, každá buňka, funguje na 
určité frekvenci. Třetí úroveň je mentální 
pole, kam spadají všechny zážitky, které 
jsme zažili od narození až dodnes, naše 
vzpomínky. Sice jsou neutříděné a  vše si 
nepamatujeme, ale jsou uložené v mozku,“ 

vysvětluje muž, který poté, co před dvaceti 
lety, kdy mu lékaři dávali několik týdnů života, 
dostal druhou šanci a kompletně změnil způ-
sob myšlení i přístup k sobě a lidskému zdraví. 
Dnes je šťastný, že tuto laskavost může svou 
prací několikanásobně oplatit – tím, že pomá-
há lidem od Česka přes Slovensko, Německo 
a  Rakousko až po Spojené státy americké, 
Rusko, Spojené arabské emiráty a  Japonsko 
žít lepší a harmoničtější život.

Schopnosti Somavedicu ale sahají ještě dál, 
až na kvantovou úroveň. „Čtvrtá úroveň je tak-
zvané kvantové pole, kde jsou uloženy všechny 
další informace, například o  našich předcích. 
Přirovnal bych to k  počítači – to, co se neve-
jde na pevný disk (do mozku), musíme uložit 
externě, odkud je možné si informace kdykoli 
,stáhnout‘. To kvantové pole je uložené, dá se 
říct, ,na cloudu‘. Pátá úroveň či dimenze nás 
spojuje s něčím, co nás přesahuje. Silou, kterou 
někdo nazývá éterem, někdo Bohem, jiný ne-
podmíněnou láskou či energií Zdroje. Na všech 
těchto pěti úrovních existujeme. Frekvence na-
šeho okolí, především ty vycházející z moderní 
techniky, jako jsou mobily, Wi-Fi, baby monito-
ry, mikrovlnky nebo telekomunikační rádiové 
věže, narušují a  ovlivňují tok energetických 
informací v našem těle. Všechny tyto frekven-
ce ale Somavedic harmonizuje a neutralizuje 
vnější škodlivé vlivy, které by toto propojení 
mohly zbytečně kazit.“ Přístroj nám sice umete 
cestičku, ale zbytek práce už je na nás. „Jaký si 
to totiž uděláme, takový to máme“.

www.somavedic.cz
info@somavedic.cz
+420 731 173 591

Komerční prezentace
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Text: Iva Bartošová, foto: Shutterstock.com

BEZ PŘÍPRAVY TO NEJDE 
ANEB 

CO NAKOUPIT 

NA ZIMU
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LYŽOVÁNÍ PATŘÍ MEZI NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SPORTY, 
KTERÉ U NÁS PROVOZUJÍ NEJEN JEHO NADŠENÍ 

VYZNAVAČI, ALE ROVNOU I CELÉ RODINY S DĚTMI. 
VŽDYŤ PŘI JAKÉ JINÉ AKTIVITĚ LZE V ZIMNÍCH 

MĚSÍCÍCH ZAŽÍT TOLIK RADOSTI Z POHYBU NEŽ 
PŘI SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDINGU ČI 

NERUŠENÉ JÍZDĚ V BÍLÉ STOPĚ? 
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Díky dostatečné zásobě víček 
vás žádná situace nezaskočí.
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Sport

Pořízení zbrusu nové lyžařské 

výbavy může být pro lyžaře-

-začátečníky i ty zkušenější 

dobrodružnou odyseou, 

na které je čeká nejedno 

těžké rozhodnutí. I ostřílení lyžaři totiž 

potvrzují, že vybrat správné lyže může být 

leckdy tvrdý oříšek k rozlousknutí. Základ-

ním pravidlem zůstává, že bychom si lyže 

před koupí měli otestovat, což by u větši-

ny prodejců nemělo být překážkou. 

Ještě, než se vydáme do vybrané prodejny, 

měli bychom si odpovědět několik otá-

zek, jež se týkají našich dovedností a co 

vlastně od nových lyží očekáváme. Jiné 

požadavky budou mít začátečníci a mírně 

pokročilí, jiné sportovně založení lyžaři, 

kteří se na svahu cítí doslova jako doma. 

Zohlednit musíme také to, v jak nároč-

ném terénu budeme jezdit a jaké jsou 

naše ambice. Zvláště u těch, co se chystají 

postavit na lyže poprvé nebo na nich stáli 

naposledy při lyžařském 

kurzu na základní škole, 

je obtížné sladit všechny 

potřebné požadavky. 

Při výběru sjezdových lyží 

bychom se měli soustře-

dit na několik základních 

parametrů – jmenovitě 

rádius/vykrojení a šířku, 

délku a tvrdost.

Platí, že čím více jsou lyže 

vykro-

jeny, 

tím 

důrazněji 

a ve větší 

rychlosti 

nutí lyžaře, 

aby nastu-

poval do ob-

louku, protože 

zatáčejí ostřeji. Jelikož 

jsou určeny především 

pro slalom, vyžadují zkuše-

né vedení. Rekreační lyžaři 

nejlépe upotřebí lyže s vy-

krojením od 15–17 metrů 

– i nováčkům totiž dovolí, 

aby si užili středně dlouhé 

oblouky včetně například 

jízdy ve sníženém sjezdovém postoji (tzv. 

vajíčku). 

Šířka lyží představuje neméně důležitý 

parametr. Často se ale podceňuje, i když 

předznamenává odlišné jízdní vlastnosti. 

V současnosti se nejčastěji vyrábějí lyže 

v rozmezí 65 až 140 mm. K čemu takové 

rozpětí? Zatímco úzké věští rychlejší pře-

chod z hrany na hranu (slalomové lyže), 

ty nejširší jsou určené pro jízdu v prašanu 

mimo upravené sjezdovky. V posled-

ních letech se prodávají zejména lyže se 

středovou šíří okolo 80 mm, které jsou pro 

rekreační jízdu jako dělané.

Délku lyží vybíráme jak s ohledem na výš-

ku, tak i hmotnost, protože čím vyšší 

a těžší lyžař, tím větší silou na lyže půso-

bí. V potaz ale musíme vzít rovněž naši 

jezdeckou připravenost, protože na lyže 

lze působit rozdílnou silou při různé hmot-

nosti. Obecně by lyže měly být přinejmen-

ším po bradu a maximálně 10 cm nad 

výšku lyžaře. Pro pro lyžaře střední 

postavy jsou vhodné lyže o asi 

5–10 cm kratší, než je jeho výška.

Co se týče tvrdosti pro lehčí, nebo 

méně zdatné lyžaře jsou nejvhod-

nější měkčí lyže, protože nad nimi 

mají lepší kontrolu. Oproti tomu 

jezdci s agresivnějším pojetím 

lyžování by měli sáhnout po dře-

věném jádru.

JAKÉ LYŽE VYBRAT?
Univerzální sjezdové lyže pro 

nejpočetnější skupinu lyžařů – 

allround/allmountain modely 

– lze najít jak mezi rekreačními, 

tak i sportovnějšími modely. 

Vyhovovat nám budou po všech 

stránkách. Umožní sjezdování 

po upravené sjezdovce a dovolí, 

abychom se svobodně pohybovali 

i v zasněženém terénu. Pro vylo-

ženě extrémní podmínky se však 

nehodí. Jejich šířka se pohybuje 

mezi 72–79 mm, tvrdost jednotli-

vých modelů se může lišit. Rádius 

mají 14–16 metrů. Lyže by neměly 

převyšovat sjezdaře.

Podobné parametry mají 

Skicrossové modely/Crosscarving. 

IN
ZE

RC
E 

Samostatnou kapitolou je snow-

board, který byl v prvních letech 

své existence brán jako spíše módní 

výstřelek několika málo jedinců. 

V devadesátých letech 20. století 

však zažil boom a stal se doslova 

masovou záležitostí. Abyste si jízdu 

na „prkně“ užili, je důležité vybrat 

vhodnou velikost. Snowboard by měl 

sahat k rozhraní mezi bradou a no-

sem (měl by tedy mít zhruba o 15 cm 

méně, než kolik měříte). Podobně 

jako u sjezdových lyží platí, že zkuše-

ní jezdci (nebo také ti, co jsou těžší) 

mohou vybírat prkno delší.
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Pro svou šířku okolo 70 mm jsou jako 

stvořené zejména pro upravené sjezdovky 

a navíc by nám měly v měkčím terénu při-

nést vítanou stabilitu. Sjezdové lyže tohoto 

typu mají krátký rádius 11–13 metry a vy-

loženě si říkají o jízdu na kvalitních svazích. 

S jejich pomocí dosáhneme elegantních 

krátkých kliček s výbornou tuhostí, což jis-

tě ocení nejen jezdci s agresivnějším poje-

tím, ale i vyznavači funcarvingu, kteří chtějí 

na sněhu doslova surfovat jako na moř-

ských vlnách. Slalom-Carvery by měl lyžař 

převyšovat o 10–20 centimetrů. Dovolit 

si je mohou především zdatní lyžaři, kteří 

mají své lyže plně pod kontrolou.

Začínající lyžařky, které chtějí poznat 

kouzlo sjezdového lyžování, se v posled-

ních letech mohou těšit z pestré nabídky 

modelů, určených výhradně pro ně. Nejde 

ale pouze o design – výrobci je zkonstru-

ovali tak, aby jejich specifická ergonomie 

umožňovala co nejjednodušší vedení lyží. 

Ovšem i mezi těmito modely jsou takové, 

které potěší i zkušenější lyžařky. 

JAKÉ BOTY MI PADNOU?
Radost ze stráveného dne na sjezdovce 

mohou zásadně ovlivnit dobře, či na-

opak nesprávně zvolené lyžařské boty. 

Jsou pojítkem mezi námi a lyžemi, a tak 

mají velký dopad na ovladatelnost lyží. 

Při jejich výběru si položme tutéž otázku 

jako v případě lyží: „Jaký styl je nám 

nejvlastnější?“ 

Nejprodávanější jsou boty čistě sjezdové 

nebo z kategorie allmountain. Pro spe-

cifickou skupinu lyžařů se vyrábějí i free-

ridové a freestylové, případně skialpové 

boty. Zatímco klasické sjezdové boty jsou 

určeny pro lyžování po upravené sjezdov-

ce, allmountain modely nám pomůžou se 

pohybovat i mimo tratě. 

Lyžařské boty se rozlišují podle tvrdosti ske-

letu, jehož míru udává tzv. flex index. Pro 

rekreační lyžaře mají boty flexi do hodnoty 

80 a vyznačují se širokým komínem i pa-

tou, jsou širší v kotnících a v oblasti nártu. 

Mívají silnější a pohodlnější vnitřní botičku. 

Pro sportovně rekreační lyžaře jsou celkově 

užší. Jejich flexe se pohybuje v rozmezí 

80–95. Modely pro ostřílené lyžaře, kteří 

vyžadují dokonalou oporu, jsou již poměr-

ně úzké v patě i v přední části, s nižším 

nártem a vyšším komínem. V jejich případě 

dosahuje flexe hodnot 100–130. 

Při výběru řešíme i počet přezek, přičemž 

volit můžeme mezi tří- a čtyřpřezkovými 

botami (pouze u dětských bot se vysky-

tuje nižší počet přezek). Právě třípřezkové 

lyžařské boty jsou trendem posledních 

let. Umístění prostřední přezky přes nárt 

v úhlu 45 ° zajišťuje vynikající fixaci paty 

a zabraňuje jejímu zvedání, což je pro vý-

sledný efekt důležité. Jaká z těchto variant 
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bude pro vás vyhovující, musíte vyzkoušet 

sami.

Aby lyžařské boty plnily svou funkci, musejí 

odpovídat velikosti a tvaru nohy. Na vy-

zkoušení si udělejte dostatek času, abyste 

výběr neuspěchali. Co lyžař, to jiné chodi-

dlo, a tak by měl výběr bot začít přeměře-

ním a zhodnocením jeho tvaru. Zkušený 

prodejce může poté vytipovat příhodné 

modely. Správnou velikost vyzkoušíte 

přímo ve skeletu lyžařské boty. Odstraníte 

vnitřní botičku a vložíte nohu do skeletu: 

prsty by se měly skeletu správně dotýkat 

ve špičce. Důležitá je přitom mezera mezi 

patou a zadní částí skeletu. Měří-li méně 

než 9 mm, je vhodná pro výkonnostní 

jezdce, jestliže je 9–14 mm, narazili jsme 

na botu pro sportovní lyžaře. Volný prostor 

v rozmezí 14–25 mm odpovídá rekreační 

botě. Jakékoli hodnoty navíc by nás měly 

varovat, abychom sáhli po menší velikosti.

Přesahuje-li velikost volného prostoru 

v patě boty 25 milimetrů, sáhněte v kaž-

dém případě po menší velikosti.

HELMA PRO POCIT BEZPEČÍ 
Lyžujeme mnohem rychleji a sjezdovky 

jsou stále plnější: lyžařská helma je zkrátka 

nezbytností u dětí i dospělých. Úraz hlavy 

na sjezdovce může mít vážné následky 

včetně smrti. Klasické lyžařské helmy mají 

pevný skelet (full-shell), který zasahuje až 

k uším. Není výjimkou, že k němu mů-

žeme připevnit i chránič brady. Helma by 

měla na hlavě pevně sedět, nikde netlačit 

a být co nejlehčí, abyste si co nejméně 

namáhali krční páteř a šíjové svalstvo. 

Oblibě se stále častěji těší modely s odní-

matelnými měkkými kryty uší (half-shell). 

Hodně se prodávají modely zhotovené 

spečením vnitřní vrstvy s vnější skořepinou 

– tzv. inmold proces. Jsou o něco lehčí než 

převážně sendvičové helmy plné. Vývojově 

starší sendviče mívají o něco větší tuhost 

a odolnost a jsou konstruované tak, aby 

vnitřní vrstva pohltila náraz, aniž by byla 

narušena integrita helmy. U inmold helem 

se rozkládá v nastříkané hmotě EPS.

ZŮSTAT V SUCHU
Zvolit vhodné oblečení na celodenní lyžo-

vání je alfou omegou toho, jestli budeme 

mít radost z aktivního pohybu. Nestačí se 

ale přiměřeně obléct podle toho, jaké nás 

na sjezdovce čeká počasí. Na svahu nám při 

lyžování může být komfortně, ovšem když 

zastavíme, abychom se občerstvili, může se 

do nás po chvilce postávání, byť s horkým 

čajem v ruce, dát nepříjemná a vlhká zima.

Pokud se vám to již někdy přihodilo, viní-

ka netřeba dlouho hledat: ačkoli se nám 

zdá, že jsme se oblékli dostatečně, nechali 

jsme se zmást pocitovou teplotou, kterou 

ovlivňuje nejen vítr, ale i zvýšená vlhkost. 

Jaké zvolit oblečení, aby bylo dostatečně 

pohodlné, neomezovalo v pohybu, bylo 

teplé, odvádělo tělesnou vlhkost a navíc 

jsme v něm i dobře vypadali? Základním 

pravidlem zůstává, že nejdůležitější funkcí 

lyžařského oblečení je, aby sloužilo jako 

izolační vrstva, která nás „podrží“ v situ-

acích, kdy potřebujeme tepelný komfort, 

čelit větru, dešti nebo mechanickému po-

škození, pokud nejsme nejzdatnější lyžaři 

a občas se nám podaří vyválet se ve sněhu. 

Jako první izolační vrstvu vynechejte 

bavlnu – za sucha je sice velmi pohodlná 

a na těle příjemná, ovšem v situaci, kdy 

se zpotíme, je zle. A studený pot v zimě 

není zrovna to, po čem bychom toužili. 

Propocený bavlněný nátělník či tričko umí 

pěkně studit a zkazit radost z toho, že 

jsme si konečně vyrazili na lyže. 

V současnosti se doporučuje využívat jako 

první vrstvu funkční termoprádlo, které se 

vyrábí v rozmanitých variantách z nenasá-

kavých tkanin. Dělí se dle střihu, a zatímco 

pro sjezdové lyžování jsou nejvhodnější 

tříčtvrteční kalhoty (v místech, kde končí, 

začínají lyžařské boty), pro běžky se hodí 

dlouhé kalhoty, které nám zajistí tepelný 

komfort i ve spodních partiích nohou. 

Zhotoveny bývají z různých syntetických 

materiálů, jež s přehledem předčí klasické 

přírodní (vyjma ovčí vlny a merina či bam-

busu, které si lyžaři také oblíbili). Zajiš-

ťují totiž nejen teplo, ale dobře si poradí 

i s vlhkostí, kterou umí z povrchu lidského 

těla účinně transportovat. Pro zimní aktivi-

ty, jako je lyžování, se náramně hodí nejen 

do mrazu, ale i v teplejších dnech. Proto 

se také vyrábějí v několika tepelných vari-

antách, které uspokojí nároky sportovců 

v odlišných povětrnostních podmínkách ať 

už na svahu či v bílé stopě. 

Opravdu by jedna silnější vrstva nestači-

la? Starší ročníky jistě pamatují lyžování 

v lecjakém oblečení, ovšem v současnosti 

platí, že je vhodnější na tělo vrstvit více 

tenčích vrstev než jednu silnou. Více vrstev 

znamená více vzduchových mezer (vzduch 

je nejlepší izolant, který nevytváří tepelné 

mosty) a účinnější tepelnou izolaci. 

Druhá vrstva by tudíž měla funkčně nava-

zovat na izolační a transportní schopnosti 

té první. Hlavním úkolem je totiž odvést 

nakupenou vlhkost pryč od těla. Pokud 

druhou vrstvu zvolíme nevhodně, eliminu-

jeme účinnost první – vlhkost se sice z těla 

odvede, ovšem druhá vrstva ji „chytne 

a nepustí“. Jsme tam, kde jsme byli: 

máme mokré oblečení a prochladli jsme. 

Opět platí, že prim hrají technické tkaniny, 

které odvedou vlhkost od těla „dříve, než 

se zapotíte“. Ačkoli jsou tyto materiály 

finančně nákladné, nevyplatí se na nich 

šetřit. Zajistí nám pohodlí na celý den, ať 

už se budeme věnovat sjezdovému lyžová-

ní či běžkování a bez ohledu na to, jaké 

počasí venku panuje. Technické tkaniny 

se zkrátka nebojí žádných povětrnostních 

podmínek.

Zvolit vhodné 
oblečení 

na celodenní 
lyžování je alfou 
omegou toho, 
jestli budeme 

mít radost 
z aktivního 
pohybu.
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LYŽAŘSKÉ BUNDY
Výběr lyžařské bundy bychom neměli 

rozhodně podcenit a zbytečně na ní šetřit 

– alespoň pokud se považujeme za dobré 

lyžaře a chceme si na svahu nespoutaně 

užívat. Lyžařská bunda představuje jednu 

z nejdůležitějších částí sportovní výbavy, 

která nás chrání před chladem a vlhkostí 

a zároveň nám musí umožnit co největší 

rozsah pohybů. Výrobci dnes zpravidla dbají 

i na vzhled a střih, a tak při výběru bezpo-

chyby uspokojíme i naše módní požadavky. 

Podstatná je ale především funkčnost. Při 

nákupu bychom neměli také zapome-

nout, že lyžařská bunda je jednou z mno-

ha částí výstroje, jež by měla být vzájemně 

kompatibilní. Důležitá je její nepromoka-

vost, odolnost proti větru a prodyšnost. 

Tato základní kritéria zohledňují prakticky 

všichni výrobci bez výjimky, a tak se může-

me zaměřit i na jiné „vychytávky“.

Klasickou péřovku sice nemusíme nechá-

vat ležet ladem ve skříni, když chceme 

vyrazit na lyže, ovšem moderní syntetické 

výplně poskytují vynikající izo-

lační vlastnosti i ve vel-

mi vlhkém prostředí. 

Úroveň voděodolnosti 

lyžařské bundy prozrazu-

je vodní sloupec. Na ten-

to údaj narazíme u vel-

kého množství sortimentu 

– bund, kalhot, batohů 

či stanů. Vyjadřuje schopnost 

materiálu odolávat tlaku vody 

a zpravidla se udává v milimetrech: 

čím je číslo vyšší, tím je materiál odolnější. 

Příležitostní či rekreační lyžaři si vystačí 

s hodnotou do 10 000 mm, nároční by 

měli v obchodě sáhnout po bundě s vod-

ním sloupcem 20 000 mm. 

Prodyšnost je dalším údajem, který bychom 

měli sledovat, protože zabraňuje, aby se nám 

při sportovní aktivitě přehříval organismus. 

V jejím případě se udává v gramech na metr 

čtvereční za 24 hodin. Rekreační lyžaře zají-

má hodnota v rozmezí 7–10 000 g/m2/24h, 

sportovce 15 000 a výše.

Výrobci v posledních letech přicházejí 

s technologiemi, které z lyžařských bund 

činí opravdu moderní oblečení. Například 

softshellový materiál skvěle udržuje teplo 

a chrání před větrem, micro vlákno se 

využívá pro odvod vlhkosti a má antibak-

teriální vlastnosti, climatic membrána je 

prodyšná, voděodolná a rezistentní proti 

větru, fleecové materiály Polarsoft či Po-

lartec pro změnu nenasáknou vlhkostí. 

