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Poradíme vám, jak využívat
terasu mnoha různými způsoby
První jarní slunce láká k opětovnému návratu života na terase. Pro mnohé je terasa předpokojem do zahrady, který může sloužit k odpočinku, grilování nebo popíjení
ranní kávy na čerstvém vzduchu. V článku níže rady, jak využívat terasu rozmanitě
a jak ji uzpůsobit tak, abyste zde mohli trávit příjemné chvíle bez ohledu na počasí.

Kuchyňka na čerstvém vzduchu

Pracovna snů

Venkovní fitness

Komplexní péče o zákazníka

Uspořádejte rodině nebo přátelům nezapomenutelnou
oslavu na čerstvém vzduchu - přestěhujte své kuchyňské náčiní na terasu. Před případným deštěm i silným větrem vás
ochrání posuvné zastřešení terasy CORSO, které v případě
potřeby lehkým pohybem uzavřete. Díky zastřešení se zabudovanou moskytiérou se zbavíte i nepříjemného hmyzu
a okolního prachu, snížíte doléhající hluk z okolí a zároveň
nebudete během oslavy rušit sousedy.

Umístěte si na terasu rotoped, běžící pás nebo podložku na
jógu a zacvičte si nebo meditujte v pohodlí domova. Vaše
terasa se může s posuvným zastřešením CORSO proměnit
v soukromé fitness nebo SPA, se kterým si v létě vychutnáte
čerstvý vzduch ze zahrady a v zimě získáte plnohodnotnou
místnost. Skleněné výplně s panoramatickým výhledem
díky skleníkovému efektu příjemně ohřejí prostor terasy,
takže se nemusíte bát, že by vám při cvičení byla zima. Pro
více intimity můžete navíc zatáhnout střešní i okenní stínící
systém.

Zpestřete si práci z domova přesunem na terasu. Zabudovaný stínící systém zastřešení terasy CORSO zamezí
nežádoucím slunečním odleskům na monitoru počítače.
Budete pracovat na čerstvém vzduchu a vaše energie se
bude doplňovat. Veškeré zázemí domova budete mít po
ruce, a pokud si budete potřebovat odskočit, uzamykatelný
mechanismus zastřešení Vám dočasně pomůže nechat práci
rozdělanou.

Zastřešení terasy CORSO vyrábí tradiční český výrobce
ALUKOV v mnoha tvarových i barevných variantách.
ALUKOV zajišťuje celý dodavatelský cyklus od výroby na
míru až po instalaci a na své realizace poskytuje až
18měsíční poprodejní servis a až 15letou záruku na výplně.
Zastřešení CORSO si můžete prohlédnout v showroomech
ALUKOVu v Praze nebo v Orli u Chrudimi. ALUKOV Vám již
přes 20 let DOTVÁŘÍ DOMOV…
Více informací naleznete na www.alukov.cz

Rozhovor

CORSO™

POSUVNÁ ZASTŘEŠENÍ TERAS

SHOWROOM PRAHA
ROHAN BUSSINESS CENTER
Rohanské nábřeží 671/15
www.alukov.cz
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Jaro je konečně tady a dnes je tak hezký den, že mohu napsat, že s ním přišlo i teplo
a sluníčko. Meteorologové nás ale ujišťují, že ještě rozhodně není vyhráno a na
horách předpovídají dokonce teploty lehce mrazivé. Možná i proto povětšinu času
truhlíky a sekačky ještě zahálejí a my vyčkáváme, co přijde… Nicméně, čím větší
nepohoda je venku, tím lépe se nám odpočívá doma s jarním vydáním magazínu Ice,
který právě teď držíte v ruce. A to je naladěno, jak jinak, než jarně. Takže, můžeme
si přečíst něco o tom, jak vybrat správné kolo na jarní výlety, o tom, jak je důležité
propojit interiér i exteriér, případně, jak se obléknout na golf… Před tím si ale
nezapomeňte přečíst povídání o Cate Blanchett. Ve výčtu osobností, o kterých se
v jarním magazínu Ice dočtete, samozřejmě nesmějí chybět takové celebrity, jakými je
například herec Martin Dejdar či herečka Yvetta Blanarovičová.
A protože dobré jídlo zažene všelijaké chmury, připravili jsme pro vás povídání
o italských specialitách stejně jako o dobrém pivu. Dále vám představíme ty
nejžhavější novinky z laserových center, povíme si něco o trendech v motocyklovém
sportu a poradíme s výběrem nemovitosti, pokud chcete investovat do zahraničí…
Takže příjemné počteníčko a krásné jaro. I s magazínem Ice.
Alice Kelly
šéfredaktorka

#gasmadeinitaly
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BLANKA.COM

BLANKA
MATRAGI
ELEMENTS
35.
VÝROČÍ

UNIKÁTNÍ
FASHION SHOW

V roce 2017 uplyne 35 let od otevření atelieru a studia Blanka Matragi
- Haute Couture v Bejrútu. Návrhářka se proto rozhodla výročí oslavit
11. listopadu 2016 galavečerem v Obecním domě v Praze. Bude se
jednat o velkolepou show ve Smetanově síni kolekcí Ready-to-Wear
a Couture. „Bez základních přírodních živlů - půdy,vody,vzduchu
i ohně by život na naší Zemi neexistoval, proto i já se v kolekci
„Elements“ v téhle pohnuté době navracím ke kořenům a svým dílem
chci přispět k úsilí o záchranu planety. Současný rychlý a internetově
propojený svět nám tyto živly představuje v nejrůznějších výtvarných
formách a já doufám, že také mně se podaří je autorsky ukázat v mém
oděvním projevu a obohatit je o nejnáročnější požadavky doby.

V mé 35. leté tvorbě se tyto atributy elements vždy prolínaly nejen
v mých oděvních a sklářských dílech, ale zároveň i v experimentálním
průmyslovém designu. V této kolekci bych chtěla spojit své dosavadní
zkušenosti a ukázat vývoj v mém tvůrčím procesu, obohacený
o nejnovější technologie nejen v materiálech, ale hlavně v přístupu
a používání mých autorských inovačních nápadů v 3D efektu
s optickými iluzionistickými prvky,“ říká Blanka Matragi.
Celá show bude doplněna o zajímavé efekty zadní projekce,
představována vybranými topmodelkami a doprovázena nejnovější
hudbou. Oslava bude dále pokračovat galavečerem v salóncích
Obecního domu.

VSTUPENKY ZAKOUPÍTE NA WWW.MATRAGI-ELEMENTS.CZ

Profil
Text: Monika Seidlová, foto: Bontonfilm, Falcon, Magic Box, archiv TV Prima

Cate
Blanchett:
Žena mnoha tváří
Je zajímavě krásná a charismatická, ale nemá problém proměnit se v ženu, jíž z očí
srší démoni. Sedí jí role královen a vládkyň, ale i ušlápnutých manželek nebo osudových milenek. Taková je australská herečka Cate Blanchett, manželka známého
dramatika a producenta Andrewa Uptona a matka třech synů a jedné dcery.
Právě osudový milenecký vztah ztvárnila ve filmu Carol,
za nějž byla už posedmé nominovaná na Oscara a který
měl před pár dny u nás premiéru. Film rozkrývá příběh
jedné strhující a osudové lásky mezi dvěma ženami. Dobře
situovaná, distingovaná, elegantní a trochu odtažitá dáma
Carol se v obchodním domě seznámí s mladou prodavačkou Therese. Mohlo by to být běžné setkání, ale není. Mezi
oběma ženami se totiž odehraje něco, co se nedá jen tak
vysvětlit. Obě si uvědomí vzájemnou náklonnost, něco, co
je k sobě neodolatelně táhne. V tu chvíli není podstatné,
že jsou každá z jiné společenské vrstvy a že by si za jiných
okolností možná ani neměly co říct. Rozhoří se mezi nimi
vášnivý milenecký vztah. Jenže Carol je vdaná a má děti.
Navíc obě žijí v Americe 50. let, kdy byl milenecký vztah
mezi dvěma ženami společensky nepřijatelný a postavený
mimo zákon.

Cate se zlobí

Film vznikl podle knihy Cena soli Patricie Highsmith, vydané v roce 1952. Autorka ji však psala pod pseudonymem
a přiznala se k ní až po více než čtyřiceti letech. „Podle
knihy této autorky byl natočený například film Talentovaný pan Ripley. Když jsem ho natáčela, chtěla jsem od ní
přečíst všechno, co se dalo, přečetla jsem tedy i Cenu soli.
Nenapadlo by mě tenkrát, že si po letech zahraju postavu
Carol,“ říká Cate. V souvislosti s rolí ve filmu Carol a hlavně některým žhavějším scénám v tomto filmu se objevily
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spekulace o Cateině lesbické orientaci. Cate je na jednu
stranu s úsměvem odráží, na druhou se zlobí: „To myslíte vážně? V jakém to proboha žijeme století? Hrála jsem
například novinářku. Nikdo se neptal, kolik jsem v životě
napsala článků. Když hraju matku, nikoho nezajímá, jestli
jsem matka ve skutečnosti a mám pro tu roli předpoklady.
Když mám hrát vražedkyni, taky kvůli zkušenosti a pocitům
nemusím nikoho zabít. V tom přece spočívá práce herce –
umět se vcítit do pocitů druhého. Tak proč všechny zajímá,
jestli náhodou nemám opačnou orientaci?“

Manželství jako zázrak

Cate je téměř devatenáct let šťastně vdaná za producenta
a režiséra Andrewa Uptona a o jejich manželství se píše
jako o jednom z nejpevnějších v showbyznysu. Přitom
když se Cate a Andrew potkali v Austrálii během natáčení
jednoho televizního pořadu, ze začátku si nejen neměli co
říct, ale vlastně se docela nesnášeli. Možná proto, že každý
z nich byl osobnost a neměl problém nahlas říct, co si myslí.
Antipatie ale postupně odezněly a dvojice se nakonec dala
dohromady a po roce se i vzala. „Spokojené manželství je
zázrak a já měla štěstí, že jsem se ho dočkala. Potkala jsem
férového, upřímného a přirozeně sebevědomého muže,
který se sice pohybuje v uměleckém prostředí, ale není
žádná primadona, naopak je to rovný chlap. Základem
každého vztahu je podle mě upřímnost a komunikace.
Jsem ráda, že si jeden před druhým na nic nehrajeme a že

Art
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si stále máme co říct,“ říká herečka. Nejen Andrew, ale ani
Cate si nepotrpí na žádné hvězdné manýry. Její tři synové
a adoptivní dcera jsou pro ni víc než sebeúžasnější filmová
role nebo dokonce ocenění Oscara. Však se také v minulosti nebála párkrát odmítnout roli, když měla pocit, že
by byla dlouho pryč od rodiny. „Děti jsem si nepořizovala
proto, abych pro ně byla cizí paní, která se občas zastaví
doma,“ říká herečka.

Den, na který nezapomene

Cate se narodila 14. května 1969 v Melbourne do běžné
rodiny, která neměla nic společného s uměleckým světem.
Rodiče ji pojmenovali Catherine Elise Blanchett. Když jí
bylo deset, rodinu postihla tragédie. Otec Robert zemřel
na infarkt a matka June zůstala na Cate a její dva sourozence sama. Cate na ten den vzpomíná. „Tenkrát jsem hrála na klavír a viděla jsem otce odcházet. Tak jsem na něj jen
kývla a usmála se… a už ho pak nikdy neviděla. Od té doby
vždycky, když odcházím z domu, cítím potřebu se se všemi
obejmout a dát jim pusu. Možná i pro to, co jsem zažila
jako dítě, nechci být od své rodiny odloučená, jsem nejspokojenější, když je mám všechny pohromadě,“ objasňuje
Cate. Jako dítě byla docela rebelka, v patnácti si oholila
hlavu a málem ji za to vyhodili z brigády v pečovatelském
domě, kde si tenkrát přivydělávala. Herečkou prý nikdy
být nechtěla, poprvé o tomto oboru začala uvažovat až
po studiích historie umění a ekonomiky a přihlásila se na
Národní institut dramatického umění v Sydney. Po státnicích v roce 1992 se Cate stala členkou divadelní společnosti
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Sydney Theatre Company a začala účinkovat i v televizních
seriálech, mimo jiné například v Police Rescue.

Manžel na filmové milence nežárlí

Výrazněji na sebe upozornila v roce 1997, když dostala roli
ve válečném dramatu podle skutečné události Cesta do
ráje, v příběhu o skupině žen, které se po strastiplné cestě
dostanou jako zajatkyně do japonského tábora. Tam přežívají velice tvrdé zacházení, což je ale neodradí od toho,
aby si založily vlastní vokální orchestr. Už během jednoho
školního představení si Cate všiml Geoffrey Rush, s nímž se
později setkala v historickém dramatu Královna Alžběta.
Za roli mladičké dívky, která nastoupila cestu, jež ji dovedla
až na trůn královny Anglie, byla Cate poprvé nominovaná
na Oscara. V té době už byla provdaná za Andrewa Uptona. Na konci 90. let oba působili jako umělečtí ředitelé
Sydney Theatre Company. „Byli jsme spolu prakticky pořád
v práci i doma, ale nevadilo nám to. Mluvili jsme sice hodně o práci, tedy hlavně já, protože jakmile jednou začnu,
nevím, kdy přestat, ale měli jsme si tolik co říct. A pořád
máme. Mám štěstí i v tom, že můj muž nikdy nežárlil na mé
role ani herecké partnery. Taky jsme si nikdy nekonkurovali,“ říká Cate.

Královna elfů Galadriel

Hned poté natočila snímek Talentovaný pan Ripley, kde si
zahrála bohatou Američanku Meredith. V této vedlejší roli
natolik zazářila, že pro mnohé byla vrcholem celého filmu.
Vzápětí natočila brilantní zpracování konverzační komedie

Profil

Oscara Wildea Ideální manžel. V mysteriózním detektivním thrilleru
Téměř dokonalý zločin ztvárnila matku tří dětí, která má dar vidět
do budoucna. Cate se před natáčením setkala s několika lidmi, kteří
umí vykládat budoucnost, aby v této roli působila co nejvěrohodněji. Spoustu fanoušků si Cate získala rolí královny elfů Galadriel v trilogii Pán prstenů. Na natáčení moc ráda vzpomíná, proto ji potěšilo,
že se k této roli mohla vrátit i v třídílné sérii Hobit. “Bylo to, jako
kdybych přijela zpátky na letní tábor, kde jsem byla poprvé před
mnoha lety.” Celou sérií prý potěšila své syny, kteří Tolkienovy knihy,
podle nichž filmy vznikly, milují. Manželovi zase připadaly velmi
sexy její velké a špičaté elfí uši. Ostatně Cate si je po natáčení vzala
na památku domů. Cate tvrdí, že role Galadriel jí přinesla štěstí,
protože po natočení prvního dílu – Společenstva prstenu – dostala
zásadní nabídku. Ve filmu Letec ztvárnila legendární herečku Kate
Hepburn. A tato role jí přinesla jejího prvního Oscara.

Zajímavosti o Cate:
•

•

•

•

Šedá myška, nebo osudová kráska?

Cate je neuvěřitelně proměnlivá žena. Dokáže přesvědčivě ztvárnit
jak elfí královnu, tak zoufalou ženu, která prožívá krizi identity.
Různí se i názory na herečku samotnou. Má výrazné lícní kosti a pronikavě modré oči. Někdo by řekl, že je šedá myš, jiný o ní mluví jako
o ženě, která vyzařuje zvláštní charisma. Cate je pragmatická žena
a nic si nedělá z toho, když ji někde paparazzi vyfotí nenalíčenou.
Manžel má rád její nevšední krásu a nechce prý, aby si nechávala
píchat botox, nebo podstoupila nějakou plastickou operaci. Prý jí
pohrozil, že se s ní jinak rozvede. Cate nedá dopustit na pravidelný
peeling nejen pleti, ale celého těla, a má svůj vlastní recept, podle
něhož si doma peeling vyrábí. Obsahuje olivový a makadamový olej,
grepový džus a mořskou sůl. Cate také nijak neřeší, když módní

•
•

•

Aby se Cate ve filmu Letec ještě víc podobala Katharine Hepburn, nechala si
na tvář, paže a hrudník „nastříkat“ pihy.
Nakoukala asi 10 Katharininých filmů,
naučila se hrát tenis a golf a sprchovala se
– stejně jako ona – studenou vodou.
Manžel jí prý dává jen praktické dárky.
Žádné květiny nebo bonbóny, ale mixéry,
šicí stroj a různé kuchyňské přístroje.
Je systematická a ráda si dělá seznamy
věcí, které má zařídit. Hotové záležitosti si
pak v nich odškrtává.
Léta měla problémy se sluchem a také
s chronickou rýmou, byla dokonce na
operaci dutin. Pak jí v jednu chvíli během
prudkého klesání v letadle v uších luplo
a ona zase začala slyšet dobře.
Její nejlepší kamarádkou je Nicole Kidman.
Catein starší bratr se jmenuje Bob a jako
dítě trpěl lehkou formou dětské mozkové
obrny. Děti se mu posmívaly a ona ho vždy
bránila. Když se Cate narodil její druhý syn
Roman, dala mu druhé jméno Bob. Stejně
tak se jmenoval také její otec a dědeček.
Prvního syna pojmenovala Dashiell John
Upton (15) na počest oblíbeného manželova spisovatele Dashiella Hammetta.
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Rozhovor

odborníci kritizují její šaty, v nichž vyrazí na premiéru filmu
nebo jinou společenskou událost. „Krásných kostýmů si
užiju do sytosti při natáčení. V civilu oblečení zas až tak
moc neřeším,“ říká. Když ji naopak módní kritici pochválí,
beze studu přiznává, že její vzezření i oblečení je výsledkem mnohahodinové práce týmu vizážistů a stylistů.