Praktickou a vítanou pomůckou moder-

ních lyžařských bund je elastický sněžný 

pás, který má zpravidla protiskluznou 

úpravu a zabraňuje vniknutí sněhu 

do míst, kam rozhodně nepatří. Samo-

zřejmostí jsou i podlepené švy, voděodol-

né zipy či odvětrávání 

v podpaží, které se při 

nadměrné tělesné 

námaze ukazuje 

jako nezbytné. 

Nechybějí různě 

šité kapsy, 

do nichž si 

můžeme 

bez-

pečně 

uschovat vše, co potřebujeme s sebou 

na sjezdovku: peníze, skipasy a něco 

malého na svačinu, pokud by nás přepadl 

hlad.

LYŽAŘSKÉ KALHOTY 
Bez vhodných lyžařských kalhot se 

na sjezdovce neobejdeme, protože nás 

musejí ochránit nejen před nepřízní po-

časí, ale také eliminovat případné pády. 

V tomto ohledu je výborným materiálem 

nylon, který je hladký a sníh po něm 

jednoduše sklouzne a neulpí na povrchu 

kalhot. V zásadě existují dva střihy: volné 

a přiléhavé s různými typy zátěru, aby se 

kalhoty při pádu neodřely. 

Pro výběr platí stejná kritéria jako v případě 

lyžařské bundy. Sledujeme především jejich 

nepromokavost a orientujeme se rovněž 

hodnotou vodního sloupce. Běžně sledu-

jeme hodnotu mezi 5–8000 mm, pokročilí 

lyžaři zvolí kalhoty se sloupce až do hodnoty 

okolo 15 000 mm. Mějme na paměti, že 

vysoký vodní sloupec a nízká prodyšnost 

mají při zvýšeném pohybu za následek, že se 

budeme více potit. Řešením jsou membrány 

s prodyšností okolo 5000 g/m2/24h. Tepel-

nou izolaci v teplotách pod bodem mrazu 

zajišťuje nejčastěji microfleecová vrstva či ke-

ramická membrána, která zabraňuje teplu, 

aby unikalo od těla. Pořídit si můžeme také 

často doporučovaný ledvinový pás. Dalšími 

důležitými prvky jsou voděodolné zipy, odepí-

natelné elastické kšandy, podlepené švy, 

ergonomické kapsy apod. 

Lyžařské kalhoty a bundu bychom měli na-

kupovat od téhož výrobce, protože se tak vy-

hneme případným problémům, že nám něco 

nebude pasovat a jako celek nebude úplně 

pohodlné. Totéž platí 

i pro boty: nechce-

me přeci pod 

svahem zjistit, že 

nám dohromady 

nepasují a kalhoty 

se nedají přetáhnout. 

Chceme-li si užít zimní 

radovánky, je třeba, abychom 

se na ně s předstihem dobře připravili. 

Nepodceňme výběr vhodného vybavení 

a oblečení a užijme si zimní sporty bez 

kompromisu. 

Výrobci dbají 
i na vzhled 

a střih, a tak 
při výběru 

uspokojíme 
i naše módní 
požadavky. 
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NOVÝ KARLÍN
KDO NAVŠTÍVIL KARLÍN PŘED POVODNÍ ROKU 2002 A POTÉ AŽ DNES,  
JISTĚ MĚL POCIT, JAKO BY SE OCITL V JINÉM SVĚTĚ A JE PŘEKVAPEN, 
JAKÁ UNIKÁTNÍ ČTVRŤ ZDE VYROSTLA. NECELÝCH 20 LET STAČILO 

K TOMU, ABY SE Z BOHEM ZAPOMENUTÉ ČTVRTI VYTVOŘILO 
CENTRUM MODERNÍ ARCHITEKTURY. POVODEŇ, KTERÁ PŘINESLA 
ZKÁZU, ZÁROVEŇ PARADOXNĚ ZNAMENALA ZAČÁTEK NĚČEHO 

MNOHEM LEPŠÍHO…
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První zmínka o této výjimečné 

čtvrti pochází již z roku 993, 

kdy je Karlín uveden mezi 

pozemky Břevnovského kláš-

tera. Ten založil Boleslav II. pro 

benediktinské mnichy. Postupně se v jeho 

držení vystřídaly i další řády. Za Přemysla 

Otakara I. nahradili benediktiny preferovaní 

němečtí rytíři, později toto území přechází 

do majetku řádu Křižovníků s červenou 

hvězdou, řádu založeného sv. Anežkou.

Velkého rozmachu zažil Karlín i za Karla IV., 

kdy zde vyrůstaly rozsáhlé vinice s hos-

podářskými staveními, tak jak tomu bylo 

i na dalších místech Prahy. Vinné révě se 

poměrně dařilo, bohužel byly vinice a sady 

několikrát rozvráceny a vypleněny cizími 

vojsky. Další neblahé události postihly Kar-

lín za doby řádění husitů. 

Jak již jsme zmínili v úvodu, čtvrť se ani 

v historických dobách nevyhnula četným 

přírodním katastrofám, zejména povod-

ním. Ta první mohutná udeřila již v roce 

1432 a v dalších staletích jich následo-

valo ještě několik. Povodeň v roce 1890 

měla tak ničivý dopad, že strhla pět 

pilířů Karlova mostu a celé nynější Staro-

městské náměstí bylo pod vodou. Právě 

na ni nalezneme odkaz i v Karlíně před 

Invalidovnou, kde se nachází pomníček 

věnovaný obyvatelům Invalidovny, kteří se 

snažili zachraňovat karlínské obyvatelstvo 

a majetek, přičemž jich mnoho položilo 

život. V osmnáctém století se historie 

opakovala a pak bohužel ještě jednou 

v novodobých dějinách, v roce 2002, kdy 

byl Karlín velmi zasažen tzv. „stoletou vo-

dou“. Ale teď už se pojďme vrátit kousek 

do historie.

KRŮČEK DO DALEKÉ HISTORIE
Karlín se rozkládá na nivě Vltavy, pod 

úpatím vrchu Vítkova. Dobře to vystihuje 

německý název Karolinenthal (Karlínské 

údolí), který se cca o čtyřicet let později 

vyvinul do zjednodušeného počeštěného 

Karlína. Původní německý název je odvo-

zen od jména manželky císaře Karoliny 

Augusty. Území až do 19. století patřilo 

řádu Křižovníků a neslo místní název 

Zábransko (nacházelo se za městskou brá-

nou), nebo Špitálská pole. Název odkazuje 

na kostel sv. Pavla se špitálem založený 

v roce 1504. Postupem času byly sice 

kostel i nemocnice zbourány, ale dobové 

označení se dochovalo až do roku 1817, 

kdy císař František I. dekretem stvrdil zalo-

žení prvního pražského předměstí. Karlín 

měl totiž v minulosti jako vůbec jediná 

čtvrť unikátní výsadu nazývat se pražským 

předměstím. S tím souvisela i specifická 

privilegia. Možná to bylo dáno faktem, 

že zde již od středověku vedla významná 

kupecká cesta.

Ve čtyřicátých letech ovšem nastává 

nová situace. Vzniká první vlaková linka 

do zahraničí, vedoucí do Drážďan. Tato 

dráha měla přímo protnout karlínské 

území, v roce 1846 je započata stavba 

viaduktu. Architektem stavby byl inženýr 

Negrelli, podle kterého je stavba také 

pojmenována.

Vznikl tedy Negrelliho viadukt, jenž byl 

postupně obestavěn empírovými a klasi-

cistními domky, mezi nimiž vznikaly par-

číky a sady s empírovými kašnami. Pražští 

měšťané byli z bílých úhledných domků 

natolik uchváceni, že se pro jednotlivé 

ulice vžily názvy „vyhlídky“. Postupně zde 

také vznikají parčíky a sady s empírovými 

kašnami.

Jeden z nich se nacházel na místě bý-

valé Kautské hospody, která zde stála 

snad od nepaměti. Pozemek s hospodou 
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Jsme tam, kde začínají Vaše sny

Naty Naty 
www.natynaty.cz 
Senovážné náměstí 10a, Praha 1
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skoupil ve dražbě roku 1787 Jan Ferdi-

nand Schonfeld. Hospodské stavení zbořil 

a vybudoval zde překrásný park s výstav-

ním letohrádkem. Stavba byla pojednána 

v čínském stylu a uvnitř se nacházel velký 

taneční sál a letní divadlo. Nebylo zapo-

menuto ani na občerstvení návštěvníka. 

K tomuto účelu jste si mohli vybrat, zda je 

libo kavárnu s cukrárnou, pekárnu nebo 

hostinec s kulečníkem.

Od roku 1847 zde fungovala plynárna, 

která dodávala palivo plynovým pouličním 

lampám ve velké Praze, a František Křižík 

v Karlíně roku 1896 provozoval první 

elektrickou tramvaj, čímž položil základy 

budoucím elektrotechnickým továrnám.

Na okolních pozemcích, kde se dříve na-

cházel hřbitov, byla zřízena zahrada v an-

glickém stylu, kde prý byla zeleň vysázena 

do pravidelných útvarů zobrazujících 

mapu českého království, spolu se speci-

álně vytvořenými potůčky, které značily 

významné české toky. Zahrada a přilehlé 

okolí byly známy pod názvem Rosenthal, 

nebo také Růžodol. Bohužel panu Schon-

feldovi tento okrasný park neprosperoval 

tak, jak si představoval. O pár let později 

v místech parku raději vybudoval fabriku 

na potisk textilu, tzv. kartounku. Jeden 

z prvních průmyslových podniků v Karlíně 

vůbec…

POČÁTEK TOVÁREN  
A KONEC PŘEPYCHU…
V 60. letech 19. století pak byla v Karlíně 

založena Bernardova továrna na stroje 

a začala nová éra Karlína...

Z malebného předměstíčka s klidnými 

zelenými zákoutími se Karlín začal řítit 

do průmyslového věku. Podobně jako 

nedaleké Holešovice. Když bylo v roce 

1874 přistoupeno k bourání pražského 

Jedna každá z novostaveb představuje 

vysoce moderní způsob stavění co 

do estetiky, konstrukce i technolo-

gií osvětlení, topení a chlazení. Nile 

House obdržela v roce 2016 certifikát 

LEED Platinum jako první již pro-

vozovaná budova v Česku. Součet 

dosažených bodů ji zařadil na 4. místo 

ve světě a 1. ve střední Evropě. Důleži-

tá jsou atria budov, která jsou veřejně 

přístupná a mají eliminovat dojem 

uzavřeného downtownu.
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opevnění a na jeho místě vznikaly nové 

stavební pozemky, už se této výstavbě 

nedařilo zabránit. Během třiceti let tu tedy 

vznikají nejrůznější tovární provozy jako 

houby po dešti. Nalezli byste tu továrny 

produkující rozličné zboží, namátkou 

na výrobu mýdel, olejů, svíček, galanter-

ního zboží či například proslulý provoz 

Zátkových sodovkáren a pekáren, který se 

časem přestěhoval do Holešovic.

Postupná proměna klidné lokality v továr-

ní čtvrť obyvatele příliš netěšila. Nejen-

že zde bylo hlučné prostředí, ale také 

se velice zhoršila kvalita ovzduší, a tak 

zámožnější měšťané, kteří si zde do té 

doby budovali svá sídla, ze čtvrti kvapem 

prchají. Tím se pomyslně uzavírá období 

vznešené empírové a klasicistní éry.

Novým módním stylem ve stavebnictví se 

stává záliba v používání prvků z historické 

architektury. Ať už románské, gotické či 

renesanční. Před koncem devatenáctého 

století tu v tomto stylu vzniká nesčetně 

staveb, včetně kostela na hlavním karlín-

ském náměstí.

Kostel vznikal v době národního obrození, 

čemuž odpovídá i jeho zasvěcení věro-

zvěstům Cyrilovi a Metodějovi. O staveb-

ním slohu, ve kterém měl být postaven, 

se dlouho vedly polemiky, část veřejnosti 

se klonila k neorenesanční podobě, část 

spíše k podobě inspirované románským 

slohem. Ten byl na našem území dříve, 

a podoba kostela tak měla symbolicky od-

kazovat k počátkům křesťanské víry u nás. 

Původně byl projekt svěřen vídeňskému 

architektovi Karlu Rosnerovi, na jehož 

projekt navázal Ignác Ulmann, který jej 

upravil do pseudorománské podoby.

Vysvěcen byl 10. června 1863, k tisícileté-

mu výročí příchodu bratří na naše území. 

Výzdoba interiérů a exteriérů ale trvala 

mnoho dalších let.

Bohužel, ani stavba kostela ani otevření 

revuální a varietní scény, dnešního Hudeb-

ního divadla Karlín, v roce 1881 – stejně 



88 | Ice Podzim 2020

Téma

jako Národní divadlo – nezabránilo exodu 

zámožných měšťanů. Ti se začali vracet až 

v této době…

NOVÝ KARLÍN…
Bohužel, postupem času se s krásného 

Karlína stala čtvrť spíše svérázná až pito-

reskní, ale také zanedbaná a po setmění 

nebezpečná.

Ambice to změnit měl v 90. letech minu-

lého století projekt River City, jenž zahr-

noval několik budov administrativních, 

rezidenčních a hotel. Plán vznikal v době, 

kdy Praha potřebovala moderní kancelář-

ské budovy a kdy bylo zapotřebí rozšířit 

městské centrum. Oběma požadavkům 

vyhovoval Rohanský ostrov, území mezi 

starým Karlínem a pravým břehem 

Vltavy. Developeři zde stavěli na zelené 

louce a na zanedbaném území, původní 

skládce, ale zároveň v těsném sousedství 

památkově chráněné čtvrti. První z novo-

staveb na plošině za viaduktem byla ad-

ministrativní budova Danube, dokončená 

v roce 2003. To, že tento projekt vznikal 

na zasypaném rameni Vltavy, kde dříve 

byl hlavní pražský přístav, může upomínat 

na londýnské Docklands. 

Projekt River Gardens I až III byl dokončen 

v roce 2007 a v roce 2010 kancelářský 

downtown doplnil dům Amazon Court. 

Na projektech Danube, Nile a Amazon 

spolupracovala řada vynikajících architek-

tů a inženýrských kanceláří, mimo jiné SHL 

Kodaň, KPF Londýn nebo pařížská RFR.

Na trojúhelníkovém pozemku těsně 

za Negrelliho viaduktem, vzniklým od-

klonem Rohanského nábřeží od Pobřežní 

ulice, byl v roce 2011 postaven největší 

a po architektonické stránce asi i nejzají-

mavější karlínský kancelářský dům Main 

Point Karlín.

Nesmíme zapomenout ani na rekonstrukci 

areálu ČKD Dukla, ze které vznikl v roce 

1999 Palác Karlín. Autorem rekonstrukce 

byl španělský architekt Ricardo Bofill. Ná-

sledovaly projekty přestaveb a rekonstrukcí 

Corso Karlín, Kotelna, stavba rezidenčního 

domu River Diamond IIA nebo projektu 

loftových bytů Cornlofts Šaldova. Projekt 

Corso Karlín byl vyhlášen Stavbou roku 

2001 a získal i cenu Best of Realty 2001.

Realizace ve starém Karlíně (ale i na Ro-

hanském ostrově) zdržela povodeň v roce 

2002. Ale zároveň projektům pomohla. 

Co voda zničila, bylo zapotřebí udělat 

znovu, takže sítě, elektroinstalace, veškerá 

infrastruktura byly s pomocí evropských 

fondů obnoveny. 

Pomohlo i město Praha, které v roce 2006 

dokončilo protipovodňovou ochranu Ro-

hanského ostrova a tamních staveb. Díky 

tomu přišel projekt administrativní bu-

dova Keystone od švýcarských architektů 

Mathiase Müllera a Daniela Niggli. Nárož-

ní dům stojí na hranici původní karlínské 

zástavby, se kterou svou moderností 

a zároveň nápadnými odkazy na český 

kubismus v architektuře výborně ladí.

Samozřejmě není možné udělat úplný 

výčet toho, co se za posledních dvacet let 

v Karlíně postavilo. Z plánovaných projek-

tů určitě stojí za zmínku KAY River Lofts, 

stylové bydlení v blízkosti centra Prahy, 

které nabízí byty a penthousy s velkorysý-

mi terasami a úchvatnými výhledy na řeku 

Vltavu i pražské panoráma, jehož autorem 

je architekt Ivan Kroupa, mistr geometrie 

a minimalismu, jehož realizace jsou velmi 

oceňovány u nás i v zahraničí.  

Zmínit bychom měli i rezidenční projekt 

s názvem Dva domy, který tvoří skutečně 

dva domy – první je orientován do ulice 

Křižíkova, druhý nabídne pohled na vnitř-

ní park a Vítkov. 

Za vizuální stránkou rezidenčního pro-

jektu Dva domy je podepsáno slovinské 

studio Bevk Perović Arhitekti. Za svou 

práci získalo množství mezinárodních cen 

včetně ceny Evropské unie za současnou 

architekturu – Miese van der Rohe Award 

za návrh Matematické fakulty Univerzity 

v Lublani. Mimo jiné také nejvyšší národní 

ocenění Prešeren, které uděluje prezident 

Slovinské republiky. Dva Domy jsou již třetí 

realizací tohoto studia v ČR.
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LIPNO LAKE RESORT ****
Chcete zažít víkend či týden plný pohody, zážitků a skvělé 
nálady? Určitě se vpravte na Lipno. Destinace je jako stvořená 
pro rodinný pobyt s dětmi, plný zážitků, aktivit, zábavy a relax-
ace v božské přírodě u jihočeského moře obklopeného lesy.
Lipno Lake Resort nabízí unikátní a jedinečné ubytování 
v apartmánech s osobitým stylem,  vlastní saunou, koupel-
nou, krbem, plně vybavenou novou kuchyní a  terasou s jižním 
výhledem na lipenské jezero. K využití jsou bazén, multifunkční 
hřiště, minigolf, ohniště a samozřejmě sportovní a náčiní 
s exklusivním cenovým zvýhodněním pro hosty Lipno Lake 
Resortu.
Turistické a cyklistické trasy v okolí čekají jen na vás. Nedaleko 
našeho resortu lákají buď sezónní atrakce: Stezka v korunách 
stromů s jedním z nejdelších suchých tobogánů v Čechách. 
Na celý den se děti mohou zabavit  v Království lesa – 
oáze zasvěcené hrám a dovádění. Nebo celoroční bobová 
dráha, lehce adrenalinové lanové centrum. Bikepark, zábava 
na klopených zatáčkách, terénních vlnách, lavicích, pro dospělé 
i děti od 8 let. Floutrejl – rodinná terénní cyklotrasa, nebo 
sjezdy na koloběžkách a mnoho dalších aktivit.
 V zimním období lze lyžovat ve skiareálu Lipno s několika  
sedačkovými lanovkami, o děti se zde postará lišák Fox a jeho 
lyžařská školička. Jízdu na běžkách vám zpříjemní perfektně 
připravené běžkařské trasy. A pokud je zima a mráz příznivý, 
lze bruslit na lipenské jezerní magistrále. 
Nákazy se bát nemusíte…
Všechny apartmány Lipno Lake Resortu jsou plně vybavené, 
samostatné bytové jednotky přístupné individuálním vcho-
dem z venkovního prostoru. Nejsou zde tedy žádné chodby 
a společné prostory, kde by se hromadil větší počet hostů 
jako v jiných ubytovacích zařízeních hotelového typu. Již touto 
dispozicí resortu se riziko jakékoliv nákazy zmenšuje na mini-
mum. Přesto jsou samozřejmě apartmány vždy po důkladném 
úklidu před nájezdem hostů dezinfikovány vhodnými desin-
fekčními prostředky našimi pracovníky. Vstup do společných 
prostor recepce je povolen pouze jednotlivě po rodinách / 
hostech jednoho apartmánu.
U nikoho z týmu zaměstnanců Lipno Lake Resortu ani v blíz-
kém okolí nebyl zatím identifikován ani jediný případ onemoc-
nění Covid-19.

Zkrátka luxus v nabídce vyžití i pro ty nejnáročnější. 



Výjimečné bydlení  
na břehu Vltavy

www.kayriverlofts.cz

Praha 8-Karlín je jednou z nejžádanějších pražských lokalit díky své 
centrální poloze a kosmopolitní atmosféře. Patříte-li k milovníkům 
této lokality, můžete obdivovat originalitu KAY River Lofts, která je 
výrazná již v siluetě hrubé stavby.

KAY River Lofts v pražské Karlíně, je z mnoha pohledů originální: 
umístěním v bezprostředním sousedství s Vltavou, nezaměnitel-
ným půdorysem domu a jedinečně ztvárněnými dispozicemi bytů 
s dynamikou světla v obytných prostorách. Bílá fasáda vyzdvihuje 
charakter a noblesu projektu. Respektuje lomené břehy řeky i ryt-
mus proudu vody, ty se propsaly do tvaru lomených teras a ori-
ginální struktury fasády domu navrženého architektem Ivanem 
Kroupou.

Ivan Kroupa je uznávaný architekt s rukopisem inspirovaným geo-
metrií získal řadu ocenění u nás i v zahraničí. Nejznámější z nich, 
DOX – centrum současného umění, byla zařazena mezi nejvýznam-

nější stavby světa roku 2008 a byla také nominována na cenu Mies 
van der Rohe.