Alžběta podruhé

Britskou učitelku žijící v Itálii, která se ze zoufalství odhodlá k teroristickému činu, aby pomstila smrt svého muže,
a posléze zjistí, že místo hlavního viníka zabila čtyři nevinné lidi, si zahrála v dramatu Nebe. Skutečnou hrdinku
– novinářku která v 90. letech odhalovala praktiky drogových bossů, ztvárnila ve filmu Veronica Guerin. V Zápiscích o skandálu si zahrála učitelku po boku Judi Dench.
Ve filmu Babel, příběhu o skupině lidí, kteří se navzájem
neznají, ale jejichž životní cesty se osudově protnou, byla
partnerkou Brada Pitta. Po devíti letech znovu usedla na
britský trůn ve filmu Královna Alžběta: Zlatý věk. „Nejdřív
jsem se vymlouvala, ale kolega Geoffrey Rush a režisér
mě tak dlouho přemlouvali, až jsem souhlasila a královnu
Alžbětu si znovu zahrála. A nakonec jsem byla ráda. Alžběta byla zvláštní osobnost. Vlastně sama o sobě vytvářela
něco jako mediální obraz, na jehož dokonalosti nepřetržitě
pracovala. Nám ale nezáleželo jen na historických faktech,
chtěli jsme, aby její příběh vyvolat v divácích hlavně emoce,“ říká herečka.
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Jasmíniny slzy

Manželkou Brada Pitta se znovu stala ve filmu Podivuhodný případ Benjamina Buttona – příběhu muže, který se
narodil jako stařec a postupně mládl. Lady Marion ztvárnila po boku Russella Crowea v Robinu Hoodovi. „Russell je
puntičkář a ví se o něm, že je s ním někdy těžké pořízení.
Jenže já se taky nebojím říct svůj názor, tak jsme se občas
pěkně dohadovali, ale vždycky jsme se nakonec domluvili,“
říká herečka. Ve snímku Woodyho Allena Jasmíniny slzy
hrála Cate hlavní hrdinku Jasmine, okouzlující a zhýčkanou
ženu, jíž se rozpadne navenek zdánlivě idylické manželství.
Jasmine se nastěhuje ke své sestře, která žije v mnohem
skromnějších podmínkách, začne chodit do práce, kterou
nesnáší. Přesto se snaží zachovat si aristokratické způsoby
ženy z vyšší společnosti. Dalo by se říci, že jde o tragédii
ženy, která není schopna přiznat pravdu ani sama sobě
a do poslední chvíle žije v přetvářce. Tento snímek herečce přinesl druhého Oscara. Ve filmu Truth si Cate zahrála
novinářku, která se svým kolegou odhalila citlivé informace
týkající se prezidenta Bushe. Objevila se tu po boku Roberta Redforda a tvrdí, že toto pracovní setkání byl vrchol její
kariéry. Zlou macechu dívky Elky si pak zahrála v novém
zpracování klasické pohádky Popelka.

Konečně má dceru

Cate před rokem adoptovala holčičku. Její tři synové - Dashiell John Upton (15), Roman Robert Upton (12), a Ignatius Martin Upton (8), tak mají maličkou sestřičku. Rozhodla

Rozhovor

se proto, že se na čas z filmových pláten stáhne, že si užije mateřskou
dovolenou. Malou Edith Patricii Vivian Upton manželé adoptovali v USA,
protože v Austrálii je prý tento proces mnohem delší a složitější. Otázka
je, jak dlouho Cate bez filmových kamer doma vydrží. Stihla už natočit film Manifesto, kde ztvárnila dvanáct různých postav. Nebo snímek
s pracovním názvem Weightless, kde se opět potkává se svou filmovou
partnerkou z Carol Rooney Mara. Režisér Terence Malick tu na pozadí
hudební scény v texaském Austinu rozehrává příběh dvou milostných
trojúhelníků plný sexuální posedlosti a zrady. V dalším snímku má Cate
ztvárnit skutečnou postavu - seriálovou herečku Lucille Ball, která se
proslavila v 50. letech minulého století rolí v populárním sitcomu I Love
Lucy. Ten posbíral řadu televizních cen Emmy a stal se jedním z nejúspěšnějších sitcomů v dějinách americké televize. Objeví se také v dalším
pokračování Thora, kde hraje vládkyni podsvětí Helu.

Spousta plánů

Cate nechce odmítat ani divadelní úlohy. “Těší mě filmové role, které
dostávám, ale když začínám pracovat na nějaké postavě, je mi bližší
divadlo. Ve filmu začnete točit klidně scénou z prostředka děje. Kdežto
v divadle postavu objevujete postupně od začátku několik týdnů a máte
čas ji vystavět, sžít se s ní,” říká. Oblíbenou herečku láká postavit se také
za kameru. Chce natočit jako seriál příběh australské Němky Cornelie
Rauo, která byla členkou kontroverzního kultu Kenji a jako psychicky
nemocná skončila ve vězení. Lákalo by ji natočit i filmovou adaptaci
nejslavnějšího nizozemského románu současnosti - knihy Večeře Hermana Kocha. Plánů má herečka a matka starající se o čtyři děti opravdu
hodně. Tak uvidíme, jestli jí všechny vyjdou.

Viděli jste?

1997 – Cesta do ráje
1998 – Královna Alžběta
1999 – Talentovaný pan Ripley
2000 – Téměř dokonalý zločin
2001 – Pán prstenů: Společenstvo
prstenu
2002 – Pán prstenů: Dvě věže
– Nebe
2003 – Pán prstenů: Návrat krále
– Veronica Guerin
2004 – Letec
2006 – Babel
– Zápisky o skandálu
2007 – Královna Alžběta: Zlatý věk
2008 – Podivuhodný případ Benjamina
– Buttona
2010 – Robin Hood
2012 – Hobit: neočekávaná cesta
2013 – Jasmíniny slzy
– Hobit: Šmakova dračí poušť
2014 – Hobit: Bitva pěti armád
2015 – Popelka
2016 – Carol
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Zdraví a krása
Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

Estetické zákroky
pro vaši krásu
a spokojenost
Záleží vám na kráse a hledáte řešení vašeho estetického nedostatku? Nebo si přejete
vyhlásit boj neúprosnému běhu času? Všechno je možné. Nabídka různých více i méně
invazivních estetických zákroků a procedur je stále bohatší a vynalézavější. Ať už si
vaše tělo žádá drobnou úpravu, speciální péči nebo dokonce radikální řešení, stačí si
jen vybrat.

Operace, která tvaruje nos a dodá
obličeji nový výraz
Jedním z nejčastějších zákroků v oblasti plastické chirurgie je operace nosu (rhinoplastika), která se řadí do kategorie technicky nejnáročnější plastických operací. Lidé
ji vyhledávají z důvodu deformací vrozených i získaných,
ale stále častěji také kvůli jinému vzhledu nosu, například
jeho celkovému zmenšení a dokonce i zvětšení. Rhinoplastika vyřeší hrbol na nose či vybočení nosní přepážky,
ale šikovné ruce plastických chirurgů dokážou také zúžit
chrupavčitou část, vymodelovat špičku i chřípí a přeměnit
původní nos na pikantní pršáček. Nejmarkantnější změnu tvaru a tím i výrazu obličeje přináší celková operace
nosu, při které operatér pracuje s jeho kostěnou i chrupavčitou částí. A protože nový tvar výraz obličeje výrazně
ovlivňuje, je velice důležité před operací pečlivě zvážit co
od zákroku očekáváte. Operaci předchází konzultace, při
které se s odborníkem domluvíte na očekávaném tvaru.
Lékař vyhodnotí pro vás nejlepší možnost a zcela jistě vás
upozorní na nutnost zachování poměru nosu s ohledem
na proporce vašeho obličeje. Pokud se například při operaci sníží hrbol, je třeba zúžit i kostru nosu. Jinak by byl
na pohled široký a nepůsobil by přirozeným dojmem. Při
konzultaci se pracuje s fotografiemi, ale protože nejlépe
výsledek operace přiblíží počítač, mnohá zařízení dnes již
pracují i se softwarovým modelováním. Operace je pro-
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váděna nosními dírkami, takže po ní nezůstanou na kůži
žádné jizvy. Provádí se v celkové, výjimečně i v lokální anestezii. Rhinoplastika trvá zpravidla 1 – 2 hodiny. Po zákroku
je nos na jeden až dva týdny fixován sádrovou dlažkou,
která se odstraňuje za asi 1 – 2 týdny a na dobu prvních
3 – 4 dnů je do nosních dírek umístěna tamponáda, která
zabraňuje krvácení. Navíc ale také brání dýchání nosem,
takže se připravte na určitý dyskomfort během prvních dní
po operaci a rovněž na otoky a krevní podlitiny v obličeji.
Zákrok vyžaduje většinou jednodenní hospitalizaci. Ovšem
operací vše nekončí. Jelikož po ní dochází k masivnímu
projevení, které by mohlo negativně ovlivnit výsledný tvar
nosu, je velmi důležité provádět tlakové masáže, které
jizvy zjemní. Provádět by se měly třikrát denně. Podoba
masáže závisí na typu prodělané operace, a jak ji správně
budete provádět, vám vysvětlí ošetřující personál. Ptáte se,
pro koho je rhinoplastika vhodná a zda má nějaké kontraindikace? Podstoupit ji mohou lidé po dokončení vývoje
a růstu. U mužů je to zhruba kolem osmnáctého roku věku,
u žen asi o dva roky dříve. Horní hranice není stanovena.
Rhinoplastika se nedoporučuje osobám s onemocněním
či genetickou zátěží krvácivého onemocnění a trombózy,
avšak vhodnou medikací lze zdravotní stav upravit tak, aby
bylo možné operaci provést. Každý významný chirurgický
zákrok, jakým je i rhinoplastika, předpokládá předoperační
vyšetření a souhlas lékaře, který s ohledem na jeho výsledek a vaši anamnézu zváží vhodnost operace.

Krásné čelo a mladistvý vzhled
pomocí botulotoxinu a Browliftu

Člověk mnohdy i nevědomky krčí čelo a zbytečně si tak
zadělává na vrásky. Ty samozřejmě vznikají v důsledku postupujícího věku, avšak zlozvyk krčení čela vzniku zejména
horizontálních na čele vydatně napomáhá. Když se přidá
pokles obočí a mnohdy i horních víček, získá obličej a unavený až depresivní vzhled. Účinným a také častým řešením
je aplikace botulotoxinu. Tato látka se do požadované
oblasti vpravuje jemnou injekční jehlou a zjednodušeně
řečeno„vyřadí z provozu“ příslušné mimické svaly. Vrásky
se dále neprohlubují, ale naopak vyrovnávají. Účinek je sice
jen dočasný, přetrvává asi 4 – 8 měsíců, ale při opakovaných
aplikacích se délka efektu většinou prodlužuje. Radikálnějším řešením je tak zvaný Browlift - plastika čela a obočí,
která nejen odstraní vrásky, ale spolehlivě vám ubere roky.
Co si pod tímto slovem představit? Laicky řečeno se jedná
o napnutí uvolněné kůže na čele. Operace se provádí buď
klasicky, nebo endoskopickou cestou. Při klasické operaci,
nazývané bikoronální nebo otevřená plastika, je veden řez
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za vlasovou linií od jednoho ušního boltce ke druhému.
Kůže čela včetně obočí je vytažena směrem vzhůru, nadbytečný kožní převis je zredukován a kůže po zafixování
sešita. Následná vzniklá jizva se nachází ve vlasaté části
hlavy a vlasy ji dobře skrývají. U lidí s vysokým čelem nebo
ustupující vlasovou hranici vede operatér řez podél vlasové
linie. Stále větší oblibě se těší Browlift prováděný endoskopickou metodou. Zákrok je veden několika drobnými řezy
ve vlasaté části hlavy a spáncích. Probíhá s pomocí optiky
podobně, jako je tomu například u operace kýly nebo
žlučníku. Při endoskopické operaci je nadzvednut skalp
a čelo do úrovně obočí a v požadovaném místě je provedena fixace. Posunem svalů, které zvedají obočí je docíleno
pozvednutí obočí a celkového omlazení obličeje. Přihojení
trvá asi jeden až dva týdny, poté se odstraňují stehy. Hojení
tkáně a zmírnění otoků napomáhá speciální elastický
obvaz. Na výsledný efekt si ale budete muset ještě nějakou
dobu počkat. Otoky, zejména u bikoronální plastiky, totiž
mohou úplně odeznívat i dva, někdy až tři měsíce. Každý
organismus potřebuje k hojení rozdílný čas.

Klinika s 20ti
letou tradicí!

Prim. MUDr.
Blanka Vraspírová
Je expertkou na nejmodernější
aplikace v estetické medicíně.
Plastické chirurgii se věnuje už
třicet let. Na svém kontě má
přes 100 000 operací a zákroků.
Absolvovala řadu stáží na klinikách
v zahraničí. Ze světových sympozií
přiváží na kliniku v Ústí nad Labem
ty nejmodernější metody, které
se zde často aplikují jako vůbec
první v Česku.

Klinika plastické, estetické a laserové medicíny
Velká
Velká Hradební
Hradební 3385/9,
3385/9, Ústí
Ústí nad
nad Labem
Labem
T.:
+420
475212047
•
M.:
+420
775122031
T.: +420 475212047 • M.: +420 775122031
E:
E: info@esteticusti.eu
info@esteticusti.eu

www.esteticusti.eu
www.vraspirova.cz
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AKCE a SLEVY

Liposukcí za menším bříškem
a štíhlejšími boky

Která žena by si nepřála mít krásnou postavu bez ohledu
na věk či počet dětí? Mnohdy však z důvodu hormonálních
změn, velkého váhového přírůstku v těhotenství či prostě a jednoduše díky postupujícímu času se postava může
nežádoucím způsobem změnit. Náhle máte boky plnější,
než byste chtěla a bříško je také větší. Svého přání ohledně
krásné postavy se však díky moderní estetické medicíně
vzdávat nemusíte. Váš problém vyřeší liposukce, která spolehlivě odstraní nadbytečný podkožní tuk v problémových
partiích. Cílem tohoto zákroku ale není pouze redukce
hmotnosti, nýbrž i zformování postavy. Můžete podstoupit klasickou liposukci, nebo šetrnější vibrační metodu.
Klasická liposukce probíhá standardně v celkové anestézii.
Před zákrokem je na tělo zakreslena oblast, ve které bude
tuk redukován. Poté je injekčně aplikován do ošetřované
oblasti speciální roztok. Následně jsou jemnými asi 3 – 6
mm dlouhými řezy v kůži zavedeny do požadovaných míst
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tenké kanyly, které jsou napojené na přístroj vyvíjející podtlak a tuková tkáň je za jejich pomoci rozrušována a odsávána. Pohyb kanyl provádí operatér manuálně. Poté, co je
odstraněn požadovaný tuk, se řezy zašijí. Po úbytku tukové
vrstvy se v průběhu hojivého procesu kůže nad ošetřovaným místem smršťuje a záhy se dočkáte požadované změny. Zpočátku se připravte na otoky, hematomy a mírnou
bolestivost, kterou však účinně můžete tlumit analgetiky.
Další možností formování postavy je vibrační liposukce.
Příprava na tuto jemnější variantu probíhá stejně, jako
u klasické liposukce. Rozdíl spočívá v rozrušování tukových
buněk pomocí vibrací speciálního přístroje. Rovněž kanyly
jsou tenčí, než u klasické liposukce a díky tomu je rovněž
jejich pohyb jemnější. Vibrační liposukce je celkově šetrnější k okolním tkáním a tak i otoky a modřiny mohou být
menší. Výsledný vzhled ošetřených oblastí je bez asymetrií
a nerovností a jizvy po kanylách časem vyblednou a jsou
prakticky neviditelné. Rozlučte se s představou, že své nové
křivky ihned zahalíte do krajek. Po dobu několika týdnů

Zdraví a krása
dy či hromadění toxinů v těle. Celulitida se mnohdy také
objevuje v době, kdy dochází ke změně tvorby a vylučování pohlavních hormonů. Řada žen si tak změn na svém
těle všimne v období těhotenství, často je zaznamenávají
v době klimakteria, ale objevit se může rovněž při užívání
antikoncepce nebo v období puberty. K nepěkné pomerančové kůži může napomoci například ale i nedostatečný pitný režim, nevyvážená strava a nedostatečný pohyb. Všechny tyto tři faktory napomáhají nejen vzniku celulitidy, ale
mají i nežádoucí vliv na celkový stav organismu. Možná, že
jste se i vy dopouštěla některého z těchto tří hříchů, nebo
možná dokonce všech a rozhodla jste se změnit svůj životní
styl. Dopřáváte si kvalitní stravu, máte dostatek pohybu
a bez lahve s vodou se nevzdálíte z domu. Přesto jste nezaznamenala změnu k lepšímu. Někdy snaha zkrátka nestačí
a na řadu přichází odborná pomoc. Tou nejjednodušší jsou
lymfatické masáže, které v sobě navíc spojují příjemný zážitek z dotyku s požadovaným efektem redukce pomerančové kůže. Pomocníkem silnějšího kalibru v boji s celulitidou
je rázová vlna, která je doslova jejím nepřítelem. Tato
metoda se zprvu výborně osvědčila při léčbě pohybového
aparátu. Neinvazivní formou totiž řeší problémy, které
ještě před pár lety odstranil pouze radikální operační výkon. Působením rázové vlny dochází k rozpouštění vápenných fibroblastů a díky prokrvení bolavých míst a zlepšení
metabolismu v tkáni probíhá proces postupného vyhojení.
Tato, s mírnou nadsázkou řečeno „kouzelnice“ si později
našla místo i v estetické medicíně. S úspěchem a oblibou je
využívána v právě boji s celulitidou, ale nejen tam. Stimuluje lymfatický systém, ošetří ochablé partie, zpevňuje kůži
a zvyšuje její elasticitu, umí celkově omladit. Po ošetření rázovou vlnou se v požadovaných místech začnou tvořit nová
kolagenová vlákna a dojde ke zpevnění a vypnutí vazivové
tkáně. A to je rozhodně dobrá zpráva. Ošetření je komfortní, bezbolestné a neomezující. Tupé „údery“, které pacient
vnímá, mohou připomínat poctivou masáž.

Tečky pro krásu

budete muset nosit speciální prodyšné elastické prádlo.
Rozhodně se nevyplatí odložit jej dříve, než vám to doporučí lékař. Stejně tak se budete muset po nějaký čas vyvarovat náročnějších fyzických aktivit. Porušení obou těchto
pravidel by mohlo ohrozit výsledný estetický efekt. To vše
je ale jen malá daň za požadovaný výsledek.
Tělu pružnost a mladistvý vzhled navrátí i méně invazivní
zákroky. Zabojovat jimi můžete s celulitidou, povadlou kůží
a dokonce i vzhledem rukou, které o našem věku prozradí
více, než si můžeme přát.

S rázovou vlnou STOP pomerančové
kůži
Celulitida, neboli tak zvaná „pomerančová kůže“, trápí
spoustu dívek a žen. Projevuje se zejména v oblasti stehen
a zadečku a upozorňuje na sebe hrbolatými plochami a nevzhlednými dolíčky. Celulitidu ovlivňuje mnoho faktorů.
Za jejím vznikem mohou stát například dědičné předpokla-

Novinkou v oblasti neinvazivních estetických zákroků, která u nás zatím ještě není příliš rozšířena, je přístroj PLEXR.
V zahraničí se již těší oblibě, a jeho „první krůčky“ u nás
svědčí o tom, že ani tady tomu nebude jinak. Tento přístroj za pomoci pokročilé technologie umožňuje provádět
zákroky, které ještě donedávna byly doménou plastické
chirurgie. V estetické dermatologii s úspěchem řeší zejména zlepšení tonusu pleti, vrásky, kožní léze, sluneční a stařecké skvrny, pokleslá víčka, je však i pomocníkem v boji
s akné a jizvami různého původu. Při ošetření je využívána
plasma, generovaná činností přístroje. Na pokožce v konkrétní oblasti vytváří série maličkých teček, které spouští
kontrakci kolagenu. Kolagen, jak každý ví, je alfou a omegou jejího pěkného vzhledu. S rostoucím věkem dochází
k degenerativním změnám kolagenních vláken, tonus pleti
slábne a tkáně postupně atrofují. V důsledku ošetření dochází k vypnutí pokožky a omlazujícímu efektu. Ošetření je
bezpečné a vhodné pro všechny typy pleti, ale jako u každého podobného ošetření je samozřejmě nezbytná konzultace s lékařem, zda je právě pro vás tato metoda vhodná.
Z bolesti strach mít nemusíte. Ošetření probíhá s pomocí
lokálního anestetika, které minimalizuje vaše případné
nepříjemné pocity. Paní Daniela Catelli, Češka žijící v Itálii,
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má s tímto ošetřením dobrou zkušenost. Upozorňuje pouze na to, že pleť po ošetření bývá pleť zarudlá a s mírným
otokem a že je třeba se také připravit na vznik stroupků.
Všechny tyto průvodní znaky ošetření však brzy odezní.
Otoky a zarudnutí mizí zpravidla do dvou dnů, stroupky se
ztratí během pěti až sedmi dnů.

Endopeel do zbraně!

Pro všechny, kteří si přejí mladistvý vzhled s okamžitým
efektem a minimální bolestivostí, je určena novinka omlazení obličeje chemickou cestou, tak zvaný Endopeel. Používaná látka je vyrobena z olejových kyselin a její aplikace
probíhá injekčně. Výsledkem zákroku, který trvá jen asi půl
hodiny, je změna tvaru a napětí svalu a jeho vyzdvihnutí.
Jednoduše řečeno: tato kouzelná „tři v jednom“ přináší
okamžitý liftingový efekt. Endopeel neovlivňuje mimiku
ani neparalyzuje svaly a je vhodný pro všechny, kteří si přejí
lifting bez jizev s okamžitým výsledkem, ale i pro ty, kteří
absolvovali v minulosti liftingovou operaci a nechtějí ji
podstupovat znovu. Endopeel se využívá nejen pro omlazení obličeje, ale také pro lifting krku, zpevnění dekoltu,
paží, stehen, hýždí, modelaci bříška či třeba pro redukci
strašáka všech žen – celulitidy. Po zákroku se může objevit otok, který však do několika hodin odezní. Aby efekt
endopeelu byl dlouhotrvající, je zapotřebí jej rozdělit natřikrát s odstupem jednoho měsíce. Vhodný je zejména pro
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lidi nad šedesát let. Je tu ale jedno POZOR! Ten si musíte
dát v případě, že máte přecitlivělost na arašídy, která je
kontraindikací tohoto zákroku.

Ruce, které žalují

Ruce prozradí o našem věku často více, než si přejeme.
Přitom i tady existuje účinná pomoc. Omlazující metodě
rukou se u nás začala věnovat MUDr. Ludvika Záhořová.
Své zkušenosti nabyla v Paříži, městě krásy a módy, kde
často působí a ve kterém tuto metodu lékaři již dlouho
a s úspěchem provádí. „K omlazení rukou se používají tělu
vlastní výplňové materiály kyselina hyaluronová a hydroxyapatit. Oba představují efektivní řešení problému stárnutí pokožky. Při zákroku vedoucím k omlazení rukou je
injekční formou aplikována výplňová látka do jejich hřbetu. Efekt ošetření trvá zpravidla jeden až dva roky,“ říká
MUDr. Záhořová a dodává, že po předchozím znecitlivění
anestetickou mastí je zákrok téměř bezbolestný. Provázet
jej mohou maličké modřinky, které však za pár dní vymizí
a zůstanou jen krásné ruce, které je radost ozdobit třeba
pěkným šperkem.
Ať už vás trápí jakýkoliv estetický problém, nebo si jen přejete něco na sobě změnit k lepšímu, možností je celá řada.
Záleží jen na tom, jaké řešení bude právě pro vás to pravé.
Stačí jen svěřit se do péče odborníků.

°
ˇ
BELENÍ ZUBU DOSTALO
ˇ
NOVÝ ROZMER!
Profesionálneˇ a doma s novým White Pearl
Zbrusu nové bělení zubů White Pearl bylo vyvinuto a vyrobeno stomatology přímo v USA. Jeho výhodou je nenáročná jednofázová bělící
procedura s extra rychlým dosažením výsledků. Tvarovatelné aplikátory přesně kopírující Vaše zuby zajistí nerušené působení účinných látek
a inovovaný stomatologický gel se postará o ty nejlepší výsledky. Pro ještě rychlejší efekt poprvé možnost použití také přes noc. Neabrazivní
bělení White Pearl je vhodné i pro citlivé zuby. Gel velmi efektivně bělí a zároveň o zuby a dásně pečuje výtažky z heřmánku, aloe vera
a granátového jablka. Vyzkoušejte White Pearl, nejprodávanější bělení zubů v ČR. Více než 15 let na trhu, více
než sto tisíc spokojených zákazníků, více stomatologického gelu za lepší cenu. Proč už také nemáte krásný
úsměv, když je to tak jednoduché?
V prodeji set 3 ks bělících per za 399,- nebo 130 ml gelu a 4 aplikátory za 749,- Kč (pouze 5 Kč na jednu dílčí bělící
proceduru). Zakoupíte v drogeriích Rossmann, DM, Teta a v Globusu, lékárnách, nebo s poštovným zdarma na
www.krasnyusmev.cz
Doporučeno zákazníky!

Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com

propojení
exteriéru a interiéru
Být pohromadě, neutíkat k počítači nebo chytrému telefonu do své komůrky, komunikovat. Tam se snaží moderní rodina směřovat svůj život, i když po období bezmezného okouzlení novými technologiemi to někdy jde ztuha. Musíme tomu pomoci také
zařízením společného prostoru.

Současní tvůrci interiérů jdou tomuto trendu vstříc. Projektují nám bydlení s velkým otevřeným prostorem pro
celodenní rodinný život, k tomu intimitu menších ložnic
pro rodiče a děti, ovšem dobře vybavených, pokud možno
se samostatnými koupelnami. Kdo pracuje převážně doma,
určitě si k tomu přidá ještě místnost na pracovnu, tam ale
odchází jen na pravidelné hodiny práce, rozhodně ne na 24
hodin. Rytmus práce - rodinný a společenský život by rodiče
před dětmi měli rozhodně dodržovat, jen tak se ho totiž
naučí i nová generace a zakóduje si základní antistresový
prvek života, totiž že je třeba střídat práci a odpočinek.
A ten nejlepší odpočinek je zaklapnout práci a věnovat se
rodině, partnerovi, dětem, společné činnosti v domácnosti,
zábavě.
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Trochu v domě, trochu venku

Pobyt na čerstvém vzduchu otevírá pohledy na horizonty,
umožňuje nám se volně nadechnout, rozšířit si osobní prostor domova. Ať už bydlíme v rodinném domě nebo v bytě,
snažíme se před společný rodinný prostor předsunout
alespoň kousek místa, kde jsme tak trochu uvnitř a tak
trochu venku. Tomu slouží terasy, balkony a lodžie, kde se
tak dobře za teplého počasí snídá na ranním slunci a tak
příjemně sedí v podvečer u odpočinkového partnerského
šálku kávy nebo při povídání s návštěvou. Abychom z terasy
či balkonu takový prostor vytvořili, musíme se vynasnažit,
aby prakticky a vkusně navazoval na interiér.

Domácnost a bydlení

Dřevěné podlahy podporují pocit
komfortu
Na podlahách obývacích pokojů stále nejvíc milujeme
dřevo. Samozřejmě, je teplé a měkké na došlap, má kouzlo
přírodního designu umocněný kvalitním položením parket
nebo prken a povrchovou úpravou. Ta dává dřevu nejen
efektní vzhled, ale při použití kvalitních podlahových laků
také umožňuje snadnou údržbu, stačí jen stírat vlhkým
mopem. Na balkon či terasu se interiérové podlahové dřevo nehodí, výrobci podlahových krytin vám ovšem nabízejí
prkna vhodná právě pro pokládku na terase nebo balkonu.
Při pokládání nových podlah si snadno vybereme design
tak, aby příjemně pohledově navazovalo dřevo interiéru

na dřevo venku, když budujeme jen novou terasu nebo
renovujeme balkon či lodžii, vezmeme na poradu odborníka, který nahlédne, co máme v pokoji a doporučí, co
položit ven. Nesmíme totiž zapomínat, že každá dřevěná
terasa nakonec ztratí své přirozené barvy a získá šedavý
odstín (vlivem mechanickému opotřebení a jako výsledek
chemických blednutí). Chcete-li obnovit původní jasné
barvy dřeva je zapotřebí jeho pravidelná údržba. Musíme
chránit dřevo vhodným olejem před ultrafialovými paprsky,
oleje výrazně zpomalují zabarvení do šeda. Pokud budeme
dřevo natírat olejem s pigmentem v jakémkoliv odstínu,
platí pravidlo, že je více stabilní než bezbarvý olej. Samozřejmě, je třeba mít na paměti, že pravidelné opakování
nátěrů může být docela nákladný postup, takže je někdy
rozumnější spoléhat na přírodní trvanlivost a odolnost
dřeva, a nechat terasu zešednout. Tvrdá exotická dřeva
slouží ve vnějším prostředí nejspolehlivěji a nejdéle, takže i když máte v pokoji parkety dubové či bukové, ven si
dopřejte prkna z odolných exotických dřev. Jejich názvy pro
nás jsou často velkou neznámou, pojďme si tedy několik
těch vhodných pro terasy představit. Garapa se stává stále
oblíbenějším a častěji používaným materiálem v architektuře zahrad. Na rozdíl od kamene působí teplým dojmem
a spolu se zeleným trávníkem či bazénem vytváří nenapodobitelnou kombinaci. Barva této dřeviny je zlatá až zlato
- žlutá s různorodými odstíny. Vyznačuje se dobrou stabilitou, pevností a trvanlivostí. Jako jedna z mála exotických
dřevin Garapa na slunci netmavne a zůstává krásně jemně
krémově nažloutlá. Také zvolíte-li Merbau, zvolíte krásu, trvanlivost a špičkovou stabilitu venkovní podlahy. Merbau je
nejstabilnější exotická dřevina vysoké tvrdosti pro venkovní
terasy, vyniká pevností, ohebností a pružností. Má tmavě
hnědou barvu se žlutočerným žilkováním a nádhernou
kresbou. Charakteristickým znakem Merbau jsou zlatavé
proužky, způsobené krystalky síry v kresbě dřeviny. Massaranduba se používá jako obzvláště silně namáhané stavební dřevo ve venkovních prostorách, hodí se tedy na terasy
přecházející do zahrady, kde jím můžete obložit i schodiště.
Má výraznou červenohnědou barvou, která postupem času
ztmavne až do černé. Kempas je řešením pro ty, kdo hledají
tvrdé exotické dřevo z listnatých stromů za nižší cenu. Je
to dřevina s původem v zemích Brunej, Indonésie, Malajsie, Thajsko. Krása exotického dřeva Kempas podstatně
vyplývá z pestrosti barev. Jádrové dřevo je poměrně konzistentní, barva se pohybuje v rozmezí od oranžovočervené
až červenohnědé s jemně kontrastními žlutými až světle
bílými tóny. Kempas časem ztmavne až do červenohnědého odstínu. Velice stabilní a bezpečná dřevina má v našem
prostředí životnost 20 let. Naopak cenově nejnáročnější je
známý teak. Tvrdé a středně těžké dřevo s vysokým obsahem olejnatých pryskyřic má zlatavě hnědé zbarvení, někdy
se zelenavým nádechem, často tmavěji žíhané, v exteriéru
oxiduje až do šedostříbrné barvy. Je jednou z nejlepších
a nejcennějších dřevin, které vůbec známe. Spojuje v sobě
téměř všechny vlastnosti, které lze od dobrého dřeva požadovat. Je to dobrá trvanlivost, malé sesychání a bobtnání,
vysoká odolnost proti výkyvům vlhkosti, vysoká pevnost
a snadné opracování. Je velmi odolné vůči povětrnostním
vlivům, má dlouhodobě vybudovanou silnou obranu vůči
změnám klimatu a proto mu nevadí sníh, led, slunce, déšť,
vlhkost vzduchu nebo změna teplot. Teak je drahý, při dobré údržbě ovšem poskytuje řešení na dlouhá desetiletí. Ipe
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neboli brazilský ořech je dřevina nejvyšší kvality, životnosti
a neuvěřitelná krása. Ipe je na špičce volby pro venkovní
terasu prémiové kvality. Důvodem je skutečnost, že dřevo
má podstatně nižší náklady na údržbu a výměnu v průběhu času ve srovnání s jakýmkoli jiným materiálem. Kromě
jedinečné tvrdosti a hustoty, zaujme minimálním sesycháním a nádhernou kresbou dřeva. Ipe je neuvěřitelně těžké
dřevo tmavé barvy, jádrové olivově hnědé až načernalé,
někdy se zabarvením do červena nebo oranžova, často se
světlejší nebo tmavší strukturou, pokryté jakoby žlutým
práškem. Kdo nevolí orientální dřeva, pro toho je dobrou
alternativou sibiřský modřín. Je to jedno z nejlevnějších
řešení v oblasti terasových prken. Pochází ze severských
lesů, kde klimatické podmínky zaručují pomalý růst stromu,
v důsledku čehož dřevo získává pevnou texturu a vysokou
hustotou. Díky tomu je ideální pro exteriérové použití. Sibiřský modřín je dřevo vysoké tvrdosti s vysokým obsahem
pryskyřice, díky čemuž se považuje za nejodolnější dřevinu
z jehličnatých stromů na světě. Životnost sibiřského modřínu je 15 let.
Pokládku cenově náročných dřevěných podlah v interiéru
i exteriéru svěřujeme vždy odborné firmě, nejlépe té, která
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nám dřevo dodává - tam je jistota, že budou fungovat záruky jak na materiál, tak na práci. Na velké terase navazující na dům můžete terasová prkna položit podélně i příčně.
Když se pro takovou podlahu rozhodnete na úzkém balkonu, zvažte příčné položení. Umožňuje pokládku prken se
stejnou délkou beze spojů, pohledově přitom úzký prostor
rozšiřuje.

Náhrada dřeva praktická
a ekologická
Dnes se stále častěji místo dřevěného masivu používají
prkna a desky z kompozitních materiálů. Na výběr je WPC,
tedy dřevoplastový kompozit, lisovaný ze směsi dřevěné
drti a termoplastických vláken, nebo můžete mít kompozit
vrstvený, lepený a lisovaný z dřevovláknitých desek a dřeva
se speciálně upravenou nášlapnou vrstvo. Výhodou těchto materiálů je dokonalá tvarová stálost, pevnost, dlouhá
životnost, bezúdržbovost a snadný úklid. Přitom je na výběr
velká škála designů, od imitace různých dřev až po pestrou
škálu barev. Pro použití v interiéru jsou vhodnější vrstvené
kompozity, protože neobsahují plasty. Přitom je lez po-
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kládat téměř bezespárově, což z nich činí také z hlediska
designu moderní interiérovou podlahovinu. WPC kompozity jsou ideální na pokládku venku. Terasa či balkon z nich
vypadají efektně a při vhodném výběru designu snadno
navážete na vnitřní prostor. Tyto materiály získávají na oblibě, i když cena těch vysoce kvalitních není zase o tolik nižší
než cena masivního dřeva. V každém případě vám zaručí
pohodlné užívání bez lakování a broušení. Nelze pominout
ani jejich ekologickou hodnotu. Na jejich výrobu se používá
běžně dostupné měkké dřevo, takže se snižuje kácení vzácných dřevin. Když při výběru WPC budete dbát, aby kompozit obsahoval pouze recyklovatelné plasty, máte v obou
případech zaručeno, že se chováte šetrně k přírodě.

Dlažby a lité podlahy

Keramické a kamenné dlaždice nebo lité podlahy jsou dobrou volbou pro toho, kdo chce pod podlahu umístit topení.
Nejlépe vedou a akumulují teplo. Formáty a designy podla-
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hových dlaždic nabízejí tak široký výběr, že záleží jen na vašem vkusu, jak sladíte podlahu se zařízením interiéru. Také
návaznost na vnější prostor je snadná, jen je třeba si ohlídat, abyste pro venkovní prostor použili dlažbu s protiskluzovou úpravou a vhodnou i do mrazivých dnů. Stejné je to
i s litými podlahami, trochu jiný materiál použije odborná
firma v interiéru, trochu jiný v exteriéru. Vzhledem k tomu,
že vrchní vrstva lité podlahy se obvykle upravuje do příslušného tónu přidáním barvy, není problém vyladit přechod
mezi pokojem a terasou. Nabízejí se i „kamenné koberce“,
lité podlahy s jemným či hrubším kamenným zrnem. Vypadají velmi efektně a stejně jako lité cementové podlahy
nemají žádné spáry, takže ani po čase není nutno je nijak
opravovat, mají velmi dlouhou životnost při zachování
stálého vzhledu. Nemusíte mít jednobarevnou podlahu,
díky dobarvování se dají vytvořit pruhy, kostky nebo třeba
i nějaký efektní obrazec, který v některé místě velkého
prostoru nahradí efekt pestrého koberce. Podlahové topení

Domácnost a bydlení
né tak, abychom si při přechodu z místnosti na terasu mohli
venku rozsvítit a uvnitř zhasnout - a obráceně. K tomu je
ale třeba připočítat i vypínač u každých dveří do místnosti
a možnost rozsvítit a zhasnout pohodlně v jednotlivých
částech velkého obytného prostoru v kuchyni, v jídelně,
u sedací soupravy, případně nad dětským hracím koutem.
Praktickým řešením je stropní bodové osvětlení zabudované do podhledu - u něj si totiž již při instalaci můžete
dopřát možnost přepínání, rozsvěcení a regulace pomocí
dálkového ovladače. Jenže většina interiérů se s bodovým
osvětlením nespokojí, třeba jídelní stůl budete chtít nasvítit
pěkným závěsným svítidlem, v kuchyni zase potřebujete
i světlo nad kuchyňskou linkou, na terase si budete chtít
pověsit nebo postavit pěknou lucernu - takže bez těch vypínačů se nejspíš úplně neobejdete.
Když už jsme u rozvodů elektřiny - elektrospotřebičů dnes
každá domácnost používá velké množství, takže vždy
pamatujte na dostatečný počet zásuvek, abyste nemuseli
používat prodlužovací šňůry. Nespoléhejte na to, že nábytek máte nějak rozmístěný - po čase vás to omrzí a budete
s ním hýbat, něco dokoupíte, něčeho se zbavíte, interiér se
bude proměňovat. Zásuvky tedy neumísťujte podle toho,
kde vám dnes stojí křeslo, u kterého chcete mít stojací
lampu. Nejlepší jsou dvojzásuvky v každém rohu místnosti,
nízko nad podlahou. Pokud pak potřebujete někde zapojit spotřebičů víc (typické je zapojení televizoru, DVD,
modemu, totéž u stolního počítače + tiskárna), jsou dnes
k dispozici nenápadné ploché rozdvojky přímo do zásuvky nebo pro ještě více zapojení dlouhé rozdvojky, které
krátkou šňůrou připojíte do zásuvky a položíte na podlahu,
kde se dají snadno skrýt za skříňku nebo nějakou dekoraci.
Ani na terase nezapomeňte na zásuvku, budete tady třeba
chtít grilovat na stolním grilu, zapojit si vrtačku či pilku na
nějaké kutilské práce.