KAY River Lofts tvoří nabídka bytů o velikosti od 53 m2 do 246 m2. 
Byty jsou ve svých kategoriích nadstandardně velké například 3+kk 
nabízí prostor 137 m2. Vkusná neokázalost a minimalismus nechá-
vají vyniknout detailům v nejvyšší kvalitě provedení a použitých ma-
teriálech. Jednoduchost a elegance se snoubí s nároky současného 
životní stylu. Kombinace moderních technologií, značkových zařizo-
vací předmětů, velkorysých teras s francouzskými okny, charakteri-
zuje KAY River Lofts jako domov plný inspirace. Byty jsou vhodné 
také pro investiční záměr. Představení nabídky bytů a individuální 
přístup při prodeji poskytuje exkluzivně prodejní tým Karlín Group.

Klidná, tiše plynoucí Vltava, barevné západy slunce nad praž-
ským panoramatem – to jsou každodenní panoramatické výhle-
dy z KAY River Lofts a jeho velkorysých teras.
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Text: Jana A
belson, foto: Shutterstock.com

LUXUSNÍ LÁZEŇSKÉ DOMY
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ŘÍKÁ SE JIM OÁZY KLIDU. ŘEČ JE O MÍSTECH, NA KTERÁ SI 
JEZDÍME DOBÍJET BATERKY, ODPOČÍVAT, NECHAT SE HÝČKAT, 

OBSKAKOVAT, MASÍROVAT A MEDITOVAT. CÍTÍTE, ŽE PRÁVĚ NĚCO 
TAKOVÉHO POTŘEBUJETE? PAK ZBYSTŘETE, MÁME PRO VÁS 

SKVĚLÉ TIPY, KDE TAKOVÁ MÍSTA ODPOČINKU NAJÍT. 
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Spa Resort Tree of Life
Spa resort Tree of Life, to je dokonalý odpočinek v krásné přírodě Podkrkonoší.  

Dopřejte si slatinné zábaly, osvěžující masáže a péči fyzioterapeutů.   
Všichni klienti Tree of Life mají neomezený vstup do bazénu, wellness a fitness.

Novinky v naší nabídce pobytů:Novinky v naší nabídce pobytů:
 ›  Podzimní pobyt

 › Vánoce v Tree of Life
 › Silvestrovský pobyt

                                       ... zažijte u nás jedinečnou relaxaci

www.TreeOfLife.cz

sleva 5 %
při úhradě zálohy 

 do 31. 10.

* vztahuje se na Vánoční 

 a Sivlestrovský 

 pobyt

SAVOY WESTEND,  
KARLOVY VARY
Karlovy Vary jsou úchvatné samy o sobě 

a tento luxusní pětihvězdičkový hotel váš 

pobyt povznese ještě o příčku výš. Myslím, 

že nebudu přehánět, když prohlásím, že si 

tu budete připadat jako v pohádce. Nebo 

alespoň jako ve filmových kulisách při na-

táčení pohádky. Místo je výjimečné velmi 

silným geniem loci, vždyť lázeňská historie 

se tu datuje už od roku 1897. Zváni tak 

jste na cestu do dob, kdy dámy v širo-

kých kloboucích popíjely čaj v kavárnách 

za tlumeného doprovodu klavíru. Histo-

rické klenoty v podobě několika secesních 

vil (Savoy, Artemis, Kleopatra, Carlton 

a Rusalka) byly s citem zrekonstruovány 

a propojeny v supermoderní spa Afrodita 

nabízející nepřebernou škálu procedur. 

Masáže inspirované různými světovými 

kulturami, zábaly z čokolády, mořských 

řas, ošetření kosmetikou světových zna-

ček, různá zeštíhlující ošetření a samozřej-

mostí jsou léčivé koupele v minerální vodě 

karlovarských pramenů. Odpočinek na vás 

také čeká v bazénu, sauně či vířivce. 

A pokud po slastném nicnedělání zatou-

žíte po nějaké sportovní aktivitě, můžete 

zavítat do místního sportcentra třeba 

na bowling či halový golf. 

HOTEL IMPERIAL
Hotel Imperial je významnou karlovarskou 

památkou. Pochází z počátku 20. století. 

A už v té době patřil k nejvýznamnějším 

a nejluxusnějším hotelům v Karlových 

Varech. A patří k nim i dnes. Impozantní 

stavba hotelu, citlivě zasazená do přírod-

ního rámce Karlových Varů a odpovídající 

nejnáročnějším požadavkům na lázeňskou 

architekturu zaměřenou na umělecké de-

taily a všestranný komfort, byla slavnostně 

uvedena do provozu 18. června 1912.

Nápad postavit tento “pohádkový” 

mezinárodní velkohotel dostal karlovar-

ský bankéř a podnikatel Alfred Schwalb. 

A na počátku minulého století zakoupil 

stavební pozemky Na Čihadle ideálně 

položené nad městem, které v té době už 

nemělo dostatek ubytovacích kapacit pro 

své hosty. Najal zkušeného francouzského 

inženýra Ernesta Hebrarda, který se po-

dílel mimo jiné na výstavbě Hanoje nebo 

řecké Soluně. Podle jeho návrhů a pod 

jeho vedením vyrostla v letech 1910–1912 

na výšině Helenin dvůr nová dominanta 

města. Velkohotel Imperial byl mimo jiné 

prvním objektem na českém území, který 

byl zbudován na svou dobu novátorskou 

technologií litého betonu.

Novinkou je, že karlovarský hotel Imperial 

má 5 HVĚZD! Není to jen optická změna 

oficiálního názvu, ale výsledek stálého 

vylepšování služeb. Mezi novinky patří 

například limousine servis, parkování 

s obsluhou, rozestýlání postelí, příprava 

palačinek nebo vaflí přímo před oči-

ma hostů, 24 hodinový hotelový servis 

a plno dalších příjemných služeb. Luxusní 

prostředí, skvělá atmosféra a vynikající 

kuchyně do hotelu Imperial opakovaně 

láká klientelu nejen z České republiky, ale 

doslova z celého světa. 

ARISTOKRATICKÉ VELICHOVKY
I když primárně se Velichovky speciali-

zují na rehabilitaci pacientů s problémy 

pohybového ústrojí, ideální jsou i pro 

Tip na výlet
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Kolonády lákají 
návštěvníky 

ke každodenním 
procházkám.



Spa Resort Tree of Life
Spa resort Tree of Life, to je dokonalý odpočinek v krásné přírodě Podkrkonoší.  

Dopřejte si slatinné zábaly, osvěžující masáže a péči fyzioterapeutů.   
Všichni klienti Tree of Life mají neomezený vstup do bazénu, wellness a fitness.

Novinky v naší nabídce pobytů:Novinky v naší nabídce pobytů:
 ›  Podzimní pobyt

 › Vánoce v Tree of Life
 › Silvestrovský pobyt

                                       ... zažijte u nás jedinečnou relaxaci

www.TreeOfLife.cz

sleva 5 %
při úhradě zálohy 

 do 31. 10.

* vztahuje se na Vánoční 

 a Sivlestrovský 

 pobyt
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přepracované, uhoněné a vystresované 

lidi, které zde napětí opustí jako mávnu-

tím kouzelného proutku. Stačí jen přijet, 

vzít si klíče od pokoje, shodit svršky, 

navléci si župan a starosti jsou rázem pryč. 

Komfortně vybavené vily jsou sice rozesety 

po celém areálu, většina procedur i bal-

neoprovoz ale probíhají v nově rekon-

struovaném Masarykově domě. A jaké 

procedury byste rozhodně neměli vyne-

chat? Hitem lázní jsou „medové rošády“, 

na míru šitý detoxikační program s me-

dovým zábalem zad a medovou masáží. 

Toxiny vám z těla vytáhne a následně ho 

vyčistí i procedura s názvem „Žluté zlato“. 

A uniknout vaší pozornosti by neměly ani 

slatinné zábaly. Proč? Lázně totiž disponují 

unikátním zdrojem křídové slatinné zemi-

ny napájené minerální vodou.

MANDARIN ORIENTAL SPA, 
PRAHA
Špičkové lázně najdeme i v hlavním 

městě. Lázně Mandarin Oriental se navíc 

pyšní světovým nej. Jako jediné na světě 

jsou umístěné v bývalé renesanční kapli, 

kde nabízejí jedinečný prostor a poskytují 

pocit všeobjímající relaxace. Nabízené 

terapie kombinují ty nejlepší starověké 

i moderní lázeňské techniky a byly navr-

ženy tak, aby zharmonizovaly a navodily 

pocit rovnováhy. Zahrnují tak řadu re-

laxačních tělových i obličejových proce-

dur a jsou vždy ušité na míru. Všechny 

nabízené procedury byly vytvořeny 

ve spolupráci se specialisty tradiční čínské 

medicíny (TCM) a mistry aromaterapie. 

Každá z terapií zahrnuje relaxační ruční 

masáž kombinující silný účinek orientální 

masáže meridiánů a terapeutické výhody 

esenciálních olejů smíchaných na zakáz-

ku pro Mandarin Oriental. Procedura 

začíná privátní konzultací, díky které 

terapeut odhalí váš momentální zdravot-

ní stav a preference. Poté jsou terapie 

i esenciální oleje namíchány přímo pro 

vás tak, aby zanechaly tělo i mysl po pro-

ceduře v perfektní harmonii. Dostanete 

zde také od nás individuální doporučení 

na výživu a cvičení, abyste mohli prodlou-

žit tento lázeňský zážitek a pokračovat 

v něm i z pohodlí svého domova. 

AUGUSTINIÁNSKÝ DŮM, 
LUHAČOVICE
Tento architektonický skvost, který 

byl postavený v letech 1902 až 1904, 

a ve kterém pobýval i hudební sklada-

tel Leoš Janáček, připomíná anglickou 

venkovskou stavbu. Dnes, po více než sto 

letech, si ve stejných místech jako kdysi 

slavný skladatel můžete vychutnat řadu 

báječných wellness procedur. Základem 

je relaxační bazén s protiproudem a ma-

sážními tryskami, finská i bylinková sauna, 

whirlpool, solná a parní lázeň. Bonusem 

pak je zahrada šesti smyslů, fitness mezi 

stromy nebo slunná louka. Jako ve snu.

BOSCOLO SPA, PRAHA
Perfektní kombinace služeb pro duchovní 

i fyzickou relaxaci, regeneraci a obnovu 

na vás čeká i v Boscolo Wellness & Spa 

v pražském hotelu Boscolo. V nádherném 

historickém sklepení skvostného novore-

nesančního paláce najdete unikátní přístav 

relaxace v podobě římských lázní doslova 

ukrytých očím kolemjdoucích. Zde se vaše 

tělo i duše setkají s tou pravou harmonií, 

se speciální péčí o obličej omladíte svou 

pleť, ve fitness studiu vytvarujete své 

křivky a odpočinete si ve dvacetimetrovém 

vyhřívaném bazénu s masážními tryska-

mi. A stresu se zbavíte i v páře či sauně. 

V krásném a tichém prostředí se můžete 

nechat úplně rozmazlit. Dokonalé. 

EA ZÁMECKÝ HOTEL  
HRUBÁ SKÁLA, ČESKÝ RÁJ
Tento hotel se nachází v místě původního 

hradu ze 14. století, asi 6 km od Turnova. 

Posléze byl přestavěný na zámek, proto 

dnes jeho salonky nabízejí unikátní zá-

meckou atmosféru. A i tento pohádkový 

hotel ukrývá luxusní spa nabízející širokou 

nabídku koupelí i celotělových lázeňských 

procedur. Zahřát se můžete v místní pano-

ramatické sauně, parní lázni či arabském 

hammamu. 

HOTEL EMBLEM, PRAHA
Další luxusní lázně v samém srdce hlavní-

ho města nabízející ticho, klid a relaxaci 

nad starobylými střechami. Takový odpo-

činek si můžete dopřát v lázních M Spa 

v pražském hotelu Emblem, ve kterých 

mimo jiné pracují se špičkovou kosme-

tikou Pure Altitude. Obzvláště v zimních 

měsících doporučujeme vyživující masáž 

celého těla voskem ze speciální svíč-

ky s esenciálními oleji z alpských bylin. 

A po ošetření si na krásné střešní terase 

můžete dopřát šálek skvělého bylinného 

čaje. 

MAXIMUS RESORT, BRNO
V tomto obrovském resortu o rozloze 

4 000 m2, ze kterého se za 20 minut dosta-

nete do centra Brna, si můžete vychutnat 

tu pravou oázu klidu. Dva venkovní a vnitř-

ní termální bazény, soukromé spa, saunový 

svět s jedenácti druhy vnitřních i venkov-

ních saun včetně parních i Kneippových 

lázní, to vše tu je jen pro vaše potěšení. 

WELLNESS HOTEL DIAMANT, 
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Dobít ztracenou energii, rozmazlovat se 

a hýčkat můžete i v tomto pětihvězdičko-

vém hotelu v Hluboké nad Vltavou. Najde-

te zde exkluzivní část balneo provozu, kde 

si můžete vybírat z široké nabídky vodních 

a lázeňských procedur, nesčetného množ-

ství masáží, luxusních relaxačních rituálů 

a dalších wellness ošetření. Můžete si být 

jisti, že v hotelu Diamant se vám dostane 

ničím nerušené relaxace celého těla i mys-

li. Název hotelu je ostatně výstižný. Budou 

zde o vás pečovat jako o vzácný diamant. 

SPA HOTEL FELICITAS, 
PODĚBRADY
Ze stresů všedního dne vás zotaví i nově 

zrekonstruované wellness centrum 

v hotelu Felicitas v Poděbradech. Čeká tu 

na vás pestrá nabídka zážitkových masáží 

(přísadové relaxační koupele v měděné 

vaně s různými druhy přísad a okvět-

ních lístků), zábalů, koupelí či luxusních 

tělových terapií. Samozřejmostí je bazén 

s whirlpoolem, saunový minisvět i luxusní 

kosmetické ošetření. 

WELLNESS HOTEL KOLŠTEJN, 
JESENÍKY
Lázeňské procedury, speciality v restauraci 

a skvělé pivo z místního minipivovaru, 
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to vše si získalo srdce mnoha návštěvní-

ků. Velké oblibě se těší věhlasný místní 

saunový svět a privátní wellness centrum 

nabízející bohatý výběr masáží a jiných 

procedur. Lákavý je i místní bazén se sla-

nou vodou a protiproudem. 

ALCHYMIST HOTEL AND SPA, 
PRAHA
Několik kroků od Pražského hradu a Kar-

lova mostu, mezi malebnými uličkami 

Malé Strany, se nachází luxusní Alchy-

mist Grand Hotel & Spa. 5 hvězdičkový 

boutique hotel vás zaujme pohádkovým 

prostředím s vytříbeně zařízenými pokoji, 

jež odrážejí historický charakter města. 

Vychutnejte si mimořádný omlazující 

rituál v Ecsotica Spa, které je situované 

ve starobylých sklepeních hotelu. Indo-

néská ošetření doplněná římskými lázněmi 

kombinují to nejlepší z východní a západní 

filosofie tak, aby bylo dosaženo vskutku 

výjimečného zážitku a relaxace. 

MCELY BOUQUET SPA,  
CHATEAU MCELY
Věděli jste, že lázně na Chateau Mcely jsou 

jedním z nejluxusnějších pětihvězdičkových 

lázeňských komplexů ve střední Evropě? 

Najdete je uprostřed krásné přírody Svato-

jiřského lesa nad vesničkou Mcely a jsou 

zasvěcené přírodní, místně inspirované 

bylinné aromaterapii. Můžete tu na chvíli 

zastavit čas a nechat se opečovávat v oáze 

klidu a krásy, kde se vše točí jenom kolem 

vás. Posláním lázní je přinést vám hluboké 

uvolnění od napětí, zregenerovat vaše tělo 

a povznést vašeho ducha. Každá terapie 

je tady detailně propracovaným rituálem, 

při kterém vás zručný terapeut v krásném 

prostředí terapeutických apartmánů 

a za pomoci jedinečných kosmetických 

produktů Mcely Bouquet povede do vaše-

ho nitra, ke zdroji vnitřního klidu a krásy. 

Přitažlivost lázní tkví také v používání vlast-

ní čisté přírodní kosmetiky Mcely Bouquet 

a bylinek Devatera kvítí. Součástí wellness 

zóny je saunový domeček s venkovní vířiv-

kou, koupací biotopické jezírko a přírodní 

fitness. Pokud tedy hledáte lázně zaměřené 

nejen na tělo, ale i duši, tak Mcely jsou pro 

vás ideálním místem. 

SPA RESORT TREE OF LIFE,  
LÁZNĚ BĚLOHRAD
Spa resort Tree of Life nabízí pohodu 

a relaxační atmosféru už jen tím, že leží 

v malebném městečku uprostřed přírody. 

Z každého okna i balkónu hledíte do zele-

ně a prostorné prosklené kolonádní

Věděli jste, že 
lázně na Chateau 
Mcely jsou jedním 
z nejluxusnějších 
pětihvězdičkových 
lázeňských  
komplexů  
ve střední  
Evropě? 
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chodby vás v těchto chladných měsících 

propojí s barevnou přírodou za sklem.

Lázně Bělohrad dnes představují ideál-

ní kombinací obou základních směrů 

českého lázeňství, a to lázeňství léčeb-

ného a lázeňství rekondičního. Ve městě 

totiž naleznete renomovanou Lázeňskou 

rehabilitační kliniku a zároveň luxusní Spa 

Resort Tree of Life****. Vzájemná pro-

pojenost obou segmentů přináší odborný 

terapeutický přístup do relaxační části, 

do Spa Resortu Tree of Life, a naopak 

vysoký hotelový standard do léčebné čás-

ti, 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 psy-

chiku a podpořit fyzickou kondici. Proce-

durální 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 potížemi pohybového aparátu, 

bolestmi zad, artrózou kloubů, klienty 

s Bechtěrevovou chorobou a ty, kteří pod-

stoupili náhradu nosných kloubů. Lázně 

léčí i některá neurologická a gynekologic-

ká onemocnění. Základní přírodní léčivý 

zdroj, kterým je sirnoželezitá slatina, se zde 

využívá ve formě koupelí, zábalů a obkla-

dů. Nedílnou součástí terapie jsou vířivé, 

perličkové, přísadové i uhličité koupele, 

různé druhy masáží (klasické, reflexní, 

podvodní) a speciální techniky jako jsou 

lymfodrenáž, mobilizační techniky, cvičení 

s fyzioterapeuty, elektroléčba a další. Velmi 

úspěšní jsou v Lázních Bělohrad i s léčbou 

dětských pacientů. Léčí se zde jednak 

dívky, které prodělaly zánět slepého střeva, 

který může v některých případech vyvolat 

srůsty v malé pánvi, a proto se preventivně 

u dívek doporučuje lázeňská léčba. Jsou 

zde ale i děti s ortopedickými, neurologic-

kými či kožními problémy.

CHATEAU HERÁLEC, HERÁLEC
Věděli jste, že Chateau Herálec byl jako 

jediný zámecký hotel v České republice 

zařazený do výběru CNN Travel nejlep-

ších 15 zámeckých hotelů světa? A Trip 

Advisor ho vyhodnotil jako jeden z 10 

nejlepších zámeckých hotelů světa. A to 

svědčí o mnohém. Zámecký hotel s ang-

lickým parkem z 18. století leží uprostřed 

nedotčené přírody české Vysočiny plné 

hlubokých lesů, obor a rozkvetlých luk. 

Okolní příroda skutečně bere dech. Hotel 

však nenabízí jen krásnou okolní přírodu, 

ukrývá také luxusní lázně. Relaxaci a péči 

o zdraví je vyčleněno celé jižní křídlo 

zámku, ve kterém se můžete oddávat celé 

řadě procedur a rituálů, a nechat se hýč-

kat oblíbenou francouzskou kosmetikou 

L’OCCITANE. 

HOTEL V NEBI, JIZERSKÉ HORY
Příznačný název. Hotel se nachází na roz-

hraní Jizerských hor a Krkonoš a z jeho 
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Beauty Spa 
vám představí 

široké spektrum 
kosmetických 

procedur.
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oken můžete sledovat vyhaslé sopky 

Českého ráje. Svahy Černostudničního 

hřebenu i jizerské vrcholy s dominantním 

Ještědem. K tomu ale hotel nabízí více než 

50 různých wellness procedur a progra-

mů. A co láká víc, než se po dlouhé pro-

cházce, ke které tamní okolí přímo láká, 

ponořit do světa wellness. Bazén s tep-

lotou vody 32 stupňů nabízí překrásný 

výhled do kraje nebo do zahrady s odpo-

činkovým prostorem. K dispozici v hotelu 

máte i prostornou finskou a bylinkovou 

saunu. Pokud zvolíte venkovní finskou 

saunu, ochladit se pak můžete v ochlazo-

vacím slaném jezírku a následně relaxovat 

pod širým nebem. Nádhera. 

RESORT VALACHY, BESKYDY
Toužíte po pobytu v typickém valašském 

údolí? Pokud se navíc chcete oddávat 

relaxaci v kombinaci s nějakými těmi 

sportovními aktivitami, tak Valachy jsou 

pro vás tím pravým místem. Relaxační 

centrum Horal disponuje hned třemi 

vyhřívanými bazény, fitness centrem a sau-

novým světem s několika saunami, parní 

lázní, tepidáriem a vnitřním i venkovním 

whirlpoolem. Až devětkrát denně se tu 

konají speciální saunové rituály a místní 

masáže poskytují maséři z Thajska, Srí 

Lanky, Filipín, Indie a Bali! Komornější než 

hotel Horal je Spa hotel Lanterna, který 

vyhledávají zamilované páry nebo ti, kteří 

touží po klidu a soukromí. I tento hotel je 

vybaven luxusním wellness centrem s ba-

zénem, saunou, párou, nabídkou exotic-

kých masáží a beauty salonem. 