Kuchyň budiž při ruce

budete pod podlahu dávat samozřejmě v interiéru. Pokud
ale plánujete obývat balkon či terasu i v chladných dnech,
případně prostor zasklít a udělat z něj zimní zahradu, hodí
se si přitopit od podlahy i tam. Je ovšem třeba pro exteriér
opatřit topný systém samostatným uzávěrem, abyste zde
topili skutečně jen ve chvíli, kdy se tu pohybujete.

Propojení osvětlením

Při promýšlení uživatelského komfortu obytného prostoru,
na který navazuje terasa či balkon, musíme dobře rozmístit také světelné zdroje a hlavně pamatovat na praktické
umístění vypínačů. Moderní je sice rozsvěcet, zhasínat
a regulovat množství světla pomocí dálkového ovládání,
sjednotit do něj stropní osvětlení, stojací lampy a světlo
ve vnějším prostoru je ale technologický oříšek a vyžaduje
to dokonale provedený rozvod elektřiny, kterou se nám
zejména ve starších domech nemusí zrovna chtít předělávat
celou. Zůstaneme tedy u vypínačů. Ty by měly být rozmístě-

Kuchyňská linka je nedílnou součástí moderního velkého
obytného prostoru. V tuto chvíli pro nás není podstatné,
jestli máte kompaktní linku nebo ostrůvkovou kuchyň, ani
jak je velká. Důležité je, že se v ní vaří pro rodinu i návštěvy, což zabírá nějaký čas a kuchař(ka) chce být přitom
uprostřed dění. Protože kuchyň je samostatnou designovou kapitolou dnešních návrhářů nábytku, na níž si dávají
mimořádně záležet, lze ji dobře sladit s ostatním zařízením.
Záleží jen na tom, co je bližší vašemu naturelu a vkusu.
Obytné kuchyně nejsou žádnou novinkou, v bytech našich
babiček byly vždy centrem celé domácnosti. Zařízení nábytkem mělo jednotný styl, kterému se přizpůsobila třeba
i skříň na bílé kuchyňské prádlo, samozřejmě kredence, příborníky, bufety, stůl, židle, odpočívací gauč apod. Dnes se
ovšem od velkého obytného prostoru očekává také místo
na sedací soupravu a televizor. Proto bývá prostor komponován do několika částí - kuchyňské, jídelní a obytné (její
součástí pak může být v domácnostmi s dětmi i hrací koutek pro chvíle, kdy máma vaří a děti chtějí být v místnosti
s ní). Každý prostor má své vlastní využití a měl by opticky
působit jako samostatná jednotka. Pokud totiž celý velký
prostor zařídíme stejným nábytkem, bude působit příliš
monumentálně a sterilně. Samozřejmě ale vybíráme takové
zařízení, které se k sobě hodí tvarově i barevně, zkrátka
svým stylem. Propojujícím prvkem mohou být barvy, drobné dekorace, textilie, osvětlovací tělesa.
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Chceme-li k tomuto prostoru přičlenit i terasu či balkon,
využijeme také tyto propojovací prvky. Jako sjednocující dekoraci můžeme dobře využít pokojové a balkonové
květiny v pěkných nádobách. Umístění zelené pokojovky
poblíž dveří a okna na terasu vytvoří přívětivou návaznost
na rostliny v truhlíkách a květináčích venku.
Zpět ke kuchyni. Na terase i balkoně budeme chtít snídat,
popíjet kávu, něco mlsat při posezení s přáteli. Ne vždy
má kuchyň přímý vstup do vnějšího prostoru. Pak je třeba pamatovat na to, že cesta z kuchyně ven by měla být
pohodlná a rychlá. Zkrátka měl by zde být rozmístěním
nábytku vytvořen dostatečně široký koridor, abychom
prošli s talíři, ale také třeba projeli se servírovacím stolkem.
Skvělou vymožeností moderní doby jsou dveře na fotobuňku - když nesete v každé ruce šálek kávy, určitě oceníte, že
se vám dveře samy otevřou. I takové dveře se samozřejmě
dají „úplně“ zavřít a opatřit bezpečnostním zařízením,
není tedy třeba se obávat, že vstup do bytu nebude řádně
chráněn.

Dekorování stěn

V moderním interiéru raději nemluvíme o výmalbě, protože
dnes se často finální úprava stěn kombinuje. Část vymalujete, část polepíte tapetou, někam umístíte dekorační samo-
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lepky místo obrazu. Tím se ovšem z dekorování stěn stává
tak trochu věda, není úplně snadné vše vyladit tak, aby to
opravdu dobře vypadalo. Proto není od věci dojít si pro
radu k odborníkovi. Ostatně dobře nalepit třeba vinylové
tapety s nápadným vzorem vyžaduje kus řemeslné zručnosti, odřekněme se tedy domácího kutilství a raději zaplaťme
službu pořádnému řemeslníkovi. Právě tyto nápadné vzory
se ve velkém obytném prostoru dobře uplatní, ovšem nesmíme jimi plýtvat. Pěkně vypadá třeba dekorativní vzor na
stěně, vymezující jednotlivé zóny, vše ovšem záleží na stylu
nábytku a jeho rozmístění. Ať už zvolíte módní měděnou
nebo vínovou nebo jen bílou, vždy s nějakým stylizovaným
velkým vzorem, tapeta k sobě bude poutat pozornost. Je
tedy jasné, že nepatří za televizor, kam ale patří, to si žádá
dobré rozvržení celkového dekorování stěn. Ostatně, výrazné věci se vždycky rychleji okoukají, a pokud nechcete, aby
vám barvy a vzory na stěnách brzy lezly na nervy, přidržte
se jemných tónů výmalby, podtržených třeba na některých
stěnách tón v tónu sytější barvou. V českých domácnostech
bývá zvykem věšet na stěny obrazy, fotografie nebo efektní
plakáty a ty budou vždy dobře vypadat jen na nenápadné barvě stěny. Stále jsou moderní skládané obrazy, které
dobře vypadají nad podlouhlou nízkou skříňkou nebo nad
sedačkou. Můžete si je nechat udělat přímo na míru va-
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šim požadavkům barevného a designového ladění, stačí si
obstarat digitální obrázek ve velkém rozlišení. Nebo pro
ozdobení stěn vyžijte nějaké samolepky. Nad sedačkou vám
mohou poletovat motýli, pnout se třešňové větve s květy,
ale efektní jsou i stylizované bubliny a hvězdičky. Milovníci
koček usadí kočku na stěnu těsně nad skříňkou, vyznavači
exotiky si nalepí ke vchodu na terasu třeba slona. Samolepící dekorace mají jednu velkou výhodu - dají se snadno nalepit i sejmout, aniž by poškodily malbu nebo lak nábytku.
Jsou tedy snadno obměnitelné a můžete si jimi dozdobit
stěny podle své momentální nálady.
Součástí stěn jsou i dveře. Protože s rozvržení a dekoro-
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váním stěn se v moderním interiérovém designu hodně
pracuje, také dveře pomalu mění svou podobu. Začleňují
se do stěn, ať už volbou barvy a materiálu, nebo stavební úpravou. Aby stěna byla pro efektní design využitelná
celá, používají se dnes často skryté zárubně. Pak mohou
mít dveře třeba stejnou povrchovou úpravu jako kuchyňská linka a vlastně se nepozná, že jsou to dveře. Zejména
pokud používáte automatické otvírání nebo nenápadné
kování, které funguje jen na lehký stisk prstu. Jindy chceme
dveřím dát spíše zaznít a přizpůsobit je stylu místnosti. Jistě
vás napadnou vitráže, ty ale patří víc k historizujícímu stylu.
Moderní interiér má rád sklo a kov. Skleněné dveře mohou

lehkou konstrukci, umístěte do ní květináčky, nebo po ní
nechte jen tak pnout psí víno či nějakou letničku. Zelená
a kvetoucí terasa a balkon dodávají vnějšímu prostoru pocit
intimního zákoutí, který je přesně tím správným vyjádřením
návaznosti interiéru a exteriéru.

Pohodlné sezení

Relaxační zóna v obytném prostoru zahrnuje v dnešních
bytech hlavně sedací soupravu, z níž je možno sledovat
televizor. Ať sledujete filmy, seriály, sport nebo zpravodajské pořady, alespoň část doby dívání se na televizi by měla
být rodinnou záležitostí. Vždyť vůbec není nepříjemné se
s dětmi kouknout na pohádku, odrostlá mládež zase umí
doporučit zajímavý film či seriál. Dívat se na něco pěkného
ve dvou, to snad ani není třeba doporučovat. V každém
případě bychom měli pamatovat na to, že na televizor musí
dobře vidět všichni, kdo ke společnému sledování usedají.
Je to nepochybně jeden z faktorů, který by měl hrát roli při
výběru sedací soupravy. Všichni by také měli sedět pohodlně, ideálně s možností opřít si záda a mít přitom chodidla
pevně opřená o zem. Moderní nábytek někdy dobře vypadá, ale nemusí splňovat požadavky na pohodlí - a to budiž
vždy pro vás na prvním místě. Zejména pokud u televize
trávíte večery pravidelně, dopřejte si kvalitní relaxační nábytek. Připlatíte si, ale zato vás nebudou bolet záda. Výběr
designů je velký, u dražšího čalouněného nábytku máte
často možnost si vybrat, zda chcete provedení v kůži nebo
v některé potahové tkanině. Barevně dnes vedou střízlivé
tóny béžové, šedé, hnědé - moderní interiér upřednostňuje
praktičnost a stálost a tyto barvy se hned tak neokoukají.
Pestrobarevné tkaniny patří minulosti, jsou používány pouze jako menší, snadno obměnitelné dekorace - polštářky,
ubrusy, závěsy.
Sedět budete i na terase. Pokud ji máte velkou, můžete ji
zařídit s rozmachem. Pořiďte si pěkný jídelní stůl na snídaně a večeře a kromě toho i nějakou venkovní sedací soupravu. V posledních letech se nabídka terasového nábytku
zdaleka neomezuje jen na lehátka a stoly, ale zahrnuje
i křesla, pohovky, celé sedací soupravy. Ideálním materiálem kostry jsou zde umělý ratan nebo hliník - dají se dobře
otřít od prachu a nevyžadují žádnou jinou údržbu. Čalouněné prvky na venkovním nábytku by měly být snímací,
abyste je mohli uklidit před nepřízní počasí. To neznamená,
že nejsou měkké a pohodlné - můžete zvolit silné prošívané sedáky a matrace i opěrky zad s měkkou vycpávkou, na
kterých se vám bude krásně hovět při odpočinku na čerstvém vzduchu. I když i tady dnes designéři dávají přednost
střízlivým barvám, pokud se vám líbí, dopřejte si ven květy,
proužky, kostičky nebo puntíky v jasných barvách. Terasu
i balkon rozjasní a rozveselí.
pak mít vlisovanou fólii s nenápadnou strukturovanou dekorací, nebo ve stylu jiných dekorací v pokoji třeba obrázek
krajiny, stylizovaný barevný vzor - cokoli si přejete. Toto
netradiční, ale velmi moderní umožňuje Grafosklo, které
je zároveň efektní i bezpečné, netřeba se bát choulostivosti materiálu, má speciální tloušťku i úpravu proti rozbití.
A protože Grafosklo se používá i na obklady v kuchyních
nebo na dělící zástěny, můžete jím dodat celému interiéru
výrazný osobní styl.
Na terase pracujete s fasádou domu, tady tedy budete
opravdu jen drobně dozdobovat. Jste venku a sem patří
rostliny - zavěste tedy na stěnu u terasy nebo na balkoně

Ochrana před sluncem

Na jaře vítáme každý paprsek sluníčka a směrem k podzimu
se s jeho přívětivým teplem zase pomalu a neradi loučíme.
Zhruba od konce května do začátku září však slunce stojí
po většinu dne vysoko a opírá se pěkně zostra. Terasa se
rychle ohřeje, slunce pálí do očí a místo pohody tu začne
být nepříjemně. Pokud máme terasu velkou, můžeme si
ponechat část nezakrytou a část, která je trvale nebo přechodně zastíněná. Na menší terase si pak nějaké zastínění
dopřejeme po celé ploše.
Nejjednodušším řešením je slunečník. Na terase u domu

bychom ho ale měli považovat spíše za provizorium, než
ochranu proti slunci promyslíme a vybudujeme kvalitnější.
Malý slunečník moc před sluncem neochrání, s velkým se
obtížně manipuluje, což je nepohodlné vzhledem k tomu,
že ho nejspíše během dne budeme stěhovat tak, jako se
stěhuje sluníčko na obloze.
Pevným a elegantním řešením je pergola - konstrukce
z několika opěrných sloupků a střechy buď pevné, nebo jen
trámové, po níž se pnou popínavé rostliny.
Praktické mobilní zastřešení představují rolovatelné markýzy. Kazeta, do níž se markýza na hřídel navíjí, se dá umístit
prakticky na jakýkoliv objekt, odborná firma vám najde
optimální řešení právě pro vaši terasu. Levnější varianta je
na ruční ovládání, o něco nákladnější má pak již ovládání
motorové. Sofistikované systémy čidel u nejluxusnějších
markýz pak dokonce fungují automaticky - samy se rozevřou a zavřou podle časového nastavení a reagují na déšť
a vítr, takže jakmile začne pršet nebo příliš foukat, samy se
zarolují. To je samozřejmě velmi praktické, nemusíte hlídat
počasí, můžete klidně odejít z domu a plátno, kterým je
markýza potažená, nepoškodí ani mokro ani je neroztrhá vítr. Hloubka vysutí markýzy se v každém případě dá
nastavit, pokud si tedy jeden člen rodin chce opalovat tělo
na lehátku, zatímco druhý si chce ve stínu číst, vysunou si
markýzu jen částečně. Naopak hloubka je dostatečná, při
plném vysunutí pod ni klidně vejdete stůl pro šest lidí, tak-
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že i když vám přijedou přátelé na oběd, můžete stolovat ve
stínu pod markýzou i v pravé poledne.

A co takhle bazén?

Snem každého majitele baráčku je vyhřívaný bazén s protiproudem. Jak také ne, dovedete si představit větší pohodu,
než po únavném dni skočit do vody a pořádně zrelaxovat.
Bazény jsou v zásadě dvojího typu - nadzemní a zapuštěné.
Pokud si chceme dopřát luxus proti-proudu, nemůžeme
uvažovat o jiném bazénu, než zapustěném.
Za nejkvalitnější a nejodolnější jsou považovány betonové - mají železobetonovou vanu vypláště-nou těžkou
fólií o tloušťce 1,5 mm, obložené jsou keramickým obkladem nebo sklomozaikou, díky tomu lze dosáhnout téměř
libovolných tvarů. Jde o finančně nejnáročnější variantu.
Podobné vlast-nosti, ale příznivější cenu mají nerezové
bazény. Ovšem asi nejčastěji jsou vybírány takzvané sa-monosné bazénové vany z homogenních kopolymerů, u nichž
je velmi příznivý poměr kvalita vs. cena. Mají dlouhou
životnost, jsou odolné, výhodou je také variabilita velikostí
a tvarů či množství funkčních doplňků, které lze k těmto
bazénům pořídit. Další výhodou je možnost zastřešení
Každopádně ani při zahradním koupání bychom ale neměli zapomínat na základní hygienická pravidla – dlouhodobý
pobyt v mokrých plavkách například přispívá ke vzniku
mykóz, o které bychom jistě nestáli.

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: archiv TV Prima, Divadla Broadway, Studia Ypsilon

Amerika
v Čechách
Od začátku své herecké kariéry je spjatý s výjimečným divadlem Studio Ypsilon. Před
televizní kamerou dokáže zahrát jak bývalého pilota RAF stíhaného komunistickým režimem, bláznivého rockera ve výslužbě, tak chlapíka, který začne nový život
v chatové osadě jako hospodský. Hraje, zpívá a tančí v muzikálech, moderuje velké
zábavné soutěžní show i bláznivé pořady s hodně drsným humorem. Část měsíce také
tráví na Floridě, kde žije jeho žena s dětmi.

Včera jste přiletěl z USA, dnes natáčíte seriál Přístav a hned pak spěcháte do Divadla Broadway, kde máte hlavní roli v muzikálu Mýdlový
princ, stále také hrajete ve Studiu Ypsilon, dojíždíte do Brna hrát muzikál Děti ráje. Nemáte toho
někdy plné zuby?
Nemám. Občas je to honička, ale mně to nevadí, už jsem
si po letech zvykl a nemám problém koncentrovat se na
natáčení a vzápětí svou pozornost přesunout na muzikál.
Ten fofr mi vyhovuje, je pro mě motivující. Nahrnu si práci
na dny, kdy jsem tady, a pak se přesunu za rodinou, kde
trávím čas zase s nimi.

Není to tak, že musíte hodně pracovat,
abyste pak mohl odletět za rodinou do USA?

To ale není nic neobvyklého, každý pracuje, aby si vydělal
peníze a ty si pak ve svém volnu užil s rodinou. Já když za
manželkou a dětmi letím do Ameriky, odlétám tam třeba
na deset dní, to není žádná dlouhá doba. A rozhodně se
tam neflákám, ale pracuju. Učím se scénáře na další natáčení, řeším pracovní e-maily. Taky pracuju na jednom zajímavém projektu, který bych pak chtěl nabídnout některé
televizi. Natáčím dokumentární seriál o Spojených státech,
který bych chtěl letos dokončit

Dokumentární seriál o Spojených státech?