LÁZNĚ MŠENÉ
Historie Lázní Mšené sahá až do polovi-

ny 18. století, kdy vodu pramenící blízko 

panské bažantnice využívali místní 

myslivci a MUDr. Bayer ji vozil svým paci-

entům. Roku 1790 ji pil ředitel panských 

majetků rodu Kinských František Paviko-

vý, který trpěl žaludečními nevolnostmi. 

Voda mu pomohla natolik, že byl vydán 

podnět k založení lázní, které vznikly 

roku 1796.

V Lázních mimo jiné najdete secesní Pavi-

llon Dvorana z roku 1905, jež je chráně-

nou kulturní památkou. Architektem této 

budovy je Jan Letzel, jehož nejznámějším 

dílem je Průmyslový palác v Hirošimě. Dále 

zde můžete navštívit kapli Salve, torzo 

kaple sv. Jana Nepomuckého a další klidná 

místa k odpočinku a relaxaci.

Základním přírodním léčivým zdrojem je 

slatina, kterou lázně odebírají z vlastního 

ložiska, aplikovaná v kombinaci s pohybo-

vou terapií. Vyzkoušet zde můžete:

slatinné zábaly, vodní koupele, podvodní 

masáže, elektroléčbu, parafín, klasic-

ké masáže, léčebný tělocvik, reflexní 

terapie, plynové injekce a další speciální 

léčebné a relaxační wellness procedury.

LÁZNĚ KOSTELEC U ZLÍNA
Historie lázní Kostelec začíná již v 18. století, 

konkrétně v roce 1742. Celé panství, které 

se v té době nazývalo lukovské, spravoval 

hrabě Kristian August Seilern-Aspang, 

významný úředník na vídeňském dvoře. 

V době, kdy panství převzal, vůbec netušil, 

jaké bohatství skrývá.

Sirný pramen na svém pozemku objevil 

kostelecký občan Jan Zbořil. Léčebné 

účinky tohoto zázračného pramene – 

blahodárný vliv na revmatismus, otoky, 

pohybový aparát a jeho poruchy – oby-

vatelé zjistili záhy. Nicméně teprve když 

se o pramenech v místní kronice roku 

1742 napsalo, že jejich voda léčí „otokem 

a dřením údy stižené a zdravé chrání před 

JEDNODENNÍ LÁZNĚ
Lednické lázně nově připravily ambulantní balíčky pro ty, kteří jsou neustále v jed-

nom kole. Balneo provoz je otevřen denně včetně víkendů a svátků a lze si tak 

naplánovat tyto nové ambulantní balíčky. Stačí se jen telefonicky objednat a dopřát si na hodinku či dvě pořádnou relaxaci. 

Například balíček Kleopatra. Tento magický rituál krásy bude pro všechny dámy výborným dárkem. Najdete v něm koupel králov-

ny, masáž, tělový peeling, zábal a olejovou péči. Krásným doplňkem k balíčku je vydatný oběd v lázeňské restauraci a sada tělové 

kosmetiky značky Afrodita, která si vás podmaní svou nádhernou vůní.
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onemocněním“, lukovská vrchnost byla 

ochotna za jejich pronájem odpustit panu 

Zbořilovi jednodenní robotu. Ale ke zbu-

dování lázeňského komplexu byla stále 

daleká cesta – pro potvrzení o léčivosti 

zdejšího sirnatého pramene se muselo až 

do Vídně k místním lékařům. Ti naštěstí 

opravdu potvrdili léčivé účinky tohoto 

„kosteleckého zázraku“, a tak mohly být 

postupně vystavěny dřevěné lázeňské 

budovy známé jako „panské lázně“ spolu 

se zámkem Lešná ve stylu doznívajícího 

baroka. Do těchto „panských lázní“ měla 

ovšem přístup pouze vrchnost.

Převrat pro lázně nastal v roce 1899, kdy 

areál koupili manželé Mašláňovi společně 

s doktorem Janem Kovářem. Lázně byly 

přebudovány na moderní léčebné stře-

disko, které dokonce převyšovalo poža-

davky tehdejší doby. Sestávalo se ze dvou 

lázeňských vil – Maxe a Moritze, dále 

z budovy lázní, ve které probíhaly jednotli-

vé procedury a z „centrální“ budovy lázní, 

která fungovala jako recepce a ubytovna. 

Vily Max a Moritz byly vybudovány ve sty-

lu selské secese podle návrhu architekta 

Dušana Jurkoviče. Na radu ředitele luha-

čovických lázní v nich byly zavedeny nové 

balneologické léčebné metody. V suterénu 

obou lázeňských budov byly vany, kde se 

prováděla léčba sirnatou vodou z blízkého 

pramene. I díky těmto budovám se lázně 

staly kulturním a společenským centrem 

kraje s bohatým společenským životem, 

v sezóně navíc s pravidelnými koncerty. 

O nedělích a svátcích je navštěvovalo až 

1500 lidí.

A jak to vypadá v lázních dnes?
Již přes dvacet let se v kosteleckých lázních 

léčí zejména revmatické choroby, bolestivé 

syndromy šlach, úponů, burz a kosterních 

svalů včetně postižení prací s vibrujícími ná-

stroji a mimokloubní celkový revmatismus. 

Dále se zde léčí artróza kyčelního a kolen-

ního kloubu, artróza a polyarthropasy s po-

stižením ručních a nožních kloubů, ostatní 

seronegativní spondylarthritidy, psoriatická 

artritida, Reiterův syndrom, Bechtěrevova 

choroba, atopický ekzém, lupénka, akné 

a další onemocnění kůže a pohybového 

aparátu.

LÁZEŇSKÝ DŮM PERLA, LEDNICE
Lázeňský dům Perla situovaný v malebné 

obci Lednice vás upoutá nejen svojí na-

bídkou, ale také hlavním pilířem, jodob-

romovým minerálním pramenem. Tento 

třetihorní poklad má svá naleziště nedaleko 

lázeňského domu Perla, a to v Charvátské 

Nové Vsi v hloubce 1250 metrů. Solanka je 

díky vysokému obsahu jódu jednou z nej-

kvalitnějších pramenů v celé Evropě a díky 

jejímu chemickému složení silně připomíná 

mořskou vodu. Ne nadarmo se říká, že 

v Perle máte Mrtvé moře na dosah ruky. 

Jodobromová voda působí blahodárně 

na pohybový aparát, léčí cévní a neurolo-

gické nemoci, gynekologické potíže a stavy 

po popáleninách. Mimo léčebných a omla-

zujících schopností je také vysoce regenerač-

ní a účinky přetrvávají 6–9 měsíců. V Perle 

ji aplikují pomocí jodobromových koupelí, 

které napomáhají mimo jiné ke snížení 

tlaku, prokrvení organismu, léčí revmatické 

choroby a zánětlivá kloubní onemocnění.  

Jodobromový zázrak
V Perle pro vás připravili nový pobytový 

balíček, který je plný jodobromových 

koupelí a masáží. Celkový účinek Solanky 

mimo jiné reguluje vysoký tlak, podporuje 

výživu tkání, pomáhá při léčbě osteoporó-

zy a má vynikající hojivé účinky.  Balíček je 

navíc doplněn o uhličité plynné koupele, 

které zvyšují tvorbu buněčného cukru, 

zlepšují prokrvení mozku, srdečního svalu, 

končetin, a snižují krevní tlak i otoky.  

Masáž zlatem a klasická masáž už pak 

budou jen třešničkou na dortu pro vaše 

znovuzrozené tělo.

HOTEL NIVA, LUHAČOVICE
Luxusní wellness najdete i v hotelu Niva 

v lázních Luhačovice. V rozsáhlém kom-

plexu saun, vířivek a teras s nádherným 

výhledem do okolní krajiny můžete zažít 

bohatou ochutnávku relaxace a pohody. 

Připraveny jsou pro vás relaxační masáže 

uvolňující tělo i duši, speciální vinné kou-

pele a pro milovníky plavání vnitřní bazén 

se slanou vodou a v sezoně venkovní 

bazén. 
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Užijte si pohodu 
v lázeňském 

bazénu. 

Tip na výlet
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PODIVUHODNÉ 
PŘÍPADY 
MOTOGP

MOTOCYKLOVÉ MISTROVSTVÍ SVĚTA JE FASCINUJÍCÍ PŘÍBĚH JEDNÉ STOPY. NABÍZÍ BOHATOU 
HISTORII VELKÝCH ZKLAMÁNÍ I ÚSPĚCHŮ, RIVALITY, TRAGÉDIE I RADOSTI. ŠAMPIONÁT, STARŠÍ NEŽ 
FORMULE 1, LETOS ROZEHRÁL TOLIK POSTRÁDANOU A PŘEDEVŠÍM VYROVNANOU BITVU O TITUL. 

Text: A
leš Sirný, foto: archiv
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Pandemická situace nedělá 

rozdíly a kriticky zasáhla 

i sportovní svět, Mistrovství 

světa silničních motocyklů 

nevyjímaje. Závodit se začalo 

až v polovině července, což přineslo 

stav, v němž jakékoliv zaváhání ze strany 

jezdce může značně zkomplikovat cestu 

za titulem. Přesvědčil se o tom úřadující 

šampion MotoGP Marc Marquez, který 

se zranil hned v úvodním podniku a re-

konvalescencí přišel v nabytém programu 

velkých cen o naděje na obhajobu titulu. 

Paradoxně to přispělo k dramatičnosti 

sezony.

Historie Mistrovství světa silničních 

motocyklů se začala psát v roce 1949 

a v průběhu let se v rámci seriálu závodilo 

na všech dostupných strojích. Od malorá-

žek s objemem 50 ccm a 80 ccm, přes ku-

batury 350 ccm a 750 ccm až po nedávné 

125 ccm, 250 ccm a 500 ccm, kterým se 

po přechodu na čtyřdobé motory a zvýše-

ní objemu říká Moto3, Moto2 a MotoGP.

Právě MotoGP je zlatým hřebem závod-

ního víkendu, cílovou destinací každého 

mladého závodníka, jenž touží po slávě 

a úspěchu. MotoGP je bestiální technikou, 

schopnou vyvinout rychlost přes 350 km/h 

a akcelerovat z nuly na 100 km/h v čase 

dvou a půl sekundy. To je méně, než 

dokáže formule 1. Však také motory po-

skytují výkon až 250 koní – a to při váze 

motocyklu pouhých 160 kilogramů. 

Jezdci pokládají své stroje do zatáček 

v úhlu více než 55°. Na asfaltu doslova leží 

a opírají se o něj koleny, lokty i ramenem. 

Čím víc historie šampionátu postupova-

la k současnosti, tím víc se jezdci klonili 

k asfaltovému koberci. Maximální rychlosti 

už sice nerostou, ale zvyšuje se rychlost, 

jakou jezdci projíždějí zatáčkami. Jakákoliv 

malá chybka může vést v havárii, která se 

v lepším případě podepíše na stavu konta 

závodního týmu, který musí motocykl 

opravit. V tom horším na zdraví pilota. 

Speciální kombinézy, šité z klokaní kůže 

o tloušťce 1,4 milimetru a o váze okolo 

čtyř a půl kilogramu, sice zmírní následky 

pádu, ale nezachrání před lámáním kostí.

O tom, že jde při závodech o zdraví, se 

celý svět přesvědčil poměrně nedávno 

při srpnové Velké ceně Rakouska, kdy 

došlo na rovince ke kolizi mezi dvěma 

jezdci a jejich tříštící se motocykly rotovaly 

v obrovské rychlosti přímo do ostré pravé 

zatáčky. Jako přesně mířený projektil pro-

tnuly malou skulinku mezi projíždějícím 

Valentinem Rossim a Maverickem Viña-

lesem. Byla to taková rychlost, že si Rossi 

šmouhy před sebou prakticky nevšiml 

a celou scenérii příšerné nehody viděl až 

ze záznamu. Stačilo pár centimetrů doleva 

nebo doprava a letící motorka by jednoho 

z nich přímo zasáhla.

NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH
První čtyři velké ceny sezony 2020 nabídly 

atraktivní podívanou, v níž slavili tři jezdci 

a tři výrobci. Andrea Dovizioso s Ducati, 

Brad Binder s KTM a dvakrát Fabio Quar-

tararo s Yamahou. Právě japonští výrobci 

drží v MotoGP jasnou převahu. Kdo po-

mýšlí na titul, měl by se upsat výrobcům 

ze země vycházejícího slunce. Honda, Ya-

maha a Suzuki vládnou velkým cenám už 

od roku 1974, kdy až na jedinou výjimku 
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v roce 2007, posbíraly tituly ve všech roč-

nících až do současnosti. Poslední dekádu 

drží otěže Honda, která prohrála na úkor 

Yamahy jen jednou a dohromady má 

na kontě 71 titulů. Druhá Yamaha 47.

Co se týče závodníků, tam se na vrcholu 

drží Italové. Dohromady nasbírali 79 titulů 

a druzí Španělé mají na kontě 52 titulů. 

Španělské číslo však průběžně roste. Pře-

devším zásluhou Marca Marqueze. 

Jsou závodníci, kteří vynikají nad svými 

souputníky. Jsou to muži, jenž umí zachá-

zet s motorkami o něco lépe než ostatní. 

Umí je vybičovat na hranu možností a stej-

ně přistupují i ke svým fyzickým možnos-

tem. Tím současným „ufonem“ v MotoGP 

je právě Marquez. 

Španělský mladík proletěl juniorskými ku-

baturami jako kometa, posbíral zkušenosti 

(a tituly) a v roce 2013 nastoupil do krá-

lovské disciplíny MotoGP. Slovy vyhrát, 

nebo padnout, lze charakterizovat jeho 

jízdní styl, který mu vynáší jednu vítěz-

nou trofej za druhou – a také nepříjemné 

pády. Marquez se kloní k asfaltu jako 

nikdo jiný. Pouští se do nekompromisních 

předjížděcích manévrů, nehledě na to, 

zdali jde o mladou generaci jako on sám 

nebo o veterána Rossiho. Vytváří si auru 

jezdce, s nímž si není radno zahrávat. Když 

v roce 2013 nastoupil do MotoGP, vyhrál 

hned svou druhou velkou cenu a na konci 

sezony oslavil titul. Rovnou na první pokus. 

A pak přidal další titul, a další, a další… 

Od roku 2013 až po rok 2019 se musel 

sklonit před někým jiným pouze jednou. 

Když jede Marquez, šance sáhnout 

na vítězný pohár ostatním povážlivě klesá, 

nicméně letos je všemu jinak. Marquez se 

zranil hned v úvodu sezony a ve zhuště-

ném kalendáři velkých cen má jakákoliv 

absence negativní vliv na bodové konto. 

Marquez se vlastní chybou vyřadil z boje 

o titul, byť je vcelku jasné, že jakmile se 

vrátí za řídítka, své vítězné konto rozšíří.

Před startem sezony 2020 měl Marquez 

82 prvenství a v historických tabulkách 

poskočil na čtvrté místo před legendár-

ního Mike Hailwooda. Britský závodník ex-

celoval v šedesátých letech. Vavříny sbíral 

na jakémkoliv stroji, ať už se jednalo o vý-

chodoněmecký MZ, italskou MV-Agustu 

nebo japonskou Hondu. Za svou kariéru 

nasbíral devět titulů a nezřídka se stávalo, 

že v jedné sezoně mu příslušela koruna 

i ve dvou kubaturách. Byl to sympaťák 

s přirozeným talentem a výdrží maraton-

ce. Nečinilo mu potíže absolvovat závod 

ve třídě 250 ccm, pak hned naskočit 

na třistapadesátku a na závěr dne odjet 

půllitry – a samozřejmě vyhrát. Takový 

kousek například předvedl brněnským 

divákům na Velké ceně Československa 

roku 1966. Když pak Honda opustila 

motocyklové mistrovství, stáhl se i Hai-

lwood. Nikoliv však z motorsportu, jen 

přeorientoval svou pozornost na čtyři kola 

a na formuli 1.

Na třetím místě co do počtu prvenství 

se drží Ángel Nieto, který v průběhu let 

1969–1985 posbíral 90 výher a úcty-

hodných třináct titulů. Drobný Nieto 

neprojevoval zájem o královskou kuba-

turu. Nejvýš, kde se pokoušel prorazit 

(a příliš mu to nešlo), byly dvěstěpadesát-

ky. Nieto exceloval v malorážkových ku-

baturách 50 ccm a 125 ccm. Tam tkvěla 

jeho síla a dominance, uvádějící soupeře 

v zoufalství. 

Valentino Rossi motocyklový svět proslavil. 

Svou přátelskou až komickou povahou 

uhranul fanoušky ze všech koutů země-

koule. Spanilé jízdy za tituly by za normál-

ních okolností utlumily zájem o MotoGP, 

nikoliv však v případě Rossiho. Všichni 

chtěli vidět jeho originální oslavy vítězství 

a radovat se s ním. Klidně i po 115., což 

je počet, kolikrát stál světoznámý Ital 

na nejvyšším stupínku a v historických 

tabulkách mu za to patří druhé místo. 

Vůbec poprvé projel pod šachovnicovým 

praporkem na prvním místě v roce 1996 

Speed
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na Velké ceně České republiky a od té 

doby jeho série pokračovala až do Velké 

ceny Nizozemska roku 2017. V součas-

nosti prožívá nepříjemně dlouhý půst. 

Od závodu v Assenu se mu ještě nepo-

dařilo vyhrát. Letos mu bylo 41 let a je 

vcelku jasné, že jeho jezdecké ostří se 

postupem let ztupilo. Už není tou kořistí, 

po které šlo celé startovní pole. Je nejstar-

ším mužem v poli a snaží se čelit mladí-

kům s bystrými smysly a nespoutanou 

odvahou. Intenzita pódiových umístění se 

pro Rossiho povážlivě ztenčuje, nicméně 

devítinásobný šampion nejezdí pro peníze 

ani pro slávu. Dál závodí, protože tento 

sport miluje, a to je přesně ten životní po-

stoj, díky němuž si jej fanoušci tolik cení.

Naopak když Giacomo Agostini přestal vy-

hrávat, netrvalo dlouho a kariéru ukončil. 

Rekordman mistrovství světa přepisoval 

historické tabulky na přelomu šedesá-

tých a sedmdesátých let. Božského Aga 

lidé uctívali. V motocyklovém světě měl 

natolik výsadní postavení, že jednu dobu 

trvalo pět let, než se někomu podařilo 

ho sesadit z královského trůnu. Nutno 

podotknout, že v tomto období nezískal 

pět titulů, ale rovnou deset! V třistapade-

sátkách a pětistovkách. Nepřekonatelný 

jezdec s nepřekonatelnou technikou 

MV-Agusta si s konkurencí pohrával jako 

kočka s myší a byl schopen nadělit celému 

startovnímu poli kolo ztráty. O výsluní 

na velkých cenách se začal s ostatními 

prát až po přestupu k Yamaze, s níž získal 

další dva tituly. Dohromady jich v letech 

1966 až 1975 nasbíral patnáct. Nikdo 

jiný ho zatím nepřekonal. A co do počtu 

prvenství? Tam také odolává. Z 223 startů 

vytěžil 122 výher.

RIVALOVÉ
Na stupních vítězů jsou pouze tři místa 

a je jasné, že pro dobytí těchto pozic 

je jezdec ochoten udělat cokoliv. Ob-

zvlášť pro ten nejvyšší stupínek. Rivalita 

je ve sportu běžná věc, tvořící základní 

předpoklady pro obrovskou popularitu 

a mediální zájem. Diváky ani tak nezají-

má, kolik má stroj koní a jak rychle jede. 

Speed



110 | Ice Podzim 2020

IN
ZE

RC
E 

Speed

Zajímají je závodníci. Milují je, nebo nená-

vidí. Zkrátka záleží na tom, na které straně 

dvou znesvářených táborů stojí. 

Obrovská rivalita se snesla na prahu 

milénia na Valentina Rossiho a Maxe 

Biaggiho. Dvě mladé italské naděje, 

které si na trati nedarovaly ani kousek 

asfaltu. Rossi měl za svou kariéru mnoho 

rivalů, ale s Biaggim to byla válka. Ne-

trvalo dlouho a miska vah se přehoupla 

na stranu Rossiho, zatímco Biaggi býval 

většinou tím prvním z poražených. Jejich 

hořká rivalita vyústila v památný incident 

při Velké ceně Japonska v roce 2001, 

kdy při jednom z mnoha soubojů vystrčil 

Biaggi levý loket a v rychlé pravé zatáčce 

vytlačil Rossiho mimo trať. Rossi mohl 

mluvit o štěstí, že si ve vysoké rychlosti 

nenamlátil. O to větší dostal chuť Biaggi-

ho pokořit. Za pár kol se mu to skutečně 

podařilo a na znamení frustrace a jisto-

jistě radosti ukázal Biaggimu vztyčený 

prostředníček. Jejich bratrovražedné 

souboje bavily diváky až do konce sezony 

2005, kdy Biaggi svět MotoGP opustil. 

Jako poražený bez jediného titulu.

Rivalita může snadno vzplanout i v jed-

nom týmu. Přesvědčili se o tom Mick 

Doohan a Alex Criville v druhé polovině 

devadesátých let. Mike Doohan započal 

krasojízdu k pěti titulům v řadě za sebou 

v roce 1994. Jeho týmový kolega Cri-

ville mu zpočátku nestačil. Rozhodně se 

ale vypracoval a Honda začala prožívat 

zlaté časy. Criville už nechtěl hrát druhé 

housle a v roce 1996 svému australskému 

kolegovi pěkně zatápěl. Nicméně dokud 

Doohan závodil, neměl Španěl šanci. 

Příležitost k titulu se Crivillemu otevřela 

až v roce 1999, kdy se Doohan v úvodu 

sezony vážně zranil a ukončil kariéru. 

Alex Criville konečné dosáhl svého a stal 

se šampionem. Tím pohádka skončila 

a v následujících dvou letech vystoupal 

na pódium jen ve čtyřech případech. Jako 

kdyby mu chyběl ten správný motivátor 

Mike Doohan.

Legendární znesvářenou dvojici ztvárnili 

na přelomu osmdesátých a devadesátých 

let Wayne Rainey a Kevin Schwantz. Mezi 

touto americkou dvojicí panovala vrozená 

nevraživost a snad důležitější pro ně bylo, 

zdali porazili jeden druhého, než na koli-

káté pozici dojeli. Jejich vzájemné souboje 

se odehrávaly už na americké půdě za ří-

dítky superbiků a pokračovaly až do mist-

rovství světa, které tehdy překypovalo ne-

bývalou vysokou jezdeckou úrovní – a nad 

těmi všemi jezdci byli Rainey a Schwantz. 

Blonďák Schwantz nedisponoval tak 

kvalitním strojem jako konkurence. Jeho 

Suzuki za Yamahami a Hondami nepatrně 

zaostávala, nicméně technickou ztrátu 

doháněl odhodláním vítězit za každou 

cenu. Jeho tah na branku vyústil v to, že 

podobně jako Marquez buď vyhrál, nebo 

havaroval. Jezdil na limitu a ukázkovým 

příkladem jeho stylu byla Velká cena 

Německa 1991, kdy Raineyho předjel 

s rozevlátým zadním kolem – na hranici 

havárie. 

Oba měli bohatou základnu fanoušků, ale 

ti od Raineyho se radovali mnohem častě-

ji. Celkem třikrát. Tolik titulů totiž Rainey 

získal. Pak společně vstoupili do sezony 

1993 a bitva pokračovala. Kdo bude 

na jejím konci mistrem a kdo poraženým? 

Rozuzlení přinesl dvanáctý podnik v Mi-

sanu. Rainey nešťastně havaroval, poranil 

si páteř a skončil na vozíčku. Schwantz 

konečně získal titul, nicméně za okolností, 

které si nepřál. V šampionátu pak zůstal 

ještě jednu kompletní sezonu, ale ná-

sledně v důsledku zdravotních problémů 

a ztráty svého odvěkého rivala kariéru 

ukončil. 

NEUTEKLI Z LOPATY
Wayne Rainey měl štěstí v neštěstí. Ošk-

livou nehodu přežil, ale zůstal ochrnutý. 

I Rossi s Viñalesem mohli při nedávné 

Velké ceně Rakouska mluvit o obrov-

ském štěstí. Většina pádů se obejde 

bez zranění, v horším případě dochází 

na lámání kostí, ovšem smrt je stále 

všudypřítomným strašákem motocyklo-

vého závodění. První obětí mistrovství 

světa byl hned v premiérovém ročníku 

1949 Ben Drinkwater. Nejhorší období 

prožíval šampionát v padesátých letech, 

kdy se ze závodů nevrátilo celkem devě-

tadvacet jezdců a v následujících dvou 

dekádách se výčet smrtelných nehod 

rozrostl o 51. 

Každá trať i situace bývala nebezpečná, 

nehledě na to, zdali se závodilo na přírod-

ních okruzích nebo automotodromech. 

Nejvíce obětí si vyžádal pověstný šede-

sátikilometrový okruh na ostrově Man 

ve Velké Británii. Součástí mistrovství světa 

byl až do roku 1976 a za tu dobu na něm 

skonalo 36 závodníků. Legendární podnik 

funguje dodnes a pořád si na odvážných 

mužích vybírá nejkrutější daň. Touha 

pokořit typický přírodní okruh je však 

pro řadu z nich stále silnější než pud 

sebezáchovy.

I původní Masarykův okruh v Brně 

nese břímě tří křížků. Ovšem od roku 

1987, kdy se velká cena přestěhovala 

na moderní automotodrom, stojí štěstí 

na straně jezdců. Neznamená to však, 

že by byli mimo ohrožení života. Ač 

jsou na okruhy kladeny nejvyšší bezpeč-

nostní nároky, stát se může cokoliv. Le-

tos uplyne devět let od strašlivé nehody 

Marca Simoncelliho, jenž spadl z moto-

cyklu a následně nepřežil střet s Coli-

nem Edwardsem a Valentinem Rossim. 

Doposud poslední obětí šampionátu 

je čtyřiadvacetiletý Španěl Luis Salom 

na domácí velké ceně v roce 2016.

Mistrovství světa motocyklů je ne-

bezpečný sport, ale také nádhernou 

přehlídkou uměleckého tance v sedle 

motocyklů. Odvážní muži na vzpurných 

strojích baví obecenstvo na tribunách 

i u televizních obrazovek už více než 

sedmdesát let a bude se tak dít nehle-

dě na situaci vně bubliny tohoto šam-

pionátu. A Česká republika je součástí 

tohoto světové kolotoče už od roku 

1965 – jako druhý nejstarší podnik 

v historii seriálu. Můžeme jen doufat, 

že to tak zůstane i nadále. 
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Na zdraví

Text: Iva Bartošová, foto: Shutterstock.com

VÍNO, 
KTERÉ PŘINESL PODZIM 

SOKRATES: „JÁ JSEM PRO TO, PŘÁTELÉ, ABYCHOM SE NAPILI. JE NESPORNÉ, ŽE VÍNO 
ZAVLAŽUJE DUŠI A PŘITOM USPÁVÁ KAŽDÉ TRÁPENÍ, TAK JAKO MANDRAGORA USPÁVÁ 

LIDI, A PROBOUZÍ VESELOU NÁLADU, TAK JAKO OLEJ OŽIVUJE OHEŇ…“
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Víno je jedním z prvních pro-

duktů lidstva. Jeho historie je 

sice nejasná, ale úzce spjatá 

s historií zemědělství a civili-

zace. Historici mají za to, že 

v době, kdy se lidé naučili obhospodařovat 

pole s obilím, začali využívat i vinnou révu 

k výrobě vína. Divoká vinná réva se plazila 

po stromech a díky ptákům, kteří se živí 

ovocem, se rozšiřovala po kraji. 

Vysoký obsah cukru ve šťávě a přítomnost 

kvasinek způsobují přirozenou fermenta-

ci a přeměnu cukrů na alkohol. Kyseliny 

obsažené ve šťávě podporují růst kvasinek 

a zároveň zabraňují přemnožení nežádou-

cích bakterií a mikroorganismů. Víno je tedy 

spontánní produkt přírody, který mohli lidé 

objevit náhodně, když došlo ke zkvašení 

sesbíraných hroznů.

První vinice, ve kterých se začala cíleně pěsto-

vat a kultivovat vinná réva, pochází nejspíše 

z oblastí Mezopotámie, dnešní Arménie. Lidé 

se v úrodném kraji mezi řekami Eufrat a Tigris 

naučili využívat fermentačních procesů nejen 

k výrobě chleba, sýrů, ale i nápojů jako mošt 

a víno. 

Díky hieroglyfům nalezeným v hrobce krále 

Tutanchamona víme, že staří Egypťané již 

vína dokonce označovali. Jednotlivé am-

fory byly pojmenovány oblastí, ročníkem 

a výrobcem. Z Egypta se vinařské umění 

rozšířilo mezi Židy, Araby a Řeky, kteří ho 

zasvětili bohu radosti – Dionýsovi. Víno se 

posléze šíří přes Středozemní moře do Itálie 

a dále do srdce Evropy. Římané si ho přivezli 

po dobití Řecka a zprvu ho používali i jako 

lék pro legionáře kvůli jeho antibakteriálním 

účinkům. Brzy se ale stalo nedílnou součástí 

římské stravy. 

Římané měli velký vliv na rozvoj kvality 

vinohradnictví a vinařství v celé Evropě. Byli 

také první, kteří pro skladování vína vyu-

žívali hliněné džbány. Dubové sudy začaly 

jako první používat keltské národy na se-

veru Evropy. Dubové dřevo umožňuje vínu 

„dýchat“ a přitom zůstává vzduchotěsně 

uzavřené. 

Zrod křesťanství a následný úpadek Římské 

říše a šíření islámu ve Středomoří přinesly pro 

víno období temna. Vinohradnictví v muslimy 

okupovaných územích bylo zakázáno. Kul-

turu vinařství tajně udržovali mniši a židovské 

obce pro využití v náboženských obřadech, 

což poukazuje i na to, že většina tradičních 

vinařských oblastí se soustřeďuje v oblastech 

s velkou koncentrací klášterů a církevních 

usedlostí. Ve středověké Evropě byla kon-

zumace vína pouze výsadou církve, šlechty 

a bohaté obchodní třídy. 

STAČÍ JEN VYBRAT
Rozlišujeme různé druhy vín. Dělíme je podle 

více parametrů, a to především barvy, obsahu 

cukru, odrůdy, stáří vína, technologie výroby 

a vyzrálosti. 

Víno se vyrábí ze směsi lisované šťávy a rozdr-

cených bobulí, kterou nazýváme rmut. Jeho 

odlišným zpracováním vzniká různé víno. 

Bílé víno se vyrábí z bobulí bílého vína, 

popřípadě modrého či červeného, které 

se ovšem lisuje ihned bez nakvašení. Bílým 

vínům vyrobeným z červených nebo modrých 

hroznů se říká klaret. Růžové víno vznikne 

krátkým několikahodinovým nakvašením 

rmutu z modrých bobulí. U červeného vína 

se rmut se šťávou z modrých hroznů nechává 

kvasit několik dnů. Díky tomu získává víno 

červenou barvu a vyšší obsah tříslovin. 

Vína můžeme dělit podle obsahu zbytkového 

cukru od čtyř gramů na litr u vín suchých 

přes polosladké až po sladké se zbytko-

vým cukrem ve výši minimálně 45 g na litr. 

V suchém necítíte žádnou sladkost. Je trpké, 

prokvašené a ústa po napití působí drsným, 

suchým dojmem. Sladká vína jsou vyrobena 

z odrůd určených pro dlouhé zrání.

Dle druhu a kvality dělíme vína na zemská, 

vyrobená výhradně z tuzemských hroznů 

sklizených na vinici pro jakostní víno dané ob-

lasti. Značí se názvy „moravské zemské víno" 

nebo „české zemské víno“, dále mohou být 

označena ročníkem a odrůdou. „Moravská 

vína nemohou konkurovat v kvantitě velkým 

zahraničním vinařským oblastem, ale jsou 

unikátní svou pestrostí. Jedna vinařská oblast 

může nabídnout širokou škálu odrůdových, 

cuvée či známkových vín. Kde jinde ve světě 

můžete u jednoho vinaře ochutnat třeba až 

čtrnáct druhů vín, přičemž každé z nich má 

osobitou a odlišnou chuť?,“ přibližuje Vít 

Dočkal z Vinařství Nad Sklepy z podpálavské 

obce Bulhary.

Na výrobu jakostního vína lze použít vý-

hradně tuzemské hrozny odrůd zapsaných 

ve Státní odrůdové knize nebo těch, které 

jsou povoleny v některém ze členských států 

EU a pocházejí z vinic vhodných pro jakostní 

víno z jedné vinařské oblasti. Výroba musí 

proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly 

hrozny sklizeny. Tato vína bývají poměrně 

alkoholická. Platí u nich pravidlo, že čím 
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Na zdraví

Martin Luther:
„Pivo stvořil 

člověk,  
víno Bůh.“



SANCTUS VICTORIA

OCHUTNEJTE NEVŠEDNÍ VÍNA

WWW.TEMPLARSKE-SKLEPY.CZ
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přesněji je u nich na etiketě popsán původ, 

tím lze předpokládat vyšší kvalitu. Všechna 

vína této skupiny se podrobují zkouškám 

a mají uvedeno své zkušební číslo. 

Jakostní vína vyšších tříd se označují jako 

jakostní vína s přívlastkem. První přívlastkové 

víno je Kabinetní víno. Jde většinou o suchá, 

lehká vína s mírným obsahem alkoholu. Jako 

Pozdní sběr se označují vína vyrobená z hroz-

nů později sklizených, tzv. v plné zralosti, tedy 

přibližně týden po běžném termínu sklizně. 

Jsou plně zralá s přirozeným zbytkovým 

cukrem, kladně se hodnotí i vliv ušlechtilých 

plísní. Bývají to zpravidla vína plná, suchá 

až polosuchá. Výběr z hroznů vzniká z plně 

zralých, zdravých hroznů nebo i napadených 

ušlechtilou plísní. Jsou to vína velké plnos-

ti s vyšším obsahem alkoholu a vysokým 

zbytkovým cukrem. Selekcí přezrálých bobulí 

vznikají vína Výběr z bobulí. Bobule jsou 

zaschlé a vypadají jako hrozinky. Z takových 

bobulí se sice vylisuje málo šťávy, ale s vy-

sokým obsahem cukrů a koncentrovaných 

aromatických látek. Vznikají tak vína velmi 

plná, extraktivní, s překvapivou sladkostí. 

Ledové víno se vyrábí lisováním hroznů 

umrzlých na keřích a sklizených při mrazech 

alespoň -7 °C. Získaný mošt musí vykazovat 

alespoň 27 °NM cukernatosti. Hrozny při 

lisování nesmí rozmrznout, a proto zůstane 

část vody nevylisována v hroznech ve formě 

ledových krystalů. Ledová vína bývají velmi 

sladká, aromatická, jsou náročná na získání, 

a tedy poměrně vzácná a drahá.

Slámové víno má svůj název odvozen 

od způsobu přípravy hroznů před lisováním. 

Bobule se totiž nechávají dosušit rozložené 

na slámě či rákosu, kde se z nich odpaří voda 

a získá koncentrovaná šťáva. Hrozny musejí 

být dobře vyzrálé a nepoškozené, aby se 

nekazily. Většinou se používají odrůdy bílých 

hroznů. Získané slámové víno je také vzácné, 

a to nejen kvůli náročnější výrobě, ale i nízké 

výtěžnosti z hroznů. Posledním v této kate-

gorii je Výběr z cibéb, který vinařský zákon 

uznal teprve v roce 2004. K jeho výrobě se 

používají pečlivě přebrané, přirozeně přezrálé, 

seschlé bobule (tzv. cibéby), často napadené 

botrytickou plísní šedou. Pro výběry z cibéb 

je typický vysoký zbytek přírodního cukru 

mezi 100–200 g/l, obvykle s nižším obsahem 

alkoholu. Víno mívá sytější barvu a plnou 

chuť sladkého, přezrálého ovoce. Někdy je 

přítomný i botrytický buket. Vinaři používají 

především odrůdy, které v našich podmín-

kách snáze dozrávají a rychle zvyšují cuker-

natost. Typické jsou Pálava, Rulandské šedé, 

Tramín, Ryzlink vlašský a Chardonnay. 

Šumivé víno vzniká přímým kvašením, při 

kterém se cukr obsažený ve víně mění 

na alkohol a oxid uhličitý. K jeho výrobě se 

nejčastěji používají suché, kyselejší odrůdy 

vinné révy. Obsah oxidu uhličitého vzniká 

druhotným kvašením cukrů, přidaných 

Na zdraví

SKLENKA NA ZDRAVÍ – BÍLÉ ČI ČERVENÉ?
Příležitostná konzumace vína je zdraví prospěšná. Prokázalo se, že pití malého množství 

alkoholu snižuje riziko srdečního infarktu i jeho recidiv, snižuje úmrtnost v důsledku moz-

kové mrtvice, zmenšuje riziko úmrtí při zvýšeném krevním tlaku, brání výskytu a zejména 

kardiovaskulární úmrtnosti na cukrovku. Prodlužuje také život a zlepšuje fyzické i mentální 

schopnosti. Potvrzuje to i kniha Pít či nepít?, ve které Milan Šamánek a doc. Zuzana Urbanová popisují pozitivní vliv vína na kardiovasku-

lární systém a snížení rizika infarktu. Autoři jiné knihy Víno na zdraví zastávají názor, že muži by měli vypít každý den přibližně 20–40 g 

alkoholu, a to nejlépe ve formě vína, tj. přibližně 2–4 deci. U žen by tato dávka měla být nižší, protože jejich organismus pomaleji 

rozkládá alkohol. V malém množství působí alkohol povzbudivě, po jeho požití se v mozku uvolňuje serotonin, hormon „štěstí“, který 

ovlivňuje naši náladu. 

Víno je bohaté také na přírodní antioxidanty, flavonoidy, jejichž zdrojem je zejména červené víno. Flavonoidy mají ochranný účinek 

na cévy, napomáhají funkci srdce a udržování zdravého krevního oběhu. Zpevňují krevní kapiláry a ovlivňují hladinu estrogenu v krvi. 

Podporují účinek vitaminu C. Víno má protizánětlivé i antibiotické vlastnosti a napomáhá i trávení.

Červená vína obsahují více minerálů a vitamínů než bílá. Mají vysoký podíl tříslovin (taninů), které stahují sliznici zažívacího ústrojí, čímž 

se absorbuje alkohol pomaleji. Lidé s citlivějším žaludkem proto snášejí červená vína lépe. Negativní stránkou, ze zdravotního hlediska, je 

vyšší obsah alkoholu. Červená vína by se měla konzumovat k jídlu. Bílá, ovocně svěží lehká vína obsahují méně alkoholu a dají se popíjet 

v každé denní době i bez jídla. Ovšem na druhé straně přítomnost vyššího množství kyselin není vhodná pro lidi s citlivým žaludkem. 
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V dnešní 
době se často 

zdůrazňuje 
individualita,  

a je tedy pouze 
na zákazníkovi, 
jaké víno zvolí.



DÁROVÝ POUKAZ
Posezení v naší Modré vinotéce Nad Sklepy při 
lahvince vína s občerstvením
Při Vašich cestách do lednicko-valtického areálu si 
pokoštujte v naší vinotéce u lahvinky vína. Na stole 
nebude chybět kromě vína Vašeho výběru i sýrové 
prkénko, švarková pomazánka a závěrečná káva. 
To zní slibně, ne?
Platnost poukazu do 28. 9. 2021.
objednávejte e-mailem: dockalova@nadsklepy.cz

Možná je situace venku neradostná a firemní večírky pro letošní rok minulostí, to ovšem neznamená, že 
si nemůžeme vychutnat dobré víno. Tím spíše se nabízí možnost předat svým přátelům či obchodním 
partnerům dotek slunce z Moravy pro dobrou náladu a pohodu.
Vína „Nad Sklepy“ jsou odrazem toho nejlepšího, co moravské umění vína v současnosti nabízí: tradici 
a osobitost malých vinařství a inovaci a moderní technologii těch velkých. Produkce v řádu pouhých 
jednotek tisíc lahví ročně je zárukou té nejvyšší kvality. Individuální přístup sklepmistra umožní, že každá 
láhev může být u originál. Vína „Nad Sklepy“ vás uvedou do prosluněné bodrosti moravského kraje.

Objednejte si výborná moravská vína v našem eshopu. Pokud při objednávce lahví 
vín zadáte heslo SAUVIGNON, pak máte na vína v eshopu slevu 20%.

CENA:  500 Kč

✂

Vinařství Nad Sklepy
Jana Dočkalová, Bulhary č. p. 210, Bulhary 691 89
Mobil: 774 172 298 
ww.shop.nadsklepy.cz
www.facebook.com/nadsklepy

Nad Sklepy – víno s vůní Moravy
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do základního kvašeného vína tirážním liké-

rem. Druhotné kvašení se děje buď tradiční 

metodou zrání přímo v lahvích šampaňskou 

metodou s dobou zrání minimálně devět 

měsíců před odstraněním sedimentů, nebo 

v tanku. Splněním podmínek kvality je mož-

né šumivé víno označovat jako sekt.

Perlivé víno vzniká částečným nebo úplným 

přidáním oxidu uhličitého do stolního či 

jakostního vína dané oblasti. Tato vína jsou 

svěží a lehká, v porovnání s šumivými víny 

vykazují menší perlivost. Perlivé víno se nesmí 

označovat jako šumivé ani jako sekt.