Plním si tak jeden ze svých snů, už se jím zabývám několik
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let. Nápad natočit seriál jsem dostal díky knize profesora
Oty Ulče, který žije v USA asi padesát let, učil politologii
a jiné obory na newyorské univerzitě. On před víc než
dvaceti lety napsal knihu Příručka pro zájemce o americký
svět. Kniha mě nadchla a inspirovala k tomu, abych natočil
seriál, který by přiblížil českým divákům život v Americe, ukázal rozdíly mezi životem u nás a tam. Měl by být
jakýmsi manuálem pro lidi, kteří se tam chystají, nebo
naopak zajímavost pro ty, kteří se do USA nikdy nedostanou. Všichni většinou znají Manhattan, Sochu Svobody,
Central Park, Grand Canyon, ale je spousta zajímavých míst,
o kterých lidé moc neví a my během natáčení objevujeme
další a další. Seriál by měl zahrnout i rozhovory s Čechy,
kteří v Americe žijí, ať už dlouhodobě, nebo jen dočasně.
Proč tam odjeli, jak se jim tam žije, jak porovnávají životy v obou zemích. Ať jsou to sportovci, umělci, nebo lidé
z jiných oborů. Seriál by měl být vlastně jakousi sondou do
života Čechů, ale ve vztahu k Americe.

Pro mnoho lidí je Amerika touha, sen, který
si chtějí splnit. Vy jste si jej splnil. Přišel jste o nějaké iluze, které jste o Americe měl?

Amerika mě fascinovala od mládí, chtěl jsem ji jednou
poznat, což se mi teď daří, a pořád v ní objevuju něco nového. Ale o žádné iluze jsem nepřišel, protože jsem žádné
neměl. Kdykoliv jedu do nějaké země, nemám o ní žádné

Rozhovor
naivní představy. Vždycky se ji snažím už dopředu a hlavně
pak na místě poznat, přizpůsobit se tamnímu životu, lidem,
pravidlům. To my Češi moc neumíme, neradi se přizpůsobujeme a nemáme rádi pravidla. Ale ono by to tak mělo být.
Jako když přijdete k někomu na návštěvu. Taky respektujete, že se doma zouvají a nabídnou vám pantofle. Nebo že
vás posadí na sedačku chráněnou igelitem. Nezačnete jim
ho přece strhávat jen proto, že se vám nelíbí. Ne nadarmo
se říká: Jiný kraj, jiný mrav.

Umíte si představit, že byste se tam později,
třeba za dvacet let, odstěhoval? Natrvalo, nebo
na delší dobu?

Natrvalo určitě ne, jsem člověk, který může pracovat jenom
tady. A nechtěl bych nikde žít načerno. Ale umím si představit, že bych na Floridě trávil třeba část zimních měsíců.
Takže když to půjde a budu na to mít finance, tak proč ne?

Amerika pro vás musí být i velká svoboda.
Přeci jen vás tam nepoznává každý a lidi vás nezastavují na ulici.

To je pravda, tam si ráno oblíknu tričko, kraťasy a žabky
a vydržím v nich celý den. Nemusím řešit, co mám na sobě,
jak vypadám, jak mluvím, jak se tvářím, ani mě nenapadne, že by mě třeba někdo tajně fotil. V Čechách se naopak
hlídám na každém kroku, protože s dnešními technologiemi vás kdokoliv vyfotí na ulici, aniž si toho třeba všimnete,
fotky ze sociálních sítí běžně přebírají média. Je to tak
strašná nesvoboda, až si kolikrát říkám, kam se hrabe se
svými praktikami Stb. Připadá mi jako zrůdnost, že si vůči
vám může kdokoliv dovolit cokoliv a když se ohradíte, dostanete odpověď, že s tím přece musíte počítat.

Nemáte z toho, že vás kdokoliv může vyfotit, někdy až trochu obsesi? Nebo třeba jen
strach z lidí, nechuť vycházet z domu?

Já jsem se naučil skoro nikam nechodit. Pokud to není
spojeno s mou prací nebo se neúčastním nějaké charitativní
akce a podobně. Pokud někam jdu, vyrazím s partou známých do míst, kde mám jistotu, že si můžu povídat s lidmi,
které dobře znám, dát si panáka beze strachu, že se druhý
den objeví má fotka na internetu nebo v novinách s titulkem, že jsem byl někde pařit. I proto jsem rád, že moje
rodina nežije tady, že mají moje děti klidné dětství. Kdyby
vyrůstaly tady, jsou jako Dejdarovy vystaveny pronásledování fotografů, kteří mají kolikrát až estébácké způsoby. Nechávám své děti prožít klidné dětství, to nejlepší, jaké jsme
jim s manželkou mohli připravit. Podle toho taky vypadají
a tak se k nám i chovají, čehož si nesmírně vážím.

Myslíte, že sny, za kterými v životě jdete,
se vám plní snadno, nebo si musíte všechno tak
zvaně vydřít?

Myslím, že nic nemám v životě zadarmo. To, kam jsem se
dostal, co můžu dělat, s kým se můžu stýkat, jsem si zasloužil díky své práci, své profesionalitě, na níž si zakládám. Je
pro mě čest a moc si toho vážím, že se dobře znám třeba
s Jardou Jágrem, s panem Gottem, Jiřinou Bohdalovou. Ale
nechlubím se tím na sociální síti, nedělám si selfíčka a podobně. Pořád se vidím jako obyčejný kluk z Chrasti u Chrudimi, který k těmto a spoustě dalších lidí vzhlížel a nikdy
by ho ani ve snu nenapadlo, že si s nimi bude jednou tykat
a budeme přátelé. Možná je to proto, že se necítím být
nějakou extra star. Taky by mě ani ve snu nenapadlo, že by
si někdo mohl považovat za čest, že se zná se mnou. Člověk
by měl v tomto případě zůstat trochu při zemi. Pokora
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a úcta je dnes mezi lidmi dost vzácná. Nechci se dotknout
mladých lidí, ale mezi touto generací často chybí. Ať se jedná o vztahy ve škole, v rodině, ve sportu, v práci. Lidi neumí
pozdravit, poděkovat, neváží si sebe navzájem, neumí pustit v tramvaji někoho staršího sednout. Mizí úcta ke starším
a k autoritám. A to je strašná chyba.

Jsou chvíle, kdy si řeknete: Na to už nemám
věk, asi už jsem starej?

Nechci se věkem moc zabývat, protože si starej ještě nepřipadám. Loni jsem slavil padesátiny a všichni se mě ptali na
nějaké bilancování a na to, jak se cítím. Tím mě donutili
o věku přemýšlet. Ale dlouho jsem se věkem nezabýval.
Ano, někdy mě napadne, že už jsem na něco trochu starej. Třeba ve chvíli, kdy se dívám v televizi na nějaký film
a řeknu si: tenhle člověk už by to neměl hrát. U divadla je
jiná situace, tam jde většinou – alespoň u divadla, jak ho
hrajeme u nás ve Studiu Ypsilon - o nadsázku a fabulaci.
Ale asi bych si připadal divně, kdyby mi někdo nabídl třeba
roli třicátníka. Tu už bych nepřijal, v ní už bych si připadal
fakt nepatřičně.

Myslela jsem spíš jinou situaci, ne v práci,
ale v běžném životě.

Vyrůstal jsem za komunismu, což se s dneškem nedá vůbec
srovnat. Všechno se změnilo – něco naštěstí, něco bohužel.
Už před dvaceti lety jsem byl třeba starý na nějakou muziku, a co teprve dneska. Ale asi nejvíc mě zaráží způsob
komunikace mladých lidí ve věku mých dětí. Připadá mi
mnohem větší zábava balit holky a chodit s nimi do kina,
než od některé sedět dva metry a psát jí smsky. To fakt nepobírám. Verbální komunikace mezi lidmi je základ vztahu.
Psaná věta, která nemá emoční obsah, vždycky může vyznít
jinak, než ji myslíte. A to je původ mnoha potíží, které lidi
mezi sebou mají. Že si někdo něco přečte z telefonu a pochopí to jinak. Protože chybí emoce, intonace, melodie,
výraz. Nechápu, že lidi - mladí i starší - raději sedí u monitoru a tráví čas u pro mě dementních diskuzí, než aby šli ven
a hráli fotbal, jezdili na kole nebo jen tak seděli na louce.
Já jsem trávil mládí s kamarády venku, proto nechápu chování dnešních mladých lidí. Ale nechci, aby to znělo nějak
zapškle. Já mám mladé lidi rád a rád se pohybuju v jejich
společnosti.

Mluvili jsme o splněných snech. V seriálu
Přístav hrajete postavu, která si jeden takový
taky splnila. Myslíte si, že Marek Skála pro vás
bude podobně osudová role, jako byl třeba
Antonín Maděra ve Zdivočelé zemi? Nebo Ozzák
v Comebacku?

Těžko říct, to ukáže až čas. I když tyto seriály se nedají srovnávat. Zdivočelá země bylo vážné téma, Přístav je komediální seriál, Comeback nadsázka. Natáčení Přístavu mě taky
hodně baví. Nejen proto, že se tu sešla skvělá parta lidí, ale
i proto, že jde o trošku jiný seriál, než ostatní, které v sobě
obsahují jistou nekonečnost. Snažíme se, aby se divák nejen
pobavil, ale aby mu děj a dialogy přišly uvěřitelné. Protože
současný seriálový jazyk je podle mě mrtvý jazyk, kterým
normální lidi vůbec nemluví. Snažíme se být v našich rolích
co nejvíc lidští a vypadá to, že se nám to - snad – podle sledovanosti daří. A taky z ohlasů, které se zprostředkovaně
dozvídám, protože jak jsem řekl – nečtu žádné diskuze na
internetu. Mám radost, že o seriálu hezky mluví lidi, které
jinak tato tvorba vůbec nezajímá. Že se nám možná povedlo přivést ke sledování seriálu lidi, kteří se dřív na televizi

vůbec nedívali.

Slyšela jsem hezké ohlasy na muzikál Mýdlový princ.

Role Martina Marka z Mýdlového prince je pro mě zásadní.
Po dlouhé době – vlastně od muzikálu Zpívání v dešti – tu
hraju hlavní roli. V divadle sice zažijete potlesk a někdy
ovace, ale nestává se, aby lidi křičeli nadšením, pískali
a buráceli, jako je to běžné třeba na rockových koncertech.
No a na Mýdlovém princi přesně takové reakce zažíváme.
Každé představení. Nesmírně nás to nabíjí energií a moc si
toho vážíme. Podobně lidi reagují i na muzikál Děti ráje,
kde nejsem tahoun představení, ale moc mě těší, že můžu
být jeho součástí. Přiznávám, že mi ten potlesk a ovace
u obou představení vždycky vhánějí slzy do očí.

Je pravda, že budete zase hrát v muzikálu
Adéla ještě nevečeřela?

Roli barona Kratzmara už jsem hrál a Radek Balaš mi ji
nabídl znovu. Tak řešíme, jestli bych tuto roli zvládl časově
skloubit jak s natáčením Přístavu, tak s Mýdlovým princem
a Dětmi ráje, kteří se hrají v Brně a kde se Sagvanem Tofim
alternujeme stejnou roli. Nerad bych se dostal do nějaké
smyčky alternací.

Ve Studiu Ypsilon, kde hrajete už skoro
třicet let a kde jste byl i řadu let v angažmá, něco
nového zkoušíte?

Od chvíle, kdy jsem začal natáčet Přístav, jsem nic nového
nezkoušel. To by nešlo skloubit a já bych nerad zkouškami
v divadle natáčení seriálu komplikoval. Jediné, co mě čeká,
by měla být již zmíněná Adéla. Její zkoušení bude snazší
proto, že už jsem tu roli jednou hrál, nebudu se ji muset
učit od základů znovu.

Vždycky jste říkal, že Ypsilonka je svět sám
o sobě, váš svět, vaše druhá rodina. Je to pořád
stejné, nebo se i tam vztahy proměnily?

Vždycky to tam pro mě bylo druhé doma. Když jsem před
lety hrál skoro denně, vlastně jsem v Ypsilonce trávil víc
času než doma. Ti lidi – obzvlášť někteří – jsou mi dodnes
nesmírně blízcí a myslím, že je to vzájemné. Těžko se to
popisuje, kdo něco podobného nezažil, možná by to nepochopil, nebo by neuvěřil. Nedávno jsme s Petrem Vackem,
se kterým se známe, kamarádíme a hrajeme spolu už skoro
třiatřicet let, dělali rozhovor v rozhlase v rámci Noci s Andersenem, kdy jsem já byl jeho hostem. Vezl jsem ho pak
domů a povídali jsme si o představení Rusalka (Rusalka nejen podle Dvořáka aneb Kdo je stará Háta – pozn.red.), které hrajeme už třináct let. Petr už tu taky není v angažmá,
ale stálý host, jako já. A říká mi: „Člověče, to ti byla zase
tak ukrutná sranda, že jenom proto stojí za to sem chodit.“
A nemyslel tím jenom srandu na jevišti, ale v zákulisí, před,
během i po představení. Vztahy se do určité míry proměnily, lidi odešli, z původní sestavy je nás tam už jenom pár.
Ale pořád sem chodím a hraju tu moc rád. Protože tu s kolegy prožívám neuvěřitelné a mimořádné chvíle.

Je Ypsilonka tak trochu vaše Amerika v Čechách, kam se můžete před vnějším světem
schovat?

Vím, co tím myslíte, ale asi bych to nenazýval Amerikou.
Nevím, jak to přesně pojmenovat. Odskok od reality, prostě
balzám na duši.

OAKS PRAGUE: DOMOV V SRDCI
PŘÍRODY S MĚSTEM NA DOHLED
PROBUDÍTE SE DO JISKŘIVÉHO RÁNA, SKRZE VELKÁ OKNA PRONIKAJÍ DO VAŠÍ LOŽNICE SLUNEČNÍ
PAPRSKY A VY SE VYDÁVÁTE DO KUCHYNĚ PŘIPRAVIT KÁVU, KTEROU SI SPOLU S PARTNEREM VYCHUTNÁTE NA TERASE. MÁTE ČAS, DO PRÁCE V CENTRU PRAHY SE DOSTANETE ZA PŮL HODINY.
VÁŠ DALŠÍ DEN V OAKS ZAČÍNÁ.
Oaks Prague, které se v letošním roce začíná budovat
na jihovýchodním okraji Prahy, spojuje nejlepší české i světové architekty, například Evu Jiřičnou, Richarda Meiera,
Petra Koláře či Johna Pardeyho. Jejich návrhy rodinných
a bytových domů vychází ze studie českého venkova a krajiny. Díky citlivým úpravám švýcarských mistrů krajinné
architektury ze studia Enzo Enea, souzní zástavba s okolní
nádhernou přírodou.
Výjimečnou péči o komfort a příjemný život nových obyvatel, z nichž první se do Oaks Prague nastěhují koncem roku
2018, odráží i vyladěné služby. Přivítá je zde fungující pošta
a školka. Všechny nezbytnosti pro každodenní život pořídí
v místních obchůdcích. Celoročně si mohou dopřát delikatesy z farmářských trhů a čerstvé pečivo z místní pekárny.
Přirozeným srdcem Oaks Prague bude Country club situovaný v historickém zámečku, jehož renovaci navrhl John Pawson. Poskytne zázemí restauraci, golfovému klubu, fitness,
lázním i butik hotelu s 27 pokoji. O klidné spaní obyvatel
Oaks Prague se postará diskrétní bezpečnostní služba.
Oaks Prague nabízí unikátní zázemí a služby na nejvyšší
úrovni v nádherné přírodě pouhých 30 minut z centra
Prahy. Vyžití zde najdou všichni - milovníci golfu, tenisu,
cyklistiky i výletů, mladí i rodiny s dětmi. Společné ovocné
sady či zeleninové zahrady jen potvrzují dokonalé sladění
filozofie a respektu k tradici. Oaks Prague nabízí ideální
podmínky pro zdravý životní styl celé rodiny a pohodový
život v přirozené harmonii s okolím – přírodou i podobně
naladěnými sousedy.
www.theoaksprague.cz

Módní trendy
Text: Ilona Mádrová, foto: archiv značek

Less is more
–

Móda pro jaro 2016
Jarní móda vás bude hodně bavit a zaručí vám pohodlí. Představuje symbiózu
peace & love, romantiky a volá po exotice. To vysvětluje, proč vitamínová oranžová
zaplavila světová módní pódia. Těšte se na pestrobarevné kreace, slušivý
minimalismus a sportovní ležérnost. Jednoduše řečeno, nová sezóna hlásí návrat
k jednoduchosti, v trendu pokračují motiv proužku a pánské střihy, očekávané jsou
objem, vrstvení a lehounké bundy.

Office

Formální šatník úřednic a bankéřů dobyl módní špici.
Abyste si tento trend užila, nemusíte pracovat v bance
a ani být jednatelkou firmy. Stačí, že tak vypadáte.
Adoptovat tento trend může každá z vás. Šatník silné
ženy orientované na výkon byl odjakživa založen na
eleganci, prvcích pánského šatníku, vestách a neutrální
černobílé kombinaci. Nestárnoucí klasikou jsou malé
černé, dvouřadé zapínání knoflíků, smoking, komplet
s plisovanou sukní, kravata a mokasíny. Máte před
sebou ingredience k sestavení vlivné garderoby.

Louis Vuiton
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Agnés b

Carven

Oranžová

Barva mandarinek a pomerančů
namíchala šťavnatou módu. Tušíte
správně, bez oranžové letos ani na
krok. Je hlavní barvou nové sezóny
a nabízí rozmanitou paletu odstínů. Vitamínový nášup působí
skvěle, rozzáří outfit a evokuje
letní atmosféru. S kombinováním
buďte opatrná, ne každý odstín
zaručeně padne k vaší pleti.
Všeobecně slušivé kombinace
nabízí spojení s šedou, modrou,
červenou a růžovou. Letos by
zkrátka neměla ujít vaší
pozornosti.

Dior

Lanvin

Paul & Joe

Pyžamová párty

Domácí oblečení a pyžama kdysi patřily do
intimního šatníku. Dnes je vše jinak a nosí se
v rámci běžné garderoby. Pánské dvoudílné
pyžamo, noční košile a košilky… Návrháři se
jednoduše inspirovali domácí pohodou. Oblíbené střihy pánského pyžama a košile XXL,
motiv drobného printu a proužky zaručí stejné
pohodlí i přes den.