VÍNO – DOBRÝ SLUHA POKRMŮ
Víno by nemělo chuť jídla upozadit, ale 

naopak harmonicky doplnit a svou kyseli-

nou zvýraznit. Suchá a polosuchá vína také 

pomáhají trávení: rozpustí tuky a vydatné 

pokrmy zlehčí. Už dávno neplatí, že k bílému 

masu se výhradně podává bílé a naopak 

ke zvěřině červené. V dnešní době se často 

zdůrazňuje individualita, a je tedy pouze 

na zákazníkovi, jaké víno zvolí. Pravidlem ale 

zůstává, že k jídlům se hodí vína spíše suchá 

a polosuchá, protože přílišná sladkost chuťo-

vě dominuje a jídlo nevynikne. Výjimku tvoří 

jídla sladká či dezerty, kdy sladké červené 

sladkost podtrhne. Moučníky, nákypy a teplé 

dezerty se například výborně doplní výběrem 

z hroznů či bobulí. Víno by ale mělo odpo-

vídat typu pokrmu. Lehká volte k lehkým 

pokrmům, těžká k hutným. Neutrální vína 

k jídlům s decentní vůní, těžká aromatická 

ke kořeněným. 

K drůbeži či telecímu se smetanovou omáč-

kou se skvěle hodí jemné lehké voňavé víno, 

například kabinetní vína odrůd Sylvánské, 

světle červená vína odrůd Portugal a suchá 

nebo polosuchá ryzlinková vína. Podle Víta 

Dočkala se vlašský ryzlink v poslední době 

stává vlajkovou lodí moravských vinařů: 

„V dobách, kdy se upřednostňovala kvantita, 

byl často vyráběn v nevalné kvalitě a získal 

si pověst průměrného trpkého vína. Díky 

současným technologiím a péči však nyní 

dosahuje takového buketu, minerálnosti 

a aromatického profilu, který ve světě nena-

chází konkurenci.” 

K pikantním, výrazným pokrmům, kořeně-

nému masu i kořeněným sýrům lze načít 

sklenku aromatického, buketem bohatého 

a nepříliš těžkého bílého vína nebo pozdní 

sběry odrůd Müller-Thurgau, Tramín či červe-

ná vína Merlot a Cabernet Sauvignon. Hutné 

rustikální pokrmy, pečeně a zvěřinu lze kom-

binovat s plnými víny s pikantní kyselinou. 

Vhodná jsou bílá i červená vína, jako jsou 

například Ryzlink vlašský pozdní sběr, Pinot 

gris a Frankovka. Ke smetanovým sýrům, plís-

ňovým i jemným, se hodí nejen decentní vína 

jako Müller Thurgau, ale i kořeněná, voňavá 

– například Muškát či Pinot noir. V letních 

horkých měsících nás osvěží nejlépe růžové 

víno, naopak pro chladné zimní večery se 

hodí sklenka plného červeného vína. 

KDE VÍNO USKLADNIT?
Nejvhodnější skladovací teplota pro láhve 

vína je mezi 10–12 °C, což je zároveň teplota 

vhodná pro okamžité servírování bílého nebo 

růžového. Láhve vína s korkovými uzávěry by 

měly být uloženy tak, aby korek smáčelo víno 

a nedocházelo k jeho vysychání. Již po půl 

roce totiž korek vysychá, smršťuje se a může 

umožnit přístup vzdušného kyslíku k vínu 

a zkazit jej. Pokud nemáte sklep, v němž se 

vínům daří nejlépe, neotevřené víno snese 

vyšší pokojové teploty. Musíte ale počítat 

s tím, že zraje a stárne rychleji. 

Nejhorší vliv na stárnutí má kolísání teplot. 

Jestliže tedy nemůžete vínu zajistit požado-

vanou nízkou teplotu, najděte v bytě alespoň 

místo, kde je teplota stálá, a nenastávají velké 

teplotní výkyvy. Například místnost otočená 

na sever, pod schodištěm či ložnice. Ideálním 

řešením pro byty nebo domy bez sklepa je 

chladící skříň – tzv. chladící vinotéka. Lze ji 

pořídit vestavnou, kdy je zabudovaná do ku-

chyňské linky nebo volně stojící. Na trhu již 

působí mnoho firem, které je vyrábí, a je 

tak opravdu z čeho vybírat. Od malých pro 

dvanáct vín až po takové, do nichž se vejde 

136 lahví. 

Cenové rozpětí je pochopitelně velké. Záleží 

na energetické spotřebě, hlučnosti a značce 

spotřebiče. Běžně se dělí na termočlánkové 

a kompresorové vinotéky. Termočlánkové 

jsou cenově dostupnější a s jednoduchým 

systémem chlazení. Mají ale vyšší spotřebu 

a nižší chladící výkon. Kompresorové vinotéky 

jsou dražší, ale oproti termočlánkovému chla-

zení mají nízkou spotřebu (více než poloviční) 

a lépe chladí. Chladnička na víno s tímto 

chlazením navíc neběží stále a většinu času je 

nehlučná. Setkat se můžeme i s vinotékami 

jednozónovými s konstantně nastavenou 

teplotou pro celou chladničku nebo vícezó-

novými, ve kterých lze v jednotlivých zónách 

chladit odlišné druhy vín. 

Víno patří mezi nejpopulárnější alkoholické 

nápoje mužů i žen. V současnosti jeho obliba 

nejen vzrůstá, ale konzumenti se začínají 

zajímat i o kvalitní vína a jejich původ. Naši 

vinaři v kvalitě za světovými nijak nezaostávají 

a jsou na mezinárodních výstavách velice 

úspěšní. Především na bílá vína mohou být 

naši vinaři náležitě hrdí. „Díky tomu, že je 

nejen na Moravě, ale i v Čechách spous-

ta drobných výrobců, mají zájemci o víno 

možnost osobního kontaktu s vinařem. 

Přímo od něj se mohou dozvědět zajímavosti 

o konkrétním víně, které ochutnají, nasát 

atmosféru vinařské oblasti a zjistit, že víno je 

zde nejen nápojem, ale i součástí naší kultury, 

společnosti a celého regionu,“ uzavírá Vít 

Dočkal z vinařství Nad Sklepy. Zajeďte si 

na podzim do některé z vinařských oblastí či 

se zastavte na výstavu vín a vyberte pro sebe 

to nejlahodnější. Věřte, že to bude nezapo-

menutelný zážitek. 

„Zde je vývrtka – užitečný klíč k odemknutí 

studnice důvtipu, pokladnice smíchu, hlav-

ního vchodu přátelství a brány příjemných 

pošetilostí.“

IN
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V letních 
měsících nás 
osvěží nejlépe 

růžové víno, 
naopak pro 

chladné zimní 
večery se hodí 
sklenka plného 

červeného vína. 

Na zdraví



Špičková přívlastková vína
ze všech čtyř moravských vinařských podoblastí
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Text: Jana Poncarová, foto: Shutterstock.com
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ZAHŘEJTE SE. 
ČAS KÁVY, ČAJE 

A ČOKOLÁDY JE TU
KDYŽ SE NEBE POTÁHNE ŠEDÍ A STŘÍBŘITÉ OKRAJE MRAKŮ NESLIBUJÍ NIC JINÉHO NEŽ DÉŠŤ 

NEBO SNÍH, NÁLADA MNOHDY PADÁ SPOLU S POČASÍM K BODU MRAZU. LÉK NA ZIMU 
A S NÍ SPOJENÉ SPLÍNY JE JEDNODUCHÝ A PROVĚŘENÝ STALETÍMI – DOUŠEK DOBRÉHO ČAJE 

NEBO VÝTEČNÉ KÁVY. NECHTE SE STUDENÝM VICHREM ZAHNAT DO ÚTULNÉ KAVÁRNY 
NEBO SI DOMA UVAŘTE HORKÝ NÁPOJ A ZACHUMLEJTE SE DO KŘESLA S DOBROU 

KNÍŽKOU ČI ČASOPISEM. LETOŠNÍ ZIMNÍ POČASÍ S SEBOU PŘINÁŠÍ HNED NĚKOLIK TRENDŮ 
– PROZKOUMEJTE JE, AŤ VÍTE, CO SI VE SVÉM OBLÍBENÉM PODNIKU OBJEDNAT. A POKUD 

RADĚJI ZŮSTÁVÁTE DOMA, POZVĚTE SVÉ PŘÁTELE NA ČAJOVÝ DÝCHÁNEK – USPOŘÁDÁTE HO 
MNOHEM RYCHLEJI A ELEGANTNĚJI NEŽ JAKOUKOLI JINOU PARTY. 



122 | Ice Podzim 2020

Gurmán 

IN
ZE

RC
E 

Káva a čaj. Někteří lidé milují 

jen jeden z klasických hor-

kých nápojů, jiní si vybírají 

podle nálady. Zatímco káva 

se hojně pije i v zemích, 

kde bývá léto horké a zima mírná, čaj 

je spíše výsadou chladnějšího podnebí. 

Například lidé žijící na britských ostrovech 

si bez něho zpravidla neumí představit 

den. Velký hrnek voňavého černého čaje 

dokáže ztlumit lezavost chladného deště 

a nekonečné mlhy, čaj rozlévaný do ele-

gantních šálků s typickým květinovým 

zdobením zase podtrhuje tradiční anglic-

kou sešlost – třeba u sušenek nebo send-

vičů. Pohledů na horké nápoje je tolik! 

A dobrou zprávou je, že v dnešní době, 

jež sice pulsuje trendy, ale na druhou 

stranu dává na výběr z nekonečné řady 

možností, si můžete dopřát jakýkoli horký 

nápoj – nikdy nebudete za outsidera.

ESPRESSO, NEBO BATCH BREW? 
Pěstováním, sklizní a pražením kávy celý 

proces nekončí. Ve chvíli, kdy se zrna 

dostanou k vám domů nebo do kavárny, 

přichází další důležitý krok, a to je přípra-

va kávy. Zatímco dříve jste v kavárnách 

zaslechli otřepanou frázi „dám si jedno 

presso“, tak dnes už většina hostů ví 

alespoň základní rozdíly mezi jednotlivými 

druhy kávových nápojů. Některé kavárny 

pak decentně připomínají, že „presso“ 

nemají a podávají obšírnější vysvětlení. 

Vůbec nejoblíbenější kávou na celém světě 

je espresso. Pochutnat si na něm můžete 

už i v zapadlých končinách. Po glóbu se 

rozšířilo z Itálie, kde první stroj na espre-

sso zprovoznili v roce 1901. V Itálii – kde 

také jinde – byla vynalezena i první moka 

konvička. Stvořil ji Alfonso Bialetti a v roce 

1933 si ji nechal patentovat. Založil firmu 

na jejich výrobu, kterou pojmenoval po 

sobě – proto se konvičkám někdy přezdívá 

Bialettky. S rozvíjejícím se kultem kávy, 

který podporují hipsteři, slaví moka konvič-

ky velký návrat. Dnes je najdete v mnoha 

domácnostech, v nichž žijí mladí lidé. 

Ti si oblíbili alternativní přípravy kávy 

i v kavárnách, a tak je aktuálně trendem 

káva, kterou najdete v menu napsanou 

jako batch brew. Společně s V60 a Ae-

ropressem spadá do kategorie filtrované 

kávy. Ta se těší oblibě proto, že oproti 

espressu přináší větší chuťové spektrum, 

a tím i gurmánský zážitek. Jen na vysvět-

lenou, s rozpustnou kávou nebo s kávou 

ze zastaralých překapávačů nemá nic 

společného. Výhodou filtrované kávy je 

také to, že si ji vychutnáte déle, většinou 

vám ji přinesou ve větším hrnku, sklenici 

nebo konvičce – objem tohoto nápoje 

bývá od 200 do 300 mililitrů. Vydrží vám 

tedy mnohem déle než klasické espresso. 

Proto si filtrovanou kávu oblíbili i lidé, kte-

ří chodí do kaváren pracovat nebo v nich 

mívají delší pracovní schůzky. 

A co jednotlivé názvy alternativní kávy 

znamenají? Batch brew je překapávaná 

káva, která se chystá strojově. Většinou 

bude chutnat pokaždé stejně, samozřej-

mě záleží na druhu a odrůdě použitých 

zrn. Oproti tomu rukopis baristy se více 

podepíše do V60 nebo kávy připravené 

na Aeropressu. V60 si můžete představit 

jako nádobu ve tvaru trychtýře (odtud 

označení V). Protože má trychtýř úhel 

60°, je zřejmé, odkud se vzala tato číslice 

v názvu. Do nádoby se vkládá papírový 

filtr a do něho se vsype mletá káva – ta 

by měla být semletá nahrubo. Potom se 

kávovina zalévá vodou o teplotě 93 °C. 

Extrakce trvá asi tři minuty. Aeropress je 

vůbec nejmladší nástroj na přípravu filtro-

vané kávy – a světe div se, pochází z USA, 

kde ještě donedávna frčela instantní káva 

KÁVA NENÍ JEN ARABIKA 
Kultivace kávy měla v historii značný 

dopad na společnost – a vlastně na ni 

nikdy nepřestala působit. Dobré kavárny 

dnes mívají i menší města, dokonce vzni-

kají na místech, kde byste je nečekali. 

A co víc, dávají si na výběru kávy záležet. 

Na menu tak můžete číst příběh kávy 

a obsluha vás ráda poučí o tom, kde se 

zrna vypěstovala, kde se pražila a ja-

kou chuť můžete od kouřícího černého 

moku očekávat. 

Ve světě je nyní přes osmdesát druhů 

kávy, ale jen tři z nich se pěstují inten-

zivně. Arabika se vyznačuje jedinečnou 

a lahodnou chutí. Dobrá je i robusta, 

která je velmi odolná, a tak se v ně-

kterých oblastech lépe pěstuje. Třetím 

druhem kávy je méně známá liberika 

– ta roste jen v západní Africe a také 

v Malajsii. Má poměrně zvláštní chuť, 

a tak je po ní i menší poptávka. Ze všech 

tří jmenovaných je nejoblíbenější ara-

bika, která je aromatičtější než robusta 

a zároveň obsahuje méně kofeinu.



PŘENESTE SE DO RŮZNÝCH 
KOUTŮ SVĚTA S KOLEKCÍ 
PRAVÝCH A BYLINNÝCH 
ČAJŮ.

Kupujte právě teď na e-shopu Tikaro.cz 

yerba mate' 10 x 1,75 g

english breakfast 10 x 1,75 g

masala chai 10 x 2 g

li'pa & rakytni'k 10 x 2 g

sencha green 10 x 1,5 g

bi'ly' caj 10 x 1,6 g

TEA OF THE WORLD
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a kde jsou snad v každé domácnosti 

překapávací kávovary. V Aeropressu se 

káva stlačuje ručně přes papírový filtr. 

Připravuje se z 15 až 20 g mleté kávy 

a vody o teplotě 93 °C. Filtrované kávy 

se pijí bez mléka a cukru. Zatímco V60 je 

v chuti komplexnější a plnější, Aeropress 

je šťavnatější a svěžejší. Ve filtrované kávě 

můžete objevovat stále nové tóny a chutě.

 

CO KÁVU VYLEPŠÍ
Samozřejmě, pokud dáváte přednost 

tradičnímu a ozkoušenému, můžete 

si kromě espressa v kavárnách stále 

objednávat osvědčené cappuccino, café 

latté, vídeňskou kávu nebo třeba irskou 

kávu s kapkou dobrého alkoholu. Ostat-

ně, alkoholem, mlékem a cukrem lidé 

vylepšují kávu už desítky let. Z mléka se 

tvoří pěna do cappuccina i do café latté. 

Kopec šlehačky je nezbytně spojený 

s vídeňskou kávou, která evokuje línou 

neděli a bezstarostnou návštěvu cuk-

rárny, kde se za vitrínami smějí věnečky, 

špičky nebo punčové dorty. Prostě ne 

každý je takový gurmán, aby pil kávu 

jen černou. 

I v tomto ohledu nám ale doba dává 

na výběr. Cukr nemusí být jen bílý a mléko 

nemusí být jen klasické kravské. Většina 

kaváren vám už dá vybrat, jestli chcete 

cukr bílý nebo hnědý či raději sáhnete 

po nějaké jiné sladké alternativě. Podob-

né je to i u mléka. Vybírat můžete mezi 

nízkotučným, polotučným a plnotučným 

mlékem, mlékem bez laktózy nebo rostlin-

ným mlékem – nejčastěji sójovým, rýžo-

vým či mandlovým. 

Skvělým doplňkem kávy se stávají 

i ochucené sirupy nebo různé polevy, 

jež se kombinují s mléčnou pěnou nebo 

šlehačkou. Oblíbené jsou například 

karamelové, oříškové, čokoládové, va-

nilkové nebo ovocné. Třeba karamelové 

frappuccino s pořádnou porcí šlehačky 

a s pořádnou porcí karamelového sirupu 

je mimořádným chuťovým zážitkem – 

pokud ovšem milujete karamel. Dobrá 

káva se také dobře snoubí s některými 

druhy alkoholu. V tradičnějších kavár-

nách stále ještě narazíte na alžírskou 

kávu, do níž se přidává vaječný likér 

a jež je ozdobena šlehačkou. V irské 

kávě pak najdete pravou irskou whisky, 

která řádně zahřeje. I tato káva mívá 

našlehanou čepici. Kombinace s jinými 

druhy alkoholu – třeba s rumem nebo 

vodkou – už jsou méně časté, ale jak se 

říká: proti gustu… 

LETOŠNÍ TRENDY V KÁVĚ
Jako každý rok i ten letošní přinesl 

do kaváren pár trendů, jež stály a stojí 

za pozornost. Léto se neslo ve znamení 

espressa s tonikem, případně espressa 

s tequilou. Pokud i v zimě dostanete 

na tuto nezvyklou kombinaci chuť, 

stačí mít po ruce alkohol, espresso 

a led. Přihodit můžete také plátek limet-

ky. Pravdou ale je, že v zimě se potře-

bujeme hlavně zahřát, a tak přijde vhod 

něco teplého, hutného – a sladkého. 

Čoko-kávoláda vám bude chutnat, po-

kud milujete kávu a čokoládu. Připravte 

si půl tabulky kvalitní čokolády – může 

být i mléčná, potom lžičku holandského 

kakaa, šálek espressa, podle chuti cukr 

a skořici na dochucení. V hrnci se silným 

dnem pomalu rozpouštějte čokolá-

du smíchanou s kakaovým práškem, 

do směsi později přilijte espresso a po-

dle chuti oslaďte nebo ochuťte skořicí. 

Pokud se vám nápoj zdá příliš hustý, 

přidejte trochu smetany nebo mléka. 

A jestli je vám opravdu zima, přilijte 

do směsi ještě panáka kvalitního rumu 

nebo whisky. 

Z kávy si můžete připravit i zdravou sva-

činku, která vás povzbudí, nakopne a po-

sílí vaši imunitu, což je v zimním období 

vždy žádoucí. Stačí kávu rozmixovat se 

zdravými přísadami, jako jsou ovoce nebo 

ořechy. Nám například chutná smoothie 

z banánu a kávy. Potřebovat budete půl 

hrnku mandlového (nebo jiného rostlin-

ného) mléka, půl hrnku filtrované kávy 

(vychlazené), půl lžičky chia semínek, 

jeden banán pokrájený na kolečka, lžičku 

medu. Všechny ingredience pak stačí jen 

rozmixovat – nápoj vám poslouží jako 

zdravá svačinka. 

Léto se neslo 
ve znamení 

espressa 
s tonikem.
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JE ČAS NA ČAJ
Ne vždy je chuť na kávu. A ne každému 

káva chutná. Ani ti, kdo preferují čaj, se 

nemusí držet zkrátka. Co se týká podá-

vání tohoto nápoje, tak dodnes inspirují 

Angličané, kteří si čaj zamilovali ve druhé 

polovině 17. století, kdy ho na britské ost-

rovy přivezla portugalská princezna Kateři-

na z Braganzy, jež se tu provdala za Karla 

II. Stuarta. V Anglii dokonce jeden čas 

fungovalo takzvané hnutí střídmosti, které 

prosazovalo čaj jako bezpečnější a spo-

lečensky únosnější alternativu k alkoholu 

pro pracující třídu. V 19. století se pak čaj 

rozšířil do vyšších kruhů. Čajové dýchánky 

bývaly – a mnohde ještě jsou – noblesní 

a elegantní. Začínaly kolem páté hodiny 

a měly utišit hlad. V 19. století se totiž 

běžně podávala jen dvě jídla, a to snídaně, 

po níž následovalo hlavní jídlo dne, ale to 

až kolem osmé hodiny večerní. Zaklada-

telkou tradičního čajového dýchánku byla 

vévodkyně Anna z Bedfordu, přítelkyně 

královny Viktorie. Pravděpodobně proto, 

že se jí čekání na večeři zdálo moc dlouhé.

Tradice odpoledního čaje je krásná a může 

nás inspirovat i dnes. Co kdybyste třeba 

kamarády pozvali k sobě a uspořádali 

čajové posezení v anglickém stylu? Kro-

mě dobrého čaje jsou neodmyslitelnou 

součástí takového posezení také sušenky, 

koláčky, sendviče a drobné sladkosti. Po-

hoštění se tradičně připravuje před hosty 

nebo se podává formou bufetu. Varian-

tám se meze nekladou – jediné co nesmí 

chybět je čaj. Stejně tak jako pravidla 

neurčují, jaké sušenky a sendviče máte 

připravit, neříkají ani, že na dýchánek 

musí přijít určitý počet hostů – můžete 

pozvat pár kamarádů nebo jen jednoho. 

Záleží pouze na vás. 

Co by vám ale rozhodně nemělo chybět, 

je čajové nádobí. Vyberte si nějaký hezký 

čajový set. Pořídit můžete jak nový, tak 

ulovit některý krásný – třeba art deko-

vý – v antiku. Zásobte se několika druhy 

čaje – od černého přes zelený, bílý až 

po ovocný. Zkuste experimentovat a na-

bídnout svým hostům třeba procházku 

po čajích Asie nebo naopak uspořádejte 

ochutnávku indických čajů. Nabídněte 

jak sladké, tak i slané jídlo a nezapomeň-

te doprovázet čaj mlékem, smetanou, 

medem, cukrem i citronem – respek-

tujte chutě svých hostů. To se ostatně 

týká i sendvičů nebo jiného občerstvení. 

Dejte na výběr vegetariánům, příznivcům 

sladkého i slaného. Vhodné jsou napří-

klad tradiční okurkové sendviče, sendviče 

s vajíčkem nebo rostbífem. I u nás už 

seženete tradiční anglické sušenky, které 

jen dokreslí atmosféru pravého čajové-

ho dýchánku. Aby vše bylo dokonalé, 

nezapomeňte ani na výzdobu – hodí se 

například kytice čajových růží a svíčky. 

NEZAPOMEŇTE NA ČOKOLÁDU
Čokoláda je velice oblíbená pochoutka 

po celém světě. Původní čokoláda měla 

formu tekutého, ne příliš chutného nápoje. 

Její chuť byla hořká a kořeněná. Byla vyrá-

běna z rozemletých kakaových bobů, které 

byly zahuštěné kukuřičnou moukou, oko-

řeněné vanilkou, chilli papričkou a dalšími 
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přísadami. Postupně se chuť čokolády 

vylepšovala a zásadním přelomem ve vý-

robě čokolády se stal vynález Holanďana 

Conrada van Houten, který oddělil kakaové 

máslo od kakaového prášku. Dnes je čo-

koláda samozřejmou součástí našeho jídel-

níčku. Vyrábějí se z ní nejrůznější cukrářské 

výrobky, zmrzliny, bonbony, sušenky i námi 

tak oblíbené vánoční cukroví. Lahodný čo-

koládový nápoj si můžete dopřát na zahřátí 

a dobrý čokoládový bonbon potom jako 

doplněk ke kávě, nebo prostě jen tak pro 

dobou náladu.

KVALITA ČOKOLÁDY  
JE POSUZOVÁNA PODLE  
NĚKOLIKA ZÁSADNÍCH KRITÉRIÍ:

1. Kvalita kakaových bobů

Kakaové boby se rozdělují do skupin Fine, 

Flavour a Ordinary. Nejkvalitnější z nich je 

skupina Fine, která je ze skupiny criollo 

a k vidění na trhu jí je jen velmi málo. 

Druhá skupina Flavour je kakao za střední 

Ameriky a Karibiku. Třetí skupinu tvoří 

Ordinary, kakao ze zemí západní Afriky 

a Brazílie. Chemické složení kakaových 

bobů se liší podle určitého druhu kakaov-

níku a prostředí, ve kterém je kakaovník 

pěstován. Boby obsahují vodu, bílkoviny, 

tuky, polysacharidy, vlákninu, vápník, že-

lezo, betakaroten a spoustu dalších látek. 

Důležitá je také přítomnost theobrominu 

(funguje jako kardiostimulant) a kofeinu. 

Energetická hodnota 100 g kakaových 

bobů je 1900 joulů.

2. Obsah kakaového másla

Kakaové máslo je směs glyceridů mast-

ných kyselin, liší se různým bodem tání 

a má sytě žlutou barvu. Liší se maličko 

vůní a bodem tání podle druhu kakaové-

ho bobu. Procentuální zastoupení kakao-

vého másla v kvalitních kakaových bobech 

je asi 55 %. Kakaové máslo je snadno 

rozpustné, zpracovatelné a dobře stravi-

telné. Díky nižší teplotě se obsah kakaové-

ho másla zmenší a při výrobě čokolády se 

tak hmota lépe vyklopí z formy. Mezi jeho 

další klady patří odolnost a trvanlivost. Jen 

pro zajímavost: kakaové máslo se využí-

vá v kosmetickém průmyslu na výrobu 

různých krémů a mastí, protože je obvykle 

dobře snášeno a nedráždí pokožku. Čím 

vyšší je obsah kakaového másla, tím je 

čokoláda kvalitnější a jemnější. Kakaové 

máslo můžeme samozřejmě nahradit 

levnějším tukem, v tom případě musíme 

počítat s horší kvalitou čokolády. Každá 

čokoláda má trošičku jinou chuť a jinak se 

rozpouští v ústech. Méně kvalitní čokolá-

da se rozpouští v ústech hůře právě díky 

tukům nižší kvality.

Čokoláda té nejvyšší kvality má v obchod-

ním světě čokolády svůj termín „Cou-

verture“. Tato čokoláda obsahuje vysoké 

procento velmi kvalitního kakaového 

másla, je tekutá a má vynikající chuť.

3. Proces konšování

Konšování je proces míchání při teplotě 

50–65 ºC a trvá v rozmezí dvou hodin až 

tří dnů. Tento proces umožňuje rovnoměr-

né rozložení kakaového másla, zlepšuje 

se chuť i kvalita a čokoláda se tak stává 

jemnější. Čím déle tento proces trvá, tím 

je čokoláda kvalitnější.

ROZLIŠUJEME PRAVOU  
ČOKOLÁDU, ČOKOLÁDU 
S EKVIVALENTEM A IMITACI 
ČOKOLÁDY:

1. Pravá čokoláda

Pravá neboli hořká čokoláda obsahuje 

kakaovou hmotu, kakaové máslo a cukr. 

Čokoláda 
té nejvyšší 
kvality má 

v obchodním 
světě čokolády 

svůj termín 
„Couverture“. 



Více informací a receptů na matchatea.cz / FB+IG @matchatea.cz

Když čaj matcha, tak jedině:
Ũ  ORIGINÁL Z JAPONSKA – v bio kvalitě
Ũ   PRAVIDELNĚ TESTOVANÝ – bez plísní, pesticidů, 

těžkých kovů a kvasinek
Ũ   PORCOVANÝ – pro 100% čerstvost, krásnou 

zelenou barvu a intenzivní chuť

DEJ SVÉMU ZDRAVÍ 

ZELENOU!

Všechny ingredience vložíme do šejkru a pořádně protřepeme.

Matcha Ice / Hot Tea 
rychle a snadno v šejkru
2 g (1 sáček) Bio Matcha Tea Harmony
3 dl vody – pro teplou verzi max. 70 °C
pár kapek limetky
led do Ice Tea

1 2 3

cca 
300 ml

max.
70 °C

Energie

Snadná příprava Osvěžující chuť Teplý i studený

Spalování Antioxidanty SoustředěníEnergie

Snadná příprava Osvěžující chuť Teplý i studený

Spalování Antioxidanty SoustředěníEnergie

Snadná příprava Osvěžující chuť Teplý i studený

Spalování Antioxidanty Soustředění
bio energie spalování antioxidanty

matcha-tea_moje-rodina_inzerce_230x300_092020.indd   1matcha-tea_moje-rodina_inzerce_230x300_092020.indd   1 24.09.2020   17:15:3024.09.2020   17:15:30
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Taková čokoláda je vyrobena pouze 

z kakaového másla bez jakéhokoliv jiného 

rostlinného tuku. Obsah kakaové sušiny 

je nejméně 35 %. Dalo by se říci, že hořká 

čokoláda by neměla obsahovat žádný cukr. 

Vzhledem k tomu, že taková čokoláda by 

asi nebyla moc chutná, musí se osladit.

2. Čokoláda s  ekvivalentem

Čokoláda s ekvivalentem obsahuje ka-

kaovou hmotu, kakaové máslo, přidaný 

rostlinný tuk a cukr. Kakaové máslo může 

být nahrazeno jinými rostlinnými tuky, 

takzvanými ekvivalenty. Mohou nahradit 

maximálně 5 % kakaového másla. Tyto 

tuky se nesmějí upravovat a musí být vždy 

uvedeny na obalu čokolády. Minimální 

obsah sušiny je 35 %.

3. Imitace čokolády

Imitace čokolády obsahuje kakaovou 

hmotu (pouze do 10 %), levný rostlinný 

tuk místo kakaového másla a cukr. Imita-

ce čokolády neboli náhražková čokoláda 

je něčím, co zdánlivě čokoládu jen připo-

míná a pod názvem čokoláda se nesmí 

prodávat. Na výrobcích je často ozna-

čována jako pochoutka nebo poleva. 

Používá se hlavně jako poleva na sušenky 

nebo do zmrzliny. Zatímco ekvivalenty 

se chemicky upravovat nesmějí, náhrady 

se upravovat musí, aby získaly vlastnosti 

kakaového másla. Existuje mnoho druhů 

čokolády, které můžou mít různé formy 

a chutě a ty jsou vyráběny obměňováním 

množství přísad:

1. Hořká čokoláda

Hořká neboli pravá čokoláda obsahuje 

kakaové máslo, kakaovou hmotu a cukr. 

Obsah kakaové sušiny by měl být nejmé-

ně 35 %. Čokoládu můžeme považovat 

za kvalitní, obsahuje-li alespoň 50 % 

kakaových přísad.

2. Mléčná čokoláda

Mléčná čokoláda obsahuje kakaovou 

hmotu, kakaové máslo, cukr a důležitou 

součástí je kondenzované mléko. Mléčná 

čokoláda musí obsahovat nejméně 25 % 

kakaové sušiny. Kvalitní mléčná čokoláda 

obsahuje minimálně 30 % kakaových 

a 14–25 % mléčných součástí. Evropská 

unie vyžaduje zastoupení nejméně 35 % 

pevných složek kakaa.

3. Bílá čokoláda

Bílá čokoláda obsahuje kakaové máslo bez 

pevných kakaových přísad, kondenzované 

nebo sušené mléko a cukr. Obsah kakao-

vého másla musí být minimálně 20 %. Kva-

litní mléčná čokoláda obsahuje minimálně 

25 % kakaového másla a 25 % 

mléka. Bílá čokoláda bývá o něco sladší než 

čokoláda tmavá.

4. Dia čokoláda

Dia čokoláda obsahuje místo cukru 

náhradní sladidla, například aspartam 

nebo fruktózu.

5. Ochucená čokoláda

Každá čokoláda může mít nějaké aroma. 

Můžeme si pochutnávat například na ja-

hodové, borůvkové, banánové či mentolo-

vé čokoládě.

6. Čokoláda s dodatky

Čokoláda s dodatky říkáme čokoládě, 

která kromě čokolády obsahuje také 

kousky něčeho dalšího, co dohromady 

s čokoládou utváří její specifickou chuť.

Čokoláda může obsahovat sušené ovoce, 

rozinky, želé, oříšky atd. Mezi nejoblíbe-

nější a nejznámější patří právě čokoláda 

oříšková.

7. Plněná čokoláda

Čokoládu můžeme plnit různými náplněmi. 

Mezi oblíbené patří především čokolády pl-

něné nejrůznějšími likéry. Velice oblíbené jsou 

například pralinky nebo višně v čokoládě.

8. Porézní čokoláda

Porézní čokoláda je jakákoliv čokoláda se 

vzduchovými bublinkami. 

9. Organická čokoláda

Organická čokoláda je vyrobená speciálně 

z organických surovin. 

Jakou si vyberete, je jen a jen na vás. Tak 

příjemné mlsání.
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LUXUSNÍ 
VÁNOČNÍ SADA 

SynCare
skvělý dárek, který potěší od 
české značky SynCare. Sada 
obsahuje denní a noční krém 

Renvia a Micelární čisticí pěnu.

www.syncare.cz

LUXUSNÍ ČESKÁ KOSMETIKA 
JE DÁREK, SE KTERÝM NIKDY 

NEUDĚLÁTE CHYBU! 
Unikátní Essenté Expres krém proti vráskám je šetrnější, 
levnější a netoxickou alternativou aplikace botulotoxinu. 
Zaměřuje se na potlačení nekontrolovatelných kontrakcí 
mimických svalů, tím předchází tvorbě mimických vrásek 

a vyhlazuje vrásky stávající.

 Expres krém proti vráskám koupíte na essente.cz 
za 1 050 Kč (50 ml).

Essenté Intenzivní oční krém byl vyvinut speciálně 
pro oční okolí. Obsahuje účinné peptidy, které nejen 

redukují tvorbu vrásek, ale také zmírňují váčky, zesvětlují 
tmavé kruhy pod očima, zkrátka odstraňují stopy únavy. 

Krém především výrazně zlepšuje pevnost a pružnost 
pokožky a bojuje proti jejímu předčasnému stárnutí. 

Koupíte jej na essente.cz za 780 Kč (50 ml).

Vyzkoušejte také Essenté Intenzivní hydratační 
booster. Je to vysoce koncentrovaný booster s osvěžující 

gelovou texturou. Jedinečná receptura okamžitě 
hydratuje i silně vysušenou pleť. Vysoký obsah aktivních 
látek pokožku zklidňuje a regeneruje, takže dlouhodobě 
zůstává intenzivně hydratovaná, hebká a svěží. Zároveň 

zvyšuje pevnost a pružnost pleti a zabraňuje jejímu 
předčasnému stárnutí. 

Koupíte na essente.cz za 890 Kč (50 ml).



Hledáte vhodný dárek pro své blízké, místo na firemní 
jednání, svatbu, nebo romantiku ve dvou? 

Zámek Štiřín je tou pravou volbou!

www.stirin.cz · facebook.com/zamekstirin

INZERCE LUXUSNI DARKY 9-20.indd   1 21.09.20   15:46

Máme pro Vás 
vaší vysněnou koupelnu

Mělnická 87, Líbeznice, www.sapho.cz

Sapho_koupelna_230x100_Euro_CZ.indd   1 29.09.2020   16:03:45



www.reklamnivody.cz
Napište nám:
marketing@isoline.cz

Chcete mít 
vlastní vodu
v ECO lahvi?

Tablety KetoMix Detox
Tento čistě přírodní přípravek, obsahuje výtažky z ostropestřce. 
Pravidelná konzumace kapslí přispívá k udržení normální činnosti 

jater a metabolismu tuků. Vaše tělo pročistí a znovu nastartují váš 
metabolismus. Spolu s detoxikačními tabletami můžete užívat také 

KetoMix multivitamin s minerálními látkami. Kromě toho, právě 
na podzim jsou vitamíny skvělým pomocníkem pro zvýšení vaší 

imunity. Odlehčit byste měli i vašemu trávení, proto doporučujeme 
do jídelníčku zařadit třeba bezlaktózový koktejl s čokoládovou 

příchutí. Ten je zcela bez lepku, je lehce stravitelný a vašemu tělu 
dodá kvalitní bílkoviny i vlákninu. Do správného detoxu se hodí 

i konjakové těstoviny, které jsou zcela bez sacharidů. Mají minimální 
energetickou hodnotu a jsou velmi šetrné k trávení. Zakoupit je 

můžete na www.slimpasta.cz ale i na www.ketomix.cz. 

Najděte balanc a vychutnejte 
si každý okamžik

Oriflame představuje kolekci Mind & Mood - řadu vysoce kvalitních 
esenciálních olejů, u kterých vědecké testy prokázaly, že pozitivně 
ovlivňují stav mysli, stav těla i naši náladu. Obsahují 100% přírodní 
ingredience, které jsou získávány odpovědným způsobem a prošly 
neurovědeckým testováním v jedné z nejuznávanějších laboratoří 
světa. Kolekce je inspirována švédskou filozofií „lagom“, která se 

soustředí na vyvážený a celistvý životní styl.

Nakupujte na e-shopu www.oriflame.cz 
(novinka od 13.10.2020)



Vánoční kartón vín 
Nad Sklepy

Naše vinařství Nad Sklepy každým rokem nabízí od 
podzimního období speciální vánoční kartón vín. Jedná 

se o šest lahví vín, která jsou opatřena speciálním 
piktogramem znázorňujícím, ke které vánoční aktivitě 

či vánočnímu jídlu je víno určeno.

Naše vinařství Nad Sklepy každým rokem nabízí od 
podzimního období speciální vánoční kartón vín. Jedná 

se o šest lahví vín, která jsou opatřena speciálním 
piktogramem znázorňujícím, ke které vánoční aktivitě 

či vánočnímu jídlu je víno určeno.

Najděte balanc a vychutnejte 
si každý okamžik

Oriflame představuje kolekci Mind & Mood - řadu vysoce kvalitních 
esenciálních olejů, u kterých vědecké testy prokázaly, že pozitivně 
ovlivňují stav mysli, stav těla i naši náladu. Obsahují 100% přírodní 
ingredience, které jsou získávány odpovědným způsobem a prošly 
neurovědeckým testováním v jedné z nejuznávanějších laboratoří 
světa. Kolekce je inspirována švédskou filozofií „lagom“, která se 

soustředí na vyvážený a celistvý životní styl.

Nakupujte na e-shopu www.oriflame.cz 
(novinka od 13.10.2020)

Adventní sada od SONNENTORU skrývá v krásně ilustrované 
      krabičce 24 různých biočajů ze sortimentu této jihomoravské firmy. 
           Bude tak originálním dárkem rodině  
  i přátelům, které každý den potěší milou 
              básničkou na přebalu.

MILÁ BÁSNIČKA  
   NA KAŽDÉM  
  PŘEBALU!

    Udělejte si radost 10% 
slevou v e-shopové objednávce. Lze uplatnit od 1.10.2020 - 15. 12. 2020

ICE10



Investujte do výhledu  
na Brno

allriskreality.cz/vily-svedske-krize770 184 184

KOUZELNÉ VÁNOCE S KOSMETIKOU 
CAPRI VYROBENOU Z KOZÍHO MLÉKA

Dopřejme na Vánoce sobě i svým blízkým to nejlepší, co můžeme. 
Unikátní kozí kosmetiku. Dokonale vyvážené receptury z kozího mléka, 

tvarohu, syrovátky, kolostra. Tyto suroviny jsou bohaté na hydratační látky, 
aminokyseliny i minerály a díky tomu bohatě vyživují a chrání naši pleť.

Vybírat můžete na www.kosmetikacapri.cz produkty pro pleť, tělo i vlasy ze 
3 značek: La Chèvre, Le Chaton, Capramedic.

Tip na vánoční rozmazlení pro pleť: za vyzkoušení určitě stojí produkty značky 
Le Chaton, které jsou dokonalou výživou pro pleť především v zimě. Jde 

o Denní krém Agilé Jour K – ideální proti vráskám, Noční krém Nuit K – taktéž 
proti vráskám a Noční olejové sérum Platine N s kyselinou hyaluronovou.

Vybírat můžete na www.kosmetikacapri.cz produkty pro pleť, tělo i vlasy ze 

Tip na vánoční rozmazlení pro pleť: za vyzkoušení určitě stojí produkty značky 

o Denní krém Agilé Jour K – ideální proti vráskám, Noční krém Nuit K – taktéž 

MEJDANMEJDAN
DO KAPSY
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KOUZELNÉ VÁNOCE S KOSMETIKOU 
CAPRI VYROBENOU Z KOZÍHO MLÉKA

Dopřejme na Vánoce sobě i svým blízkým to nejlepší, co můžeme. 
Unikátní kozí kosmetiku. Dokonale vyvážené receptury z kozího mléka, 

tvarohu, syrovátky, kolostra. Tyto suroviny jsou bohaté na hydratační látky, 
aminokyseliny i minerály a díky tomu bohatě vyživují a chrání naši pleť.

Vybírat můžete na www.kosmetikacapri.cz produkty pro pleť, tělo i vlasy ze 
3 značek: La Chèvre, Le Chaton, Capramedic.

Tip na vánoční rozmazlení pro pleť: za vyzkoušení určitě stojí produkty značky 
Le Chaton, které jsou dokonalou výživou pro pleť především v zimě. Jde 

o Denní krém Agilé Jour K – ideální proti vráskám, Noční krém Nuit K – taktéž 
proti vráskám a Noční olejové sérum Platine N s kyselinou hyaluronovou.

Vybírat můžete na www.kosmetikacapri.cz produkty pro pleť, tělo i vlasy ze 

Tip na vánoční rozmazlení pro pleť: za vyzkoušení určitě stojí produkty značky 

o Denní krém Agilé Jour K – ideální proti vráskám, Noční krém Nuit K – taktéž 

SRDCE Z MUŠLÍ

Krásná dekorace ve tvaru srdce vyrobená z mušliček,  
které jsou poskládané do tvaru květů. Udělejte radost těm, 

které máte rádi. 

TAŠKA NIGHT IN NIGHT OUT
Už máte tu svoji oblíbenou tašku na tohle léto? Letní taška 

Night in Night out v boho stylu je skvělou volbou do města 
i do baru. Taška je bavlněná, zdobená dřevěnými korálky.

KRÉM NA RUCE A NEHTY 
S ŽIVÝM KOLAGENEM 
Toužíte mít krásné pěstěné ruce i když už máte svůj věk nebo 
používáte dezifekci, případně rádi pracujete na zahrádce?
Hledáte krém na ruce s kvalitou bez kompromisů, s maximální 
vstřebatelností, který nelepí ani nezanechává pocit mastnoty?
Hledáte krém, který se dá použít bezprostředně po nanesení 
na ruce i v kanceláři při manipulaci s důležitými dokumenty 
a neumastí je :-)) Vyzkoušejte náš nový, velmi šetrný, 
dermatologicky testovaný, zvláčňující a ochranný krém 
s živým kolagenem nové generace a dalším unikátním 
složením, který představuje další možnosti jak si co nejdéle 
uchovat krásné a pěstěné ruce. Možná to znáte: usmála 
se na mě mladá žena a ruku mně podala stařena – proto 
nepodceňte péči o ruce, protože ty vždycky prozradí váš věk.