Lacoste

Paul & Joe

Chanel

Tutti Frutti

Vstupujeme do období
kontrastu intenzivních
barev, jejich bláznivých
kombinací a motivů, které
si pořádně užijete. Vše
dohromady vytváří koktejl
pestrobarevných kreací
a nových nápadů. Letos
budete nepřehlédnutelná.

Miu Miu

Chloé

Dior

Chanel
Cedric Charlier

Lanvin

Vrstvení

Odzvonilo nudným střihům a siluetám bez detailů. To, co
kdysi bylo zvláštní, je dnes ultramoderní. Vašim úkolem je
zaujmout originálním outfitem. Máme pro vás nový tip na
ležérní, pohodlnou a nadčasovou módu. Zapomeňte na
uhlazenost a topy a košile slušňácky zastrčené v pase.
Nechte je spadat přes kalhoty či sukni, vytvořte žádaný
objem a kaskádu délek. Vyzkoušejte další slušivé kousky:
třeba kalhoty s bočním rozparkem, nebo zavinovací
kalhoty.

Lacoste

Zadig & Voltaire

H&M

Bundy a parky

Lehounké bundy a parky jsou žhavým trendem sezóny. Pokud držíte
s módou krok, neměl by vám tento chytrý kousek letos chybět. Nosí
se převážně v pastelových barvách, můžete zvolit decentní potisk
a i přes sportovní střih vykouzlí elegantní outfit. Navíc je ideálním
pomocníkem proti jarním rozmarům.

H&M
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Ručně vyráběná, dřevěná pera
www.peranovak.cz

Jamie Donaldson

Westwood, Daly, Donaldson

- hvězdy letošního D+D REAL Czech Masters
Třetí ročník turnaje série European Tour D+D REAL Czech Masters se uskuteční od 18.
do 21. srpna opět v Albatross Golf Resortu u Prahy. Prvními potvrzenými hvězdami
jsou Lee Westwood, John Daly a Jamie Donaldson.
„Turnaj se za necelé tři roky rozvíjí bleskovým tempem.
Přispívá k tomu kladné hodnocení European Tour, rostoucí zájem diváků a obchodních partnerů. Letošní startovní
pole bude nejsilnější, jaké kdy v Česku bylo,“ říká Petr
Dědek, majitel promotérské společnosti RELMOST.
Angličan Lee Westwood je bývalou světovou jedničkou.
V roce 2010 sesadil z trůnu Tigera Woodse. Westwood vyhrál celkem 42 světových titulů. Je tradiční oporou rydercupového týmu Evropy - 9 účastí proměnil v 7 vítězství.
Američan John Daly oslaví v dubnu padesátku. Pořád patří
mezi hráče, kteří přitahují po celém světě velkou pozornost
diváků. Vyhrál dva major turnaje. V roce 1991 získal titul
na PGA Championship a v roce 1995 vyhrál britské The
Open.
Velšan Jamie Donaldson byl prvním vítězem D+D REAL
Czech Masters v roce 2014, díky tomu se kvalifikoval do
rydercupového týmu Evropy. Duel proti Americe rozhodl
právě Donaldson.
„To jsou potvrzení hráči. Máme samozřejmě zájem o další
známé golfisty, se kterými jednáme. Chystá se k nám přijet
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znovu Peter Hanson, po dvou letech Paul Lawrie a Stephen
Gallacher, jednáme se Španělem Quirosem, přislíbil nám
účast Švéd Robert Karlsson a ptal se taky Andy Sullivan,
který u nás bude pravděpodobně bojovat o účast na Ryder
Cupu,“ dodává Petr Dědek.

Golfisté jdou zdarma

Novinkou je bezplatný vstup všech registrovaných hráčů
České golfové federace. Při vstupu stačí prokázat se kartou
ČGF. Vstup zdarma je také pro děti do 15 let, seniory nad
65 let a držitele průkazu ZTP.
„Česká golfová federace si velmi váží stále se prohlubující
spolupráce s úspěšným promotérem turnaje D+D REAL
Czech Masters na Albatrossu,“ říká sportovní ředitel ČGF
Luboš Klikar. „Jsme rádi, že vloni nominovaný amatér Vítek
Novák prošel cutem a že společně s profesionálem Filipem
Mrůzkem přiměli české diváky k fandění i ve finálových
kolech turnaje European Tour. Dohoda ČGF a promotéra,
že vstup na turnaj budou mít letos v srpnu zdarma všichni
v Čechách registrovaní golfisté, je zcela mimořádná i v ev-

John Daly

ropském kontextu. Věříme, že díky
tomuto kroku loňská návštěva bezmála 20 tisíc fanoušků bude letos
téměř dvojnásobná!“

Novinky na turnaji

Lee Westwood

Partneři turnaje
•
•

pro sledování hry. Nová tribuna
pro diváky vyroste na jedničce.
Plánujeme golfové kliniky - jednu
společnou hodinovou včetně autogramiády budou mít Lee Westwood
a Jamie Donaldson. Novinkou
budou u vchodu navigátoři Golf
Digest, kteří diváky zasvětí do toho,
co je kde právě nejzajímavější,
koho kde uvidí apod. V plánu je
jedna unikátní technická novinka
v Česku. Rádio s live komentářem dění na hřišti.

Novým generálním partnerem s tříletou
smlouvou je Raiffeisenbank.
Novým Official Car partnerem se stala
ŠKODA AUTO.
Nový víceletý kontrakt podepsal Plzeňský
Prazdroj.
Přímé přenosy odvysílá televizní stanice
Fanda, člen skupiny Nova.

•
Hřiště Albatross Golf Resort prošlo
v zimě nejzásadnějšími proměnami •
od jeho otevření. Jejich společným
jmenovatelem je voda. „Kromě
nového retenčního jezera, které
vyrostlo za greenem 13. jamky, jsme vybudovali tři nové
vodní překážky. První na jamce číslo 1, druhou na jamce 10
a tu poslední na jamce 12. Všechna tři jezera jsou ve hře,
zejména na 1. a 12. jamce, kde jsou v těsné blízkosti greenu. Jezera jsou navzájem propojena potoky, které přetínají
ferveje na 1. a 12. jamce,“ popisuje Stanislav Lisner, generální manažer Albatross Golf Resortu.
Další novinkou je zařazení Albatross Golf Resortu mezi
European Tour Destinations. Jde o skupinu prvotřídních
hřišť celého světa s mimořádnou kvalitou. Albatross se ocitl
ve společnosti takových hřišť jako je Jumeirah v Dubaji,
Le Golf National u Paříže, kde se bude konat v roce 2018
Ryder Cup nebo London Golf Club, což je jeden z nejprestižnějších golfových klubů v Británii.
Turnajová vesnička se promění v zábavní zónu pro celé
rodiny. Dojde k rozšíření interaktivních zón díky společnostem Raiffeisenbank a ŠKODA AUTO ČR. Proměnou projde
16. jamka.
Na 18. jamce znovu vyroste obří VIP hospitality, které bude
o patnáct metrů delší než loni. V přízemí bude nově terasa

Challenge Tour turnaje

Součástí aktivit Relmostu jsou také dva Challenge Tour
turnaje. Letos slaví páté výročí D+D REAL Czech Challenge.
Znovu se hraje v resortu Kunětická Hora od 26. do 29. května. Hrací kartu dostane zhruba 15 až 16 českých golfistů.
Prize money se zvyšuje na 175 tisíc Euro.
Na Slovensku se bude hrát třetí ročník D+D REAL Slovakia
Challenge, opět v Penati Golf Resortu. A to od 7. do 10.
července. I tady se zvýšilo prize money o 5 tisíc Euro na 170
tisíc. Šanci dostane přibližně desítka českých hráčů.
Před novou sezónou jsou také hráči RELMOST ProGolfTeamu. Tvoří ho Lukáš Tintěra, Aleš Kořínek, mezi profesionály je nově Petr Dědek junior, dále Dan Suchan a nově
slovenský talent Ján Friesz - to jsou hráči, které čeká plný
program, to znamená 7+1 turnaj na Challenge Tour a pozvánky na European Tour. Adam Rajmont plánuje zatím
hrát jen českou a slovenskou challenge.
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Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

Dokonale
připraveni
na golf
Hra džentlmenů má svá striktní pravidla, což platí nejen
pro hru, ale také pro oblečení a vybavení. Na druhé straně není nic proměnlivějšího než móda. Kdyby tomu tak
nebylo, museli by hráči dodnes švihat holí v parukách,
třírohých kloboucích a dlouhých kabátcích, jako tomu
bylo na konci 18. století.

Od cylindru k pumpkám

Jestliže dnes považujeme za klasické a vhodné golfové oblečení slušné dlouhé kalhoty a tričko s límečkem, pak právě
tohle by pro každého meziválečného hráče bylo šokující.
Jenže nad oblečením 20. a 30. let s kravatou a kalhoty
zastrčenými do podkolenek by se zase podivovali hráči
roku 1850. Tehdy byl totiž běžný golfista vybaven frakem,
cylindrem a košilí s obrovským „motýlem“. Tuhle módu
však považovali už na konci 19. století za příliš formální
a také značně nepohodlnou. A tak golfoví hráči odložili
nepraktický cylindr a vyměnili ho za čepici. Frak zase nahradilo tvídové sako. Začaly se nosit pumpky s podkolenkami,
košile zůstala, ovšem motýla nahradila kravata.

Odvážně odložené sako

Po první světové válce mizí pumpky a objevují se jen o trochu delší kalhoty, které sahají do půlky lýtek a jsou zastrčeny do podkolenek. Krátká délka kalhot se udržela hlavně
z praktických důvodů, hráči si neurousali nohavice. Jeden
z hlavních golfových módních guru té doby, Walter Hagen,
při hře už odložil sako a hrál v košili, případně si přes ni
natáhl svetr. Z hlediska volného pohybu příjemné, ovšem
z hlediska tradic odvážné a novátorské.
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Tenisová inspirace

Na přelomu 20. a 30. let přichází revoluce, která provždy
změní tvář golfového oblečení. Změnu však nehledejme
v golfu, nýbrž v tenisu. V roce 1926 hraje francouzský
tenista René Lacoste svůj zápas na US Open poprvé v tričku
s límečkem. Do té doby se hrálo v košili, v dlouhých rukávech, s kravatou. Velmi nepohodlné, košilový límeček byl
tvrdý a odírající krk, dlouhé rukávy se rychle rolovaly dolů.
Lacosteho inovace jen přizpůsobila oblečení potřebám
hráčů. Límeček byl měkký a dal se ohrnout nahoru jako
ochrana krku proti slunci.

Límeček nutný

V golfu se obligátní tričko s límečkem začalo prosazovat
až po druhé světové válce. Stejně jako v případě tenisu to
bylo dáno praktickými požadavky hry. Límeček byl v tomto
případě i chytrou „úlitbou“ tradici košilového límce. Tričko
vypadalo docela dobře i pod sakem, které bylo tehdy při
vstupu do klubových domů nutností.
Ale ani éra trička s límečkem nemusí trvat věčně. V poslední době se začíná na hřištích často objevovat tričko se
stojáčkem. Stojáček je vzdušnější a subtilnější variantou
svetru s rolákem, který hráči používali v chladném počasí

Sport
vem a že v roce 2066 se bude golf hrát v jiném oblečení než
dnes, je více než pravděpodobné.

Jeansy (někde) zakázány

Klasické modré jeansy jsou někde přímo zapovězené, jinde
nedoporučované, některé golfové kluby je tolerují, jiné povolují. Zajímavé je, že jeansy hnědé nebo černé barvy jsou
většinou akceptovány, takže kontroverzní je pouze modrá
barva. Možná to souvisí s dobou, kdy tyto praktické kalhoty
z pevné bavlny sloužily coby montérky a nosit pracáky na
sport džentlmenů, no dovolte…

Bez rukavic ani ránu

Dalším doplňkem, který oceníte záhy při startu vaší golfové
dráhy a budete jej potřebovat po celou její dobu, jsou golfové rukavice. Jednou z několika funkcí golfových rukavic,
je ochrana před vznikem mozolů a před otlaky vůbec. Další
a neméně významnou funkcí je ochrana před potem - materiál rukavice zabrání průniku potu na grip a tím i prokluzování hole při jejím držení.

V čem šlapat po greenu

už v 70. letech minulého století. Když ve stojáčkovém triku
Tiger Woods před pár lety hrál v Augustě, bylo tím řečeno,
že i tohle oblečení už patří ke standardnímu.

Od decentnosti k barevnosti

Golfová kalhotová móda se také po válce výrazně změnila. Kalhoty už od 60. let nemusí mít vyžehlené puky, v 70.
letech vzala za své barevná decentnost a nahradila ji pestrost. Rekreační hráči už hrají i v krátkých kalhotách, což
by si muži ještě v 50. letech nedovolili. A současné bláznivé
kalhotové kreace Iana Poultera nebo Johna Dalyho ukazují, jak se posouvá hranice vkusu i toho, co je tolerováno.
Jejich kalhoty jsou oživením turnajů.

Změna je život

S tím, co je a není golfově vhodné, tradiční, to tedy není
vůbec jednoduché. Za posledních sto let šla golfová móda
stejnou cestou, jako v jiných sportech: od formálnosti
směrem k praktičnosti a hráčskému pohodlí. A tento trend
bude pokračovat. Na některých hřištích můžete hrát prakticky v čemkoli, jinde je ale klubový dům otevřen pouze
těm, kteří mají na sobě sako. Že se ale za padesát let budeme na dnešní golfovou módu dívat s nostalgickým úsmě-

Golfovou obuv oceníte především při golfovém švihu, kdy
vám dodá tolik potřebnou stabilitu a pevné postavení, bez
kterého se golfový nápřah stává nebezpečným pohybem,
který může na kluzkém povrchu končit i pádem. A dostáváme se k další výhodě, a sice k odolnosti vůči vodě. Všechny
golfové boty sice proti vodě odolné nejsou, ale na kvalitnějších golfových botách označení nepromokavosti určitě
najdete.
Podívejme se na základní rozdělení golfové obuvi. Pokud
chodíte pouze trénovat na driving range neboli cvičné odpaliště, pak nutně golfovou obuv nepotřebujete, nicméně
i zde, popřípadě v létě na suchém hřišti, vám přijde vhod
lehká sportovní golfová bota. Lehké rekreační boty bývají v kombinaci kůže / textilie, popřípadě mohou být celé
syntetické. Rekreační bota je tedy především pohodlná,
avšak nevhodná do mokra či ranní rosy. Nejlepší kombinací
je tedy lehká sportovní bota s alespoň částečnou ochranou
proti vodě.
Pokud chodíte hrát velmi často a nevadí vám jakékoli počasí, pak vám nezbývá než si zakoupit kvalitní golfovou obuv
s ochranou proti vodě (např. s gore-tex, aqua-flex či jinou
membránou), která zabrání prosáknutí vody.

I trekové boty obstojí

Výraz treking se používá pro obuv, oblečení a různé doplňky, které mají co do činění s přírodou, pěší a horskou turistikou. Trekové boty se hodí ale i na golf, nicméně v tomto
případě nejde o trekovou klasiku, ale spíše o její „civilní
verzi„. Tedy žádné pohorky, kotníčkové boty s deseticentimetrovou podrážkou, ale spíše něco velmi podobného
golfové obuvi s velmi důležitým prvkem, který nesmí na
správných golfových botách chybět - kvalitní protiskluzovou podrážkou.

Zimní boty - ano či ne?

Výrobci samozřejmě už dávno zjistili, že golfisté potřebují
i speciální zimní boty a tak je většina výrobců zařadila do
své nabídky. Speciální zimní golfové boty mají samozřejmě velkou řadu výhod. Vyznačují se tím, že mívají všitou
speciální membránu a zakryté švy, jsou zvýšené nad kotník
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Rozhovor

a mají speciální gumovou podrážku, která zaručí stabilitu.
Pokud je budete kupovat, hledejte boty, u nichž výrobce
deklaruje voděodolnost a zároveň zvýšenou prodyšnost.
Jste-li ale amatérský hráč v pravém slova smyslu a v zimě
na hřišti hledáte především zábavu, zapomeňte na speciální boty a membrány a klidně si obujte klasické pohorky.
Poslouží téměř stejně dobře a většině hráčů postačí.

Spiky to jistí

Golf je sport, který se hraje za každého počasí a v každém
terénu. Golfový švih navíc vyžaduje velkou stabilitu při rotaci celého těla a hráči zjistili, že např. kombinace mokrého
povrchu a svahu může být téměř vražedná. Aby se zabránilo nechtěnému uklouznutí při provádění švihu, používají se
speciální zpevněné boty s kovovými nebo plastovými hroty
na podrážce, které zajišťují trakci - se spiky.

Kontroverzní hřebíky

Ačkoli z historie víme, že fotbalové boty s hřeby existovaly už v 16. století, jedna z nejstarších doložených zmínek
o speciálních golfových botách se datuje až od roku 1857.
Skotská publikace Golfer‘s Manual tehdy mezi radami pro
začínající golfisty uvedla, že je dobré si zakoupit pevné
boty s podrážkou zdrsněnou malými hřebíčky. Nejstarší
golfové boty s upravenou podrážkou měly v sobě napevno
hřeby, tyto boty ale nebyly příliš pohodlné, bezpečné ani
lehké. V roce 1891 se objevily boty s kovovými výměnnými
spiky. Jejich všeobecné rozšíření na sebe ale muselo ještě
chvíli počkat. Až do začátku 20. století se totiž převážně
nosily boty s gumovou podrážkou.
Okolo roku 1919 už byly kovové spiky považované hráči za
standard. Nutno dodat, že k nepříliš velké radosti greenke-
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eperů, kteří velice rychle zjistili, že co je dobré pro golfistu,
nemusí být dobré pro greeny. Kovové spiky ničí jejich povrch, a protože pravidla golfu neumožňují na greenu opravit stopu po došlapu hráče, hráči tím trpěli také. Kovové
spiky neničily jen greeny, ale i podlahy v klubovnách. Proto
často najdete v klubovně cedulku zakazující vstup v botách
se spiky a hráči se musí přezout, aby mohli dovnitř. Výjimkou jsou tzv. „spike bary“, do kterých je povolen vstup
v golfových botách, aby se hráči po hře mohli občerstvit.
Tradice vzniklá v době kovových spiků ve spoustě kluboven
přetrvala dodnes.

Kovové versus plastové

Velký rozmach golfu ke konci dvacátého století jen znásobil starosti greenkeeperů o stav jejich hřiště. Naštěstí se
objevilo řešení. V roce 1993 přišla společnost Softspikes
Inc. s plastovými spiky. Původně vypadaly jako plastová
verze kovových, ale brzy se začaly objevovat nové vzory
až po dnešní design, kdy má každý spike několik „hrotů“
po obvodu ve tvaru hvězdy nebo kytičky. Nové spiky byly
šetrnější ke greenům a podlahám kluboven a zároveň lehčí
a pohodlnější pro hráče.
Ačkoli jsou tedy kovové spiky dnes na pokraji vyhynutí,
nevymizely docela. Na profesionálních túrách se hrávalo
a stále ještě hraje s kovovými spiky, které se neošlapávají
a velmi dobře drží na mokrém nebo měkkém povrchu.
Kromě některých profesionálů už ale kovové spiky nikdo
nenosí.

Nebo jen výstupky?

Nevýhody měkkých plastových spiků vedly výrobce k dalšímu vývoji. Možnou cestou jsou „spikeless“ boty, tedy

Krása

golfové boty s tvrdou podrážkou, která má různě tvarované výstupky. Oceníte, že nemusíte spiky měnit a neošlapávají se vám, nevýhodou může být menší stabilita za mokra
nebo v prudkém svahu. Na rekreační hráčské úrovni ale
rozdíl nebude tak znatelný, aby nestály za vyzkoušení.

Hole pro začínající hráče

Pokud s golfem začínáte a chystáte se koupit první hole,
máte v zásadě dvě možnosti. Možnost první - zapomeňte
na značku. Ze začátku je lepší koupit si neznačkové hole,
dnes pořídíte kompletní set i s bagem za 4.000 Kč. Možnost
druhá - hole z druhé ruky.
Jejich ceny jsou opravdu nízké a hole bývají většinou zachovalé, neboť hráči mění svoji výbavu kvůli hernímu zlepšení
a ne proto, že by už byly nepoužitelné. Někdy je nutné
vyměnit gripy (držadla) holí, ale to je jeden případ ze sta
a i v tom případě se jedná o investici v rámci stovek korun.
Druhým důležitým aspektem je materiál, ze kterého je
vyroben shaft (násada) holí. Hole dělíme na pánské, dámské, dětské a seniorské, rozdíl je ve tvrdosti, resp. pružnosti
shaftu. Mužům - silovým hráčům - se doporučují shafty
ocelové, ostatním hole grafitové.

Golfové hole na míru

Ještě nedávno si golfisté při nákupu nových holí příliš nelámali hlavu analýzou vhodných parametrů, které by měly
jejich hole mít. Výběr se obvykle zužoval na oblíbenou
značku, estetické provedení, popř. typ shaftu. Každý golfista má ale unikátní postavu, unikátní švih a unikátní fyzické
předpoklady a tomu by měly odpovídat i jeho golfové hole.
A ke zjištění, které hole jsou ty pravé, slouží právě clubfitting, což je sada měření postavy golfisty či detailní analý-

za postoje a švihu. Hole přizpůsobené na míru jsou určené
pro všechny golfisty všech herních úrovní bez rozdílu věku
či pohlaví - dnes si je navíc můžete pořídit bez jakéhokoliv
navýšení pořizovací ceny.

Ultrazvuková myčka holí

Pokud nechcete mít hole zašpiněné, zrezivělé a obalené
zaschlou zeminou, musíte hole čas od času umýt. Máte
v podstatě dvě možnosti - vzít si doma vodu do kyblíku
a hole umýt ručně kartáčkem, nebo hole po hře umýt v areálu golfového klubu. Tam hodně záleží na jeho výbavě - na
řadě míst si musíte vystačit se žlebem, někde najdete i kartáčové stroje na čištění (např. na Konopišti). Dobré je, že
oproti domácí metodě, která je zdlouhavá a náročná máte
hole umyté v podstatě hned. Třetí možností je ultrazvukové
mytí holí. Myčka funguje na principu akustické kavitace,
který se běžně používá k čištění špatně dostupných míst
a malých předmětů. Ultrazvukové vlny ve vodní lázni vyvolají kavitaci, která narušuje povrch nečistot a tím je odstraňuje. K čištění dále napomáhá i speciální saponát.

Hrajete „hrané“ míče?

Jakou máte spotřebu golfových míčů? Pokud dokážete
obejít hřiště s jediným, pak si můžete kupovat ty nejlepší
nové míče na trhu a neproděláte na tom. Většina golfistů ale občas navštíví nějakou tu vodu, zahraje do autu
či biozóny nebo prostě pošle míč na výlet do hlubokého
roughu (neposekaná tráva), aby tam spočinul navždy. Při
spotřebě tří, čtyř (nebo i více) míčů za hřiště už začnete
pomalu uvažovat, jak na koupi míčů ušetřit. Řešením jsou
lake balls aneb hrané míče.
Hrané míče ale kupují i ti hráči, kteří míče neztrácejí, použíIce Jaro 2016 |
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Sport
vají je totiž pro trénink krátké hry. Pokud si míče přinesete
na driving sebou, nebudete si muset kupovat drivingové
míče, které jsou obvykle tvrdší a méně kvalitní. Musí hlavně
hodně vydržet a příliš u nich nezáleží na tom, jak drží na
greenu a jestli dobře reagují na backspin (zpětná rotace).
Ať už si hráči vybírají hrané míče z jakéhokoli důvodu,
pravdou je, že je kupují ve stále větší míře. Někteří nakupují online ze zahraničí, jiní si vybírají u domácích dodavatelů.
Možností je spousta.

Jak se míče recyklují

Před další distribucí jsou lake balls očištěny - nejčastěji
v roztoku kyseliny, která míč skvěle očistí, aniž by narušila
jeho povrch nebo lak. Někdy se setkáte i s kategorií „refinished balls“, které po očištění ještě projdou povrchovou
úpravou. Přelakované míče pak vypadají téměř jako nové.
Po očištění jsou roztříděny podle kvality a často i podle výrobce nebo dokonce typu. Lze koupit míče téměř jakékoli
značky, a to včetně nejnovějších modelů.

Golfové bagy

Golfové bagy, neboli tašky na přenášení golfových holí
a vůbec většiny golfového vybavení, se dělí na dva základní
druhy. Cart bagy jsou uzpůsobené pro připevnění na golfový vozík, Stand bagy mají univerzálnější charakter, takže je
můžete jak nosit na zádech, tak vozit na golfovém vozíku.
Kromě těchto dvou druhů bývají v prodeji ještě bagy na
boty a tzv. trainingové bagy, které jsou menší, skladnější
a hodí se především v případě, že se chystáte navštívit driving range.

Co do bagu?

Co si s sebou vzít, je závislé na velikosti bagu a podmínkách, ve kterých budete hrát. Ale jsou věci, které byste měli
mít vždy při sobě. Co se týče „golfového vybavení“, základem všeho jsou míče, míčky, balony. Spoléhat na to, že až
dojdou, spoluhráči nám půjčí, nemusí být vždy pravidlem.
A na druhou stranu všechny míče, které vlastníte, asi také
potřebovat nebudete. Pokud jste zvyklí hrát s rukavicí,
vezměte si jich raději několik, pokud bude pršet nebo bude
horko, bude se určitě hodit více kousků. Holí stačí šest. Ze
svého bagu nemusíte dělat medicínský kabinet, ale určitě
by v nemělo chybět několik tabletek aspirinu nebo brufenu
pro případ, že vás „chytnou záda“, krém proti slunci SPF 15
nebo vyšší, zvláště pokud se snadno „připalujete“, repelent
nebo cokoliv jiného proti havěti u jezer a vodních překážek, náplasti, náplasti a nějaký iontový nápoj, případně
tyčinku, která vám dodá potřebnou energii. Nezapomeňte
na několik týček pro podložení míčku při odpalu.

Od hromádky písku k týčku

Týčko je nezbytnou součástí výbavy každého golfisty. Od
původních hromádek písku jsme pokročili k různým technologickým vychytávkám, pořád ale jsme svázáni jednoduchými pravidly o tom, co vše lze považovat za týčko a jak
ho můžeme nebo nemůžeme upravovat. V minulosti se na
odpališti míč umisťoval na hromádku písku nebo nerovnost
povrchu. Dokonce za tím účelem byly na odpalištích pro
hráče připravené nádoby s pískem a také voda a ručník,
aby si hráč po natýčkování mohl umýt ruce. Od konce 19.
století pak hráči začali vyrábět různá týčka z korku, papíru
nebo gumy, a až následně se začala objevovat týčka, která
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se zapichují do země. Včetně dřevěných, která dodnes mezi
hráči dominují.

Co je a není týčko

Podle pravidel musí být týčko předmět určený k vyvýšení
míče. Nemůžeme tedy týčkovat např. na plechovce od piva.
Na druhou stranu nevadí, pokud máme jen krátká týčka,
protože je můžeme spojit do sebe - samozřejmě za podmínky, že výsledné týčko nepřesáhne maximální povolenou
délku. Používané týčko si hráč nesmí upravovat tak, aby mu
to napomáhalo ve hře nebo míření. Proto si není možné
týčka podomácku „vylepšovat“. Pokud ale týčko nalomíte
nebo se z něj při ráně kousek usekne, můžete ho ještě použít. Ke změně totiž nedošlo za účelem ovlivnění pohybu
míče nebo ukázání směru hry.

Od caddyho k motocaddy

Kdysi byli při golfu nepostradatelní caddies (nosiči holí
a výstroje hráčů). Golfisté si vykračovali jako páni, nezatíženi svým nářadím. Pak přišly jiné časy. Povolání caddy se skoro vytratilo. Páni si začali své bagy nosit sami, brzo potom

se objevily první vozíky. Od dvoukolečkových tahacích šel
vývoj k tříkolovým, které hráč tlačí před sebou.
Vývoj se samozřejmě nezastavil. Brzo se objevila spousta
firem, které začaly do vozíků montovat motory. Napřed to
byly trochu nešikovné pokusy, baterie byly těžké, vozíky
neohrabané, výkon baterií nejistý. V posledních letech se
vývoj ještě zrychlil. Na trhu se objevují nové a nové firmy,
které přeskakují všechno, k čemu se tradiční výrobci dostávali mnoho let, a navazují na jejich nejnovější poznatky. Posledním hitem se stal shadow caddy, kouzelný vozík, který
na třech robustních kolech poslušně jezdí za svým pánem
jako stín. Stačí si dozadu za opasek zastrčit senzor - ovládací krabičku velikosti mobilu. Shadow caddy slyší na dva
povely - následuj mě a počkej. Žádné řízení, žádná obsluha.

Vypichovátka a markovátka

Golfové vypichovátko je malý, nejčastěji kovový nástroj,
který se používá například pro „vypíchnutí trsu trávy“ po
dopadu golfového míčku na green. Míček totiž po dopadu zanechá na greenu jamku. Stejně tak vám může vypichovátko posloužit v případě, že se vám míček po odpalu

zaboří do změklé země a museli byste ho lovit prsty.
Markovátkem pak může být jakákoliv mince, popřípadě
speciální výrobek, který slouží k označení vašeho míčku
na greenu, pokud překáží jinému hráči v jeho dráze patu.
Markovátko se umístí za míček, který poté můžete odstranit do doby, než budete na řadě.

Golfový deštník

Pokud někoho překvapuje to, že existuje něco jako golfový
deštník, pak věřte, že tomu tak je. Faktem je, že obyčejný
deštník by golfistovi při náhlém deštivém počasí příliš neposloužil, jelikož konstrukce běžných deštníků je většinou
oproti těm golfovým poměrně chatrná.
Co se týká větru, mají proti tomuto živlu golfové deštníky
ochranu v podobě propustné části, kudy může nápor větru
procházet, aniž by se deštník podlomil. Dále jsou dostatečně velké a přitom lehké a oproti normálním deštníkům
mají pevnější a kvalitnější spoje. Jejich nevýhodou bývá většinou pouze cena, která u těch kvalitnějších kousků začíná
někde na 800,- Kč.
Ice Jaro 2016 |
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Pro půvab golfistek

A na závěr něco pro ženy - golfistky. Golf není jenom
o sportu, ale i společenských setkáních. Proto je dokonalý
vzhled nutností. Jak se nalíčit, aby make-up vydržel dokonalý v každém počasí? „Golfové“ líčení při hře musí být
samozřejmě jiné než večírkové. Takže žádné vrstvy make-upu, ani nepřirozených odstínů! Ideální k sjednocení pleti
a k její ochraně před dehydratací a slunečním zářením jsou
BB nebo CC krémy, které zažívají svůj boom. BB znamená
beauty balm a tyto krémy pleť díky zabarvení jemně rozzáří, dodají ji potřebnou výživu a mají také SPF faktor, díky
kterému se nespálíte. CC krémy znamenají color correction
- více kryjí, omlazují, chrání a jsou určené zejména pro kůži,
která už stárne
Pokud hrozí déšť, použijte produkty, které jsou voděodolné, obvykle označené jako „waterproof“. Tento nápis
hledejte hlavně na řasenkách. Pokud si vyberete oční stíny,
tvářenku, rtěnku, které mají mastný, krémový základ, voda
jim nebude vadit.

Nezapomínejte se chránit

Že přemíra slunečního záření způsobuje předčasné stárnutí,
je známá věc. Natírejte se proto pravidelně, i při hře. Praktické jsou tónované opalovací krémy, které působí i jako
make-up a sjednocují. Doporučujeme kompaktní ochranné
krémy v pudřence s houbičkou a zrcátkem. Jsou skladné,
nevylijí se a jdou použít kdykoliv.

Nebojte se barev

Odstín rtěnky, tvářenku i stíny můžete směle ladit se svým
oblečením. Ale pozor! Vždy platí pravidlo, že výrazný může
být jen detail. Když máte výrazněji nalíčené oči, rty musí
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zůstat nenápadné. Když si rty namalujete zářivější rtěnkou,
použijte pak už maximálně řasenku

Přibalte si do bagu

Nezapomínejte pravidelně pečovat o své rty - ideální jsou
regenerační balzámy, které zabraňují vysoušení a popraskání. Hitem jsou balzámy v kelímcích, které mají speciální
tvar, díky němuž je můžete nanášet přímo na rty. Nezaberou moc místa a tak se vejdou do kapsy.

Golfové vybavení pro děti

Pokud hrajete golf a zároveň máte děti, pak jste již nejspíš
koketovali s myšlenkou zkusit své ratolesti k tomuto sportu
golfu dostat. Potom byste měli znát některá fakta týkající
se výběru golfových holí a kompletního golfového vybavení pro juniory.
Při výběru golfových holí je nutné dbát především na kvalitu a především pružnost shaftu. Ideální je zakoupit golfové hole od renomované značky, ale musíte počítat s vyšší
cenou. Shafty dětských holí by měly být grafitové a dostatečně pružné. Mladí lidé by si mohli při častém hraní golfu
při použití tuhých ocelových shaftů způsobit zranění, popřípadě získat špatný návyk vycházející z přetížené páteře.
Prodejce by vám měl být schopen nabídnout golfová železa
dle výšky a věku dítěte.
Další vybavení vybíráme podle vlastních zkušeností. Pro
trénink je určitě vhodné zakoupit dítěti golfovou rukavici
a samozřejmě také bag na golfové hole. Co se týká bot,
jsou lidé, kteří dětem kupují boty třeba o číslo větší, aby
jim déle vydržely. Ostatní vybavení na golf a doplňky jsou
víceméně zbytné a jejich nákup je zcela na vás. Ideální
samozřejmě je, pokud nákup jakékoli výbavy pro své dítě
máte možnost konzultovat s golfovým trenérem.

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

Kolo

jako
životní styl

Cyklistický boom stále trvá. Na kole jezdí mladí, středněvěcí i senioři, muži, ženy
i děti. Z původního, ryze funkčního přibližovadla na lidský pohon, se stala ikona,
z cyklistů a cyklistek bikeři a bikerky a ze samotné jízdy životní styl.

Téma
Kola procházejí neustálými inovacemi, jejich konstrukce
jsou stále sofistikovanější a jejich ceny dosahují cen luxusních automobilů. Specializované prodejny nabízejí kola
horská, silniční, cestovní, dětská, skládací, elektrická, a to
všech možných značek, až se v tom člověk ztrácí. Jaké kolo
si vybrat? Jakou značku? Na čem nejvíc záleží a proč? I na
tyto otázky se vám budeme snažit odpovědět.,

Kde se kolo vzalo?

Jízdní kolo bylo vynalezeno ve druhé polovině 19. století
a první bicykly byly dosti primitivní a značně nepohodlné.
Nicméně brzy se staly velkým módním hitem, převážně
mezi mladými muži z vyšší společnosti. Jízdní kola se nejprve používala ke sportu a k rekreaci, nicméně koncem 19.
století se na trh postupně dostaly praktičtější typy a široká
veřejnost, pro kterou byla veřejná doprava málo dostupná,
je rychle přijala.
Díky kolům najednou obyčejní lidé získali mnohem více volnosti a nezávislosti pohybu. Chůze byla pomalá, kolo rychlé
a dostali jste se s ním všude. Kolo bylo jízdenkou ven z přecpaných nájemních domů ve středu města na čistý vzduch,
do rychle se rozrůstajících předměstí. Fotografie městských
scenérií z 30. let jasně ukazují, jak se v první polovině 20.
století stala česká města městy jízdních kol. Lidé ze všech
společenských vrstev jezdili hromadně na kolech a jízdní
kolo se ujalo i v mnoha profesích. Ještě dnes jezdí v mnoha
čtvrtích českých a moravských měst poštovní doručovatelky
na kolech, o vesnicích nemluvě.
Dnes je pro nás jízda na kole ale především zdraví prospěšnou relaxací. Vědci zjistili, že lidé, kteří jezdí do práce na
kole, se cítí psychicky mnohem líp než ti, kteří jezdí autem.

Víc než jízda

Ano, kolo se vrátilo do módy. Jízda na kole je in a do
pozadí se díky ní dostávají i tzv. manažerské sporty, jako
jsou golf, tenis nebo squash. Kolo je dnes doslova životní
styl. Můžete ho využívat jako běžný dopravní prostředek
ve městě, můžete se s ním odreagovat při oddechové jízdě
přírodou, absolvovat desítky rychlých kilometrů po silnicích, zdolávat extrémní překážky i náročné závody. Mnoha
lidem se stává kolo součástí života. Dokonce i mnohé celebrity udávají nové moderní trendy takzvaným retro stylem
na kole. Skládací a městská kola jsou po celém světě využívána převážně ve městech, kde jsou někdy i určitým symbolem. Nejinak je tomu u klasické sportovní cyklistiky, kdy
se oblékáte do dresu, berete helmu a vyrážíte na silnici či
do terénu. Ať už dáváte přednost tomu či onomu, zaručeně
se stáváte součástí určité skupiny lidí. Rozhodně si můžete
být jisti, že jízdou na kole získáte více zážitků, uděláte něco
pro své zdraví i ekologii a budete blíže lidem okolo sebe.

Několik rad pro začátečníky

Tak jako téměř ve všech oblastech života i v cyklistice dochází k průběžné modernizaci. V dnešní době existují nejrůznější druhy a typy kol, materiálů, komponentů, doplňků
i dalších možností, jak si vybrat to pravé. Obchody nabízí
kola silniční, krosová, dětská a pro nejmenší i odrážedla,
tzv. MTB, městská, cyklokrosová, horská i speciální. Mezi
největší hity a novinky patří dnes bezesporu elektrokola
a kola na sníh. A jak si vybrat to správné? V první řadě je
dobré vědět, kolik chceme do kola investovat a jak často
a kde budeme jezdit. A pak se poradit s odborníky, ať jste
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začátečník, nebo pokročilý cyklista. Proto se vyplatí jít do
specializované, nejlépe doporučené prodejny. Může přitom jít klidně o malý krámek, kde působí zkušený praktik.
Velkým sportovním řetězcům se raději vyhněte. Jedním
z nejhorších zážitků je koupit si nevhodné nebo příliš levné
a pak proklínat každý ujetý kilometr.

Jaké a za kolik

Všechno je relativní. Vzhledem k počáteční investici se
cyklistika nezdá být levným sportem. Ale jakmile kolo už
jednou máte, staráte se i několik let jen o údržbu. Dnes už
nemusíme mít pohromadě celou sumu, kolo se dá koupit
na splátky. Pokud hodláte na kole jezdit často a bez problémů, které by vám docela jistě přinášel levný stroj, zaměřte
se na psychologickou hranici cca 25 000 Kč. Od zhruba 35
000 až 40 000 korun jsou pak k dostání i velmi slušná, celoodpružená kola.
Většina cyklistů milujících výlety dodnes řeší, zda si pořídit
kolo krosové nebo horské. Oba tyto typy tvoří téměř 90
procent kol na našem trhu. Měli bychom proto co nejpřesněji vědět, co od kola budeme chtít, jakým terénem budeme jezdit. Není to tak jednoduché, jak se zprvu může zdát.
Věta „jezdím většinou po asfaltu a upravených cestách“
nemusí totiž vůbec nic řešit. Kdo jezdí převážně po asfalto-

vých silničkách a dobře zpevněných cestách, nebude zřejmě
potřebovat kolo horské. Avšak už při poměru 80 procent
zpevněné cesty a 20 procent jiného terénu je to otázka
k zamyšlení. Pokud jedete na čtyřhodinový výlet, může se
vám i jediná hodina v trochu složitějším terénu neuvěřitelně zprotivit. Vtip je v tom, že s horským kolem po silnici jet
můžete. Bude oproti kolu krosovému, které má lehčí rám,
větší průměr kol, jemnější vzorek plášťů a jiné převody, jen
o něco málo pomalejší a těžkopádnější. „Horáka“ si lze
dokonce „do rychlosti“ vylepšit hladkými plášti. S krosovým kolem je však v jakémkoli náročnějším terénu opravdu
problém. Komfort jízdy se dramaticky snižuje zejména ve
sjezdech. A nakonec mohou přijít situace, kdy bude nejlepší
z kola slézt…
Univerzální návod ale neexistuje. Kdo si koupí kros, bude
krásně šlapat po asfaltových rovinkách, ale navždy ho bude
limitovat terén. Kdo si pořídí horské kolo, bude na asfaltu
o něco pomalejší, ale zase univerzálnější a nebude se muset
bát občasných kořenů a větších kamenů ani sjezdů lesními
a polními cestami.

Druh a velikost rámu

Rám dává kolu charakter. Záleží nejen na geometrii, ale
i na materiálu. Dnes jsou v módě uhlíkové kompozity (dále
karbon). Má nesporné výhody, které ocení spíš závodníci

a velmi pokročilí jezdci. Je lehčí, dobře pruží, udržuje dostatečnou pevnost a materiál má takřka nulovou únavovou
křivku. Naše rada zní: Kdo na to má, ať „jezdí karbon“,
ale ať si nejdříve zjistí podrobnosti u znalců. I karbon se dá
ošulit. Dobrý hliník je rozumnou šetřící variantou.

Vidlice a brzdy

Odpružená přední vidlice je už standardní výbavou horského kola. Existuje však široké spektrum vidlic různých
konstrukcí. Vhodná kombinace rámu a vidlice právě pro váš
styl a úroveň ježdění by měla být jedním z nejdůležitějších
bodů rozhodování. Právě kvalita vidlice může dlouhodobě
určovat kvalitu a tím hranice vašeho stroje. Je lepší volit
kolo s kvalitnější vidlicí i za cenu kompromisu na ostatních
komponentech, než kombinaci horší vidlice a dražšího
osazení.
Donedávna se hodně řešily brzdy, super kolo muselo mít
diskové brzdy, dnes je kvalitní kola mají prakticky bez výjimek. Disková hydraulika brzdí líp než špičková „véčka“. Přímo propastný je pak rozdíl při jízdě v mokru. Když se navíc
kolo v terénu po nárazu zdeformuje neboli „chytí osmu“,
nic se neděje, není nutné odpojovat véčkovou brzdu. Kdo
jezdí hodně, nemusí mít navíc obavy z probroušení ráfků.
Na druhé straně sportovně rekreační jezdec nakonec klidně
vystačí i s velmi dobrými normálními brzdami V-brake.
Ice Jaro 2016 |

69

Nezapomínejte na doplňky
Když už vyrazíme na kole, měli bychom mít dobré doplňky.
Aspoň jednu náhradní duši (raději dvě), dobrou pumpičku,
sadu nejlépe samolepících záplat a bombičku pro nouzové
nafouknutí, montpáky na stažení pláště, sadu imbusů. Na
nářadí malou brašnu pod sedlo. Zbytek věcí včetně návleků
na nohy a ruce, pláštěnky nebo tenké goretexové bundy si
dávají bikeři do malého praktického batůžku, který může
obsahovat i vak na vodu. V mokru se hodí (malé) blatníky.
Samozřejmě i rukavice a hlavně výborná helma, která dobře sedí na hlavě a větrá.

Na kole do města

Česko je velmoc ve sportovním ježdění. Do města se však
mnohem více hodí praktičtější městské nebo skládací kolo.
Na městském kole sedíte vzpřímeně, nebolí vás tolik záda
a lépe můžete vnímat svět kolem sebe. Výhody skládacích
kol jsou jasné - dobře se kombinují s městskou dopravou
- odborníci to nazývají intermodalita. Prostě chvíli jedete
na kole, chvíli autobusem… Dobrým řešením pro pohyb ve
městě je také jakékoli staré kolo z bazaru. A čím starší vypadá, tím lépe. Takové kolo totiž můžete s klidným srdcem
nechat uvázané třeba před kavárnou.
Pokud chcete ve velkém městě dojíždět denně do práce na
kole, potřebujete hlavně pevné nervy, rychlé reakce a jistou
dávku předvídavosti. Hlavně v Česku, kde jsou cyklisté ve
městě stále spíš trpěnou menšinou. Cyklisté by neměli jezdit po chodníku. Ale protože v našich městech často není
vyhnutí, kratší jízdu po chodníku je nutné do trasy zařadit.
Na druhou stranu hlavně podél výpadovek z centra nalez-
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nete spoustu chodníků, které nejsou využívané a po nichž
můžete bez problémů jet. Po chodníku jezdíme samozřejmě pomalu a opatrně. Pozor hlavně na lidi, kteří vyházejí
z domů. A na případné výtky odpovídejte pokud možno
omluvným úsměvem. To vy jste na jejich území, ne oni na
vašem.

Abyste viděli a byli vidět

V městském provozu také velmi oceníte zpětné zrcátko,
díky němuž máte přehled, co se děje za vámi. Nemusíte mít
strach, že si kolo zohyzdíte nějakým velkým neforemným
zrcadlem. V cykloprodejnách je možné najít i pěkná malá
zrcátka, které instalujete na řídítka, případně miniaturní
zrcátko, jež si připevníte na helmu.
Světlo, blikačka na řidítkách bílá, pod sedlem červená, to
jsou jasné náležitosti, hlavně za šera. Velmi dobrým prvkem
pasivní bezpečnosti jsou navíc také odrazky na pedálech.
Řidič auta totiž v šeru vidí také pohyb vašich nohou. Odrazky na pedálech jsou navíc také poměrně subtilní, nemusíte
mít proto strach, že byste se jejich instalací nějak společensky znemožnili. A důležité je samozřejmě i vhodné oblečení. S reflexní vestou to přehánět nemusíte, ale jet večer na
kole v tmavém oblečení rozhodně není ideální.

Kolo pro ženy

V čem se dnešní dámské kolo liší od pánského? Základní
rozdíly je třeba hledat již v anatomii lidského těla. Ačkoliv mají ženy i muži shodně dvě ruce i nohy, jeden trup
a hlavu, tělesná konstituce se u obou „druhů“ diametrálně
liší. Ženy mají většinou delší nohy, širší pánev, užší ramena

a kratší ruce s jemnějšími dlaněmi a kratšími prsty, jsou
celkově lehčí a od přírody disponují menší silou než muži.
A nesmíme zapomenout ani na zcela odlišně tvarované sedací plochy. Z toho lze velmi snadno vyčíst, které části kola
se přizpůsobují specifikům ženského těla: jde především
o rám, sedlo, řidítka a brzdy.

Skládací kola pro zelenou dopravu

Patříte k přívržencům zdravého životního stylu a nebaví
vás už po městě jezdit přecpanou hromadnou dopravou?
Řešením může být skládací kolo, které lze jednoduše složit
do tašky, přenášet přes nepohodlná místa, převážet v kufru
auta nebo MHD. Zapomeňte na těžkopádnou skládačku –
moderní skládací kola jsou lehká, jednoduše ovladatelná
a vejdou se do tašky. Velkou předností moderních skládacích kol je jejich snadné ovládání, možnost rychlého složení
a minimální váha. Vybírat můžeme rovnou od několika
výrobců, kteří nám nabízejí více variant. Na první pohled se
mohou zdát všechna skládací kola stejná. Liší se ale například ve váze, výbavě a pochopitelně v ceně. Pokud nechcete strávit čas pročítáním prospektů nebo webových stránek
a porovnáváním jednotlivých parametrů kola, můžete se
svěřit do rukou odborníků a nechat si poradit. Doporučujeme pak zkušební jízdu na kole a vyzkoušení jeho skládání
a rozkládání.

Jak vybírat skládačku?

Před samotným výběrem bychom si měli ujasnit, v jakém
prostředí budeme chtít kolo používat. V nabídce najdeme
kola určená pro městské ježdění, ale také kola do terénu,
divokou jízdu nebo pro fitness. Pro seniory nebo ty, co

neradi vynakládají větší fyzickou námahou, se vyrábí také
kolo s motůrkem. Dětem můžeme ke skládacímu kolu
přidat ještě balanční kolečka jako u klasického dětského
kola. Pokud chceme vozit malé dítě, není problém přidat
na nosič dětskou sedačku.
Dalším kritériem při výběru vhodného kola jsou bezesporu
finance. Ne každý z nás si může dovolit utratit za kolo desetitisíce. Obchody nabízejí kola, která jsou již plně vybavená, včetně tašky, do které si můžeme kolo při našich cestách zabalit. U jiných typů musíme ještě dokoupit povinnou
výbavu nebo jiné doplňky a tím se koupě prodraží. Cena
skládacího kola se v obchodech a na internetu pohybuje
mezi 10 000 až 40 000 Kč. Hmotnost kola záleží na použitém materiálu, na konstrukci, velikosti a množství doplňků.
Nejlehčí skládací kolo, které se dá u nás koupit, váží kolem
8,7 kg. Čím bude kolo lehčí, tím se naopak bude zvyšovat
jeho cena. Připlatit se ale v tomto případě vyplatí.

Nejrychleji do práce i do školy

Možnost rychlého složení kola přímo vybízí ke každodennímu používání. Jezdit můžete do práce, do školy nebo
na menší nákupy. U skládacích kol oceníte především to,
že nebudete muset hledat místo na jejich „zaparkování“
a nosit s sebou zámek na zabezpečení kola proti krádeži.
Po skončení jízdy kolo složíte do tašky a vezmete s sebou
přes rameno nebo v práci schováte do skříně. Pro překonání kopců jsou skládací kola vybavena řazením, díky němuž
s přehledem zvládnou stoupání okolo 10 %. Pokud přece
jenom narazíte na překážku, kterou nejste schopni zdolat,
není opět nic snazšího než kolo složit a překážku zdolat
pěšky nebo naskočit na MHD, vlak nebo autobus.
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Téma
Je e-kolo dopravní prostředek
budoucnosti?

Elektrická kola jsou šetrným a perspektivním prostředkem
osobní dopravy. Spojují volnost cyklistiky s využitím nejmodernějších technologií. Vysoké pořizovací náklady (20 - 30
000 Kč), které zatím brzdí jejich rozšíření, jsou vyváženy
velmi levným provozem. Pohodlně dosažitelná cestovní
rychlost 25 – 30 km/h a dojezd motoru v řádu desítek kilometrů je ideální na dojíždění do zaměstnání, kdy budete
s přehledem míjet kolony automobilů v každodenní ranní
zácpě. Elektrokolo se ale hodí i na odpolední vyjížďky do
přírody za město, pokud není vaším cílem podávat vrcholné sportovní výkony, ale jen se osvěžit krajinou a čerstvým
vzduchem.
V zásadě jde o jízdní kolo vybavené malým elektromotorem, jehož účelem je dát jezdci pocit „větru v zádech“;
není již nutné potit se při jízdě do kopce nebo při rozjíždění, nýbrž postačí lehké rovnoměrné šlapání. Na rovině
navíc dokáže e-kolo jet příjemnou rychlostí i samo. Ovšem
čím větší porci námahy ponecháte motoru, tím se přirozeně
sníží jeho výdrž. Nelze také pominout, že elektrokolo je
oproti stejnému obyčejnému kolu znatelně těžší, takže část
energie vydává motor na transport sebe sama.

Elektrické kolo, nebo skútr?

A proč si raději nepořídit rovnou moped nebo skútr, kterému vydrží palivo déle a může jet bez jakéhokoli šlapání
mnohem rychleji? Předně elektrokolo je z hlediska zákona
pořád „jen“ kolo, čili se na něj nevztahuje povinné ručení,
řidičské zkoušky, registrace, výstroj atd. Maximální výkon
motoru ovšem nesmí překročit 1 kW (obvykle se používají
motory do 0,5 kW) a konstrukční rychlost nesmí přesáhnout
25 km/h (standard). To neznamená, že by na e-kole nebylo
povoleno jet rychleji – je to pouze mez, do jaké vás bude
motor podporovat.
Protože e-kolo je kolo, můžete s ním jezdit po cyklostezkách a lesních pěšinách. Nezapáchá, takže jej můžete bez
problémů skladovat doma a lépe jej tak chránit před zloději. A co je důležité, náklady na provoz se řádově liší: zatímco u skútru se spotřebou 1,5 l/100 km při ceně paliva 25
Kč/l stojí kilometr necelých 40 haléřů, u elektrokola, jehož
baterie můžete z běžné 230V sítě dobít za několik hodin, je
to asi desetkrát méně.

Cyklistické šortky naostro

V obyčejných šortkách a bavlněném tričku se nebudeme na
kole cítit právě komfortně. Vývoj za poslední roky šel rychle
kupředu a trh nabízí oblečení, které je lehké, vzdušné,
a přitom dobře saje pot. A navíc splňuje i poslední módní
trendy. Cyklistické šortky s vložkou se vždy berou na tělo,
tedy „naostro“. Spodní prádlo - trenýrky, slipy a zejména
tanga - se zásadně nedoporučuje. A to proto, že může
způsobit velmi nepříjemné odřeniny. Pokud jezdíte častěji
ve větším chladu, vyplatí se pořídit si i dlouhé cyklistické
kalhoty. Za poslední roky v tom velmi pokročila především
ženská móda. K dispozici jsou vypasované dresy jen s ramínky nebo bez rukávů. Z barev letí růžová, bílá a různé
kombinace s černou, tyrkysová, modrá.

Dresy a vestičky

Pro muže by měl být dres pohodlnější a ne tak upnutý, jako
jsou dresy závodní. Vždy se hodí otevřená nebo ještě lépe
zapínací kapsička na zádech. I pánové jezdí v létě v dresech
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bez rukávů. Vždy je přitom lepší, když je zip rozepínatelný až dolů - v kopci se můžeme ochladit. Když je kolem
20 stupňů, vyplatí se lehké síťované prádlo, které odvádí
pot. V proměnlivém počasí se doporučuje vzít si s sebou
na výlet lehkou cyklistickou vestičku, která vepředu tolik
neprofoukne, má krytá ramena a perforovaná záda. Úplně
jednoduše ji složíte do maličkého balíčku, který se zastrčí
do zadní kapsy na dresu. Proti chladu vás ochrání různě
silné cyklistické větrovky s dlouhými rukávy. Odborníci je do
proměnlivého počasí doporučují víc než pláštěnky.

Bez helmy to už nejde

Helmy jsou dnes již pro většinu cyklistů v terénu samozřejmostí. Přilba je povinnou cyklistickou výbavou pro lidi do
osmnácti let. Nevzdávejte se však přilby ani ve starším věku.
Výsledky průzkumů ukazují, že riziko úmrtí na kole bez
přilby je až devatenáctinásobně větší. Při výběru přilby se
soustřeďte na značku, hmotnost, velikost, upínání, polstrování a reflexivní materiály. Dětské cyklistické helmy jsou
většinou, stejně jako helmy pro dospělé, vyráběny takzvanou in-mold technologií, tedy vstřikováním expandované
polystyrenové pěny do tvrdé plastové skořepiny. Občas narazíte i na levnější helmy, které jsou vyráběny starší technologií tzv. lepení, která nemá takovou životnost a není tak
kvalitní. Z hlediska bezpečnosti je důležité, aby helma byla
certifikována. Helmy prodávané v České republice musí
splnit normu ČSN EN 1078.

Pro vaše pohodlí

Současným trendem jsou lehké cyklošátky a čelenky pod
helmu. Nefouká díky nim do uší a dobře sají pot, takže při
sportovnějším výjezdu do kopce nestéká do očí. Odborníci
ho doporučují nejen na léto, ale i třeba do chladnějších
dnů na podzim. Je dobré myslet i na teplé ponožky. Ty cyklistické jsou většinou tenké, krátké jen nad kotník a opět
z materiálu, který