Můžete si ho koupit buď samostatně nebo 
ve výhodném rodinném balíčku 2+1 zdarma 
v e-shopu dovozce na www.nezestarni.cz 

MEJDANMEJDAN
DO KAPSY
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Foto: Shutterstock a ShrtC
ut Studio s.r.o.
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Tipy na výlety

KAM VYRAZIT 
PO JIŽNÍCH ČECHÁCH

JIŽNÍ ČECHY PATŘÍ K TĚM NEJKRÁSNĚJŠÍM KOUTŮM ČESKÉ REPUBLIKY. A V LETOŠNÍ SITUACI,  
KDY ZA HRANICE JEN TAK NEVYRAZÍME, NÁM MOHOU POMOCI PROŽÍT KRÁSNÉ  
CHVÍLE PLNÉ RELAXU A POHODY. A KAM DO JIŽNÍCH ČECH NEJLÉPE VYRAZIT? 



138 | Ice Podzim 2020

IN
ZE

RC
E 

ZA HISTORIÍ I PŘÍRODOU?  
ROZHODNĚ NA HLUBOKOU
Zámek Hluboká nad Vltavou je jedním 

z nejhezčích a nejnavštěvovanějších 

českých zámků a jistě ho dobře zná-

te z filmové pohádky Pyšná princezna. 

Hluboká získala dnešní podobu v 19. 

století za vlády knížete Jana Adolfa II. 

Schwarzenberka a jeho manželky Eleono-

ry, kteří se na cestách po Anglii seznámili 

s tudorskou a alžbětinskou architektu-

rou a podle těchto vzorů nechali přestavět 

své sídlo. Vypravit se sem můžete kdy-

koliv, protože Hluboká patří k zámkům, 

které mají otevřeno celoročně. Prohlídky 

vás provedou soukromými pokoji i pře-

pychovými reprezentačními sály, podívat 

se můžete i na věž, do zámecké kuchy-

ně a do Alšovy jihočeské galerie.

Pokud jste tu už byli, nebo hledáte něco tro-

chu klidnějšího, v okolí Českých Budějovic, 

u řeky Lužnice najdete například romantický 

zámek Mitrowicz z 16. století s krásnou 

zahradou. Dá se tu dokonce i ubytovat 

a pokoje jsou velmi vkusné a stylové. 

Jde tedy také o úžasnou základnu, odkud 

můžete vyrážet na další výlety po okolí. 

Jestli preferujete spíš krásy přírody, udělej-

te si procházku Židovou strouhou, která 

nabízí výhledy do kaňonovitého údolí. 

Místní divoká příroda chvílemi budí zdání, 

jako byste už ani nebyli v Česku.

Jako v pohádce si budete připadat i při 

prohlídce a procházce městem a okolím.

Na břehu Munického rybníku objevíte ba-

rokní lovecký zámek Ohrada, který sloužil 

k pořádání honosných loveckých slavností. 

V jeho interiérech jsou umístěny expozice 

Národního zemědělského muzea, věnova-

né lesnictví, myslivosti a rybářství. Mu-

zeum patří k nejstarším v Česku; vzniklo 

již v polovině 19. století a jeho součástí 

bývala i malá soukromá zoologická zahra-

da. Pro veřejnost ji poprvé nechal otevřít 

až v květnu 1939 Adolf Schwarzenberg, 

tehdejší majitel panství Hluboká.

Ujít byste si neměli nechat ani zoo. Původ-

ní malá soukromá zoo se změnila v Zoo-

logickou zahradu Ohrada; stále ji však 

najdete poblíž stejnojmenného loveckého 

zámku. 

Širokou nabídku pro pohybové aktivi-

ty a odpočinek malých i velkých nabí-

zí Sportovně-relaxační areál, pro milovníky 

adrenalinu je určen lanový park, bungee 

trampolíny či síťové centrum v Adrenalin 

parku. V Hluboké si můžete také za-

hrát golf, užít si vodní radovánky v letním 

aquaparku anebo se vypravit na vyhlídko-

vou plavbu po Vltavě; lodě vás dopraví až 

do Českých Budějovic. 

Skvělým tipem pro romantiky je i roman-

tický zámek Červená Lhota, mlsalové by 

si neměli nechat ujít Muzeum čokolády 

a marcipánu v Táboře.

VZHŮRU ZA ČOKOLÁDOU…
Muzeum čokolády a marcipánu v Tábo-

ře vám v prostorách třech historických domů, 

na ploše přes 1000 m2, představuje a ma-

puje historii čokolády, její pěstování, dovoz 

do Evropy a následné zpracování do formy 

bonbonů, tabulek, pralinek, figurek.

Najdete zde také modely vytvořené z čo-

kolády a marcipánu. Mr. Beana v životní 

velikosti i s jeho autem, Jaromíra Jágra, 

největší čokoládový vlak u nás, husitský 

průvod, panenky oblečené do marcipáno-

vých šatů, peklo s čerty, kteří vaří čokolá-

du a mnoho dalšího. V dílnách je možné 

vyrábět z marcipánu nebo pracovat 

s čokoládou, koukat cukrářům přímo pod 

ruce, nebo si objednat komentovanou 

prohlídku s průvodcem, který vám zajisté 

řekne spoustu čokoládových novinek. 

NEOBVYKLÁ ARCHITEKTURA
Cestu do jižních Čech si určitě naplánujte 

tak, abyste neminuli Stádlecký most na Tá-

borsku. Tento řetězový most v empírovém 

stylu původně spojoval břehy Vltavy, ale kvůli 

stavbě Orlické přehrady mu hrozila demolice. 

Nakonec byl rozebrán a přesunut na Lužnici. 

Dnes je národní technickou památkou.

Zamířit můžete také do Blanenského lesa. 

Tady se určitě stavte v Holašovicích. Tahle 

malá vesnička je totiž díky svým typickým 

stavbám selského baroka zapsaná na se-

znam památek UNESCO. Ujít si nenechte 

ani renesanční perlu italského stavitelství, 

zámek Kratochvíle. Najdete ho nedaleko 

Netolic, a čas si určitě vyhraďte i na pro-

cházku či odpočinek v místní zahradě.

Jestliže máte menší děti, které ještě zámky 

ani krásu krajiny neocení, vezměte je 

do Prachatic.

Najdete tu Areál lesních her, což je hřiště 

uprostřed lesa, které potěší nejen ty nej-

menší, ale určitě i vás.

HURÁ NA LIPNO
Pokud vám letos chybí moře, možná ho 

zvládne nahradit to naše české moře – 

lipenská přehrada. Vzhůru tedy na Lipno.

Lipno nad Vltavou je malebná obec 

v jižních Čechách ležící na levém břehu 

Tipy na výlety

Většina dětí miluje i jízdu lodí. Zajděte  

nejprve do přístavu, kolem mola Marina 

vždy kotví ty nejkrásnější jachty. Nasedněte 

na přívoz, ta nejdelší trasa přes Lipno vede 

z Dolní Vltavice, kratší z Frymburku. Přívoz  

má tu výhodu, že převáží i auta – vejdete  

se sem dokonce i s větším autem typu nové 

RAV4. 



podzim.jiznicechy.czVyužijte 30 % slevu na ubytování  
a až 70 % slevu na vstupné jižní Čechy #jiznicechy

Ryb máme plné rybníky.

něco chytit!
Můžete tu
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údolní nádrže Lipno nedaleko přehradní 

hráze.

Historie obce sahá až do 16. století, 

první písemná zmínka o obci pochází 

již z roku 1530. Dnešní obec, položená 

nad začátkem lipenské údolní nádr-

že, se dříve rozkládala v údolí Vltavy. 

Původní osada patřila do panství Vyššího 

Brodu a stejně jako mnohá okolní sídla 

patřila mezi malé dřevařské osady, v níž 

žili dělníci zabezpečující plavení dřeva 

po Vltavě.

Zásadní změna v „životě“ obce proběh-

la v polovině 20. století, kdy mezi roky 

1952 a 1959 došlo k vybudování vodní 

nádrže Lipno. V období, kdy toto dílo 

vznikalo, bylo ojedinělým technickým 

řešením, umístěným do mimořádných 

přírodních podmínek. Vodní elektrár-

na, vybudovaná společně s přehradou 

a umístěná ve skále 160 m pod zem-

ským povrchem, nahrazuje některá stá-

vající i starší technická elektrárenská díla 

ležící mezi Lipnem a Vyšším Brodem. 

Vodní nádrž Lipno s plochou přibližně 

4 650 ha a objemem 306 milionů m3 

je největším vodním dílem v České 

republice.

Při stavbě lipenské přehrady byla osada 

zatopena a místo ní postaveno nové 

letovisko. Díky ideální poloze u lipenské 

přehrady patří v současnosti Lipno nad Vl-

tavou k vyhledávaným turistickým a rekre-

ačním místům. Pro návštěvníky je v obci 

k dispozici několik hotelů a penzionů do-

plněných o širokou nabídku služeb, to vše 

v nádherném prostředí na břehu lipenské-

ho jezera, které poskytuje ideální možnos-

ti nejen pro milovníky vodních sportů jako 

jsou plavání, jachting či windsurfing, ale 

i například pro sportovní rybolov.

Děti určitě nadchne Stezka korunami stro-

mů, odkud je vidět celá přehrada Lipno. 

Nahoru zcela jistě poběží, když jim slíbíte, 

že dolů mohou sjet na skluzavce. Místní 

tobogan je dlouhý 52 metrů, čímž patří 

k nejdelším v Česku.

A když už jsme u toho cestování, co 

takhle pár tipů. Kam se můžete svézt lodí, 

nebo vláčkem?

Tipy na výlety
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CESTOVATELSKÁ  
POTĚŠENÍ JIHU ČECH
Jižní Čechy by ztratily část svého kouzla, 

nebýt řek, které lákají ke krátkým i ně-

kolikadenním plavbám; na Vltavě, Ota-

vě i Lužnici najdete celou řadu půjčoven 

lodí. Mezi technické rarity patří úzkokolej-

ná železnice z Jindřichova Hradce do Nové 

Bystřice a grafitový důl v Českém Krum-

lově; v hloubce 70 m pod povrchem si 

prohlédnete, jak se těžila tuha, a svezete 

se důlním vláčkem. 

A KAM ZA RELAXEM?
Pokud toužíte po klidu a lázeňském 

nicnedělání, vyzkoušejte jihočeské lázně, 

například lázně Aurora v Třeboni. 

Lázeňský komplex Aurora se nachází 

na západním okraji Třeboně v klid-

ném prostředí rozsáhlého parku 

na břehu rybníka Svět. Přírodním léči-

vým zdrojem je zde slatina. V komplexu 

třeboňských blat uložených v Třeboňské 

pánvi se nalézají obrovské zdroje tohoto 

humolitu využívaného pro své léčivé účin-

ky. Jde o druh, který má hlavně organický 

původ v rostlinách typu ostřice, orobinec, 

rákos, z anorganických složek obsahuje 

hlavně železo a síru. Aplikace slatiny (kou-

pele, zábaly) u nemocných s pohybovými 

potížemi způsobuje snížení svalového 

napětí, snížení bolesti, lepší prokrvení tká-

ní a rychlejší regeneraci. Léčba slatinou je 

většinou velmi dobře snášena. K dosažení 

dostatečného efektu je vhodné absolvo-

vat sérii 6–9 slatinných procedur.

Vyzkoušet byste měli určitě i lázně 

v Bechyni.

Lázně Bechyně jsou jedny z nejstarších 

slatinných lázní v Čechách, známé svými 

úspěchy v léčbě poruch pohybového 

ústrojí. Využívají nejmodernější léčebné 

metody.

K relaxaci a pobytům typu wellness na-

bízí Lázně Bechyně kombinaci léčebných 

procedur se speciálními kosmetickými 

a relaxačními úkony: aromaterapeutic-

ké, čokoládové, medové, antistresové 

a regenerační masáže, masáž lávovými 

kameny, Fiji rituál, tropický i čokoládový 

zábal, peeling pomocí krystalků cukro-

vé třtiny nebo směsí kokosového mléka 

a tropických oříšků, aplikace esenciálních 

olejů, přírodních alfa hydroxinů, enzymů, 

kokosového oleje i tělového másla.

A co říkáte na lázně ve  Vráži u Písku? 

Nedaleko Písku, v romantickém prostře-

dí lesnaté krajiny v údolí Otavy, najdete 

lázeňský komplex Vráž. Základem pro 

poskytování lázeňské péče se stala budova 

zámku postaveného v roce 1875 v no-

vogotickém slohu českým šlechtickým 

rodem Lobkowiczů, který zde měl až 

do roku 1926 svou letní rezidenci.

Jako přírodní léčivý zdroj se zde využí-

vá peloid z PLZ Jezero. Ložisko peloidu 

se nachází nedaleko lázeňského místa 

a jedná se o rašelinu přechodovou pros-

tou, která je z balneotechnického hlediska 

Tipy na výlety
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vhodná pro přípravu kvalitních zábalových 

směsí. Léčí se zde nemoci pohybového 

ústrojí a nemoci nervové.

POZNEJTE KRÁSU  
SELSKÉHO BAROKA
A konečně, chcete-li poznat pravé selské 

baroko, vydejte se do malebné vesni-

ce Holašovice, jejíž náves byla zapsána 

mezi památky UNESCO!

Fenoménem Holašovic je selské baroko. 

Na "nejkrásnější české návsi" v Holašovi-

cích se v roce 1975 natáčela filmová verze 

Smetanovy opery Prodaná nevěsta.

Dovednost a nápaditost dávných venkov-

ských stavitelů je zakomponovaná v boha-

tě zdobených průčelích domů se širokými 

volutovými štíty. Ty jsou často vyzdobeny 

nápisy anebo motivy, které dokládají pro-

fesi majitele statku.

Ekonomický rozkvět české vesnice 19. sto-

letí vyvolaný hospodářskými a politickými 

reformami spolu s dalšími podněty před-

znamenal nebývalou stavební konjunkturu 

a přestavbu dosud převážně roubených 

venkovských usedlostí. V téměř úplně 

zděných Holašovicích se tato stavební 

vlna projevila zhruba v letech 1840 až 

1885 přestavbou dosud dřevěných stodol. 

Hlavním popudem byla reprezentace bo-

hatnoucího a emancipujícího se selského 

stavu, který vyústil ve vznik jedinečného 

fenoménu tzv. selského baroka, který 

nemá v Evropě obdoby. Právě Holašovice 

jsou nejreprezentativnějším a nejzachova-

lejším příkladem této pozoruhodně vyspě-

lé tradiční lidové stavební tvorby a jejich 

současná podoba dokumentuje vzhled 

typické jihočeské obce z doby kolem polo-

viny 19. století s výrazným geniem loci.

Nejstaršími objekty jsou dva pozdně 

středověké špýchary z počátku 19. století. 

Snahou památkových institucí, orgánů 

státní správy i místní samosprávy je zacho-

vání Holašovic jako normální živé vesni-

ce s převahou trvale obydlených usedlostí.

IN
ZE

RC
E 

Tipy na výlety

Hledáte  
vánoční 
inspiraci? 

Lázně Třeboň –  
skvěLý dárek

relaxační pobyty
víkendové, 4, 6 či 10denní 

pobyty pro ženy, páry, 
manažery, seniory.

on-line rezervace 
přímo z pohodlí vašeho 

domova objednávejte 
relaxační či léčebné pobyty. 

v průběhu roku také 
připravujeme speciální 

zvýhodněné nabídky.

dárkové poukazy 
pobyty, jednotlivé procedury, 

poukazy v hodnotě 100, 
500 či 1000 Kč k zakoupení 

v e-shopu.

lázně třeboň 
poHladí tělo i duši…

www.laznetrebon.cz

Tradice slatinného lázeňství, kvalitní péče, 
příjemné prostředí, bohatá kultura,  
Lázně Aurora i Bertiny lázně,  
nyní po důkladné rekonstrukci, jsou to 
pravé pro pár dní vašeho relaxu.

Přijeďte, prožijte, odpočiňte si!
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Zážitek pro krásu
obsahuje pečlivě zvolenou kombinaci kosmetických 
procedur, díky kterým uvidíte výsledky již po prvním 
ošetření.

Délka trvání zážitku: 1h 15 min
Cena: 2.500 Kč

“Rozzařte svou pleť a omládněte během odpoledne.”
Zážitek zahrnuje tyto procedury: 
20 min - diamantová mikrodermabraze 
15 min - mikromasáž obličeje a dekoltu 
15 min - liftingová podtlaková terapie
10 min - lymfodrenážní ošetření
15 min - maska na pleť

ZAHOĎTE VRÁSKY 
A PŘEBYTEČNÉ CENTIMETRY

Zážitek zahrnuje tyto procedury: 
   30 min - parní lázeň
   30 min - speciální masáž s drtičem tuku  
   30 min - přístrojová lymfodrenáž 

Délka trvání zážitku: 1 h 30 min

„Získejte zpět vysněnou postavu“

Poukázka
Zážitek pro vysněnou postavu   

cena
2 500 Kč

exkluzivní 
cena pro 
čtenáře 

časopisu pouze 

490 Kč

JAK ZKRÁŠLENÍ PROBÍHÁ?
Těšit se můžete na diamantovou 
mikrodermabrazi, což je revoluční 
ošetření, které navrací pleti zdravý 
a svěží vzhled, zbavuje ji vrásek, 
jizviček po akné, i pigmentových 
skvrn. Následuje mikromasáž obličeje 
a dekoltu, která zrelaxuje i ty nejjem-
nější svaly v obličeji a prokrví pleť pro 
následující liftingovou podtlakovou 
terapii, která ji vypne a ještě víc zre-
dukuje vrásky. Lymfodrenážní ošetře-
ní odstraní případné otoky v obličeji, 
a závěrečná maska na pleť vám umož-
ní vychutnat si chvilku jen pro sebe. 
Všechny procedury jsou neinvazivní 
a bezbolestné.

JAK ZKRÁŠLENÍ PROBÍHÁ?
Balíček zaměřený na získání vysněné postavy kombinuje tři neinvazivní a bezbolestné procedury, které 
změní vaše tělo k nepoznání. Jako první proběhne parní lázeň, která umožní relaxaci, uvolnění a urychlí 
regeneraci organismu. Poté vás čeká masážní ošetření revolučním přístrojem s názvem “Drtič tuku”, 
který působí na nežádoucí tukové polštářky, zmenšuje jejich objem, redukuje celulitidu a nepomáhá pro-
cesu hubnutí. Závěrečná přístrojová lymfodrenáž napomáhá detoxikaci organismu, aktivaci lymfatické-
ho systému a podpoří účinek předchozí procedury. První výsledky můžete vidět už i po první proceduře. 

KONTAKTY: Wellness Jupiter s.r.o., Hornokrčská 649/31, 140 00 Praha, IČ: 28467469

REZERVACE:  Tel.: +420 244 463 205 / +420 605 075 726, 
e-mail: recepce@wellnessjupiter.cz

Zážitek pro 
vysněnou postavu 
zahrnuje kombinaci procedur zaměřujících se 
na snížení hmotnosti, redukci celulitidy 
a zmenšení objemů celého těla. 

Délka trvání zážitku: 1h 30 min
Cena: 2.500 Kč

“Získejte zpět vysněnou postavu.”
Zážitek zahrnuje tyto procedury: 
30 min - parní lázeň
30 min - speciální masáž s drtičem tuku  
30 min - přístrojová lymfodrenáž 

exkluzivní 
cena pro 
čtenáře 

časopisu pouze 

490 Kč

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

Odběrate

Jméno a příjmení: ........................................................
Ulice: .............................................................................
Město a PSČ: ...............................................................
E-mail: ................................................ Telefon: ..........................................
Vzdělání: ............................................ Věk: ................................................
Způsob platby: složenkou                      bankovním převodem
typu A (k vyzvednutí na každé poště)           (na číslo účtu 2493861309/0800)

Objednávku s případně vyplněnou složenkou pošlete na adresu:
IN publishing group s.r.o. - ICE
Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav.  
Platbu proveďte na účet: 2493861309/0800 
V případě dotazů pište na e-mail: info@icemagazin.cz

ICE číslo 2, ročník 14.

Vydává: IN publishing group s.r.o.

Editorka: Mgr. Iva Nováková

Šéfredaktorka: Alice Kelly

Jazyková korektorka: Lenka Sychra

Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o. 

Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav

Obchodní oddělení: Eva Kouřilová,  

Denisa Syberová

Kontakt redakce: redakce@icemagazin.cz

Registrační číslo: MK ČR E 19635

www.inpg.cz

Proč se rozhodnout pro předplatné? 

Držíte v ruce první číslo čtrnáctého ročníku 

magazínu ICE.

Možná se právě rozhodujete, zda volit předplatné.

1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla 
časopisu sami pro sebe.

2. Získáte exluzivní časopis, který na českém trhu nemá  
obdobu.

3. Budete-li patřit mezi padesát vylosovaných předplatitelů, 
můžete se navíc těšit na hodnotný dárek. 

PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón
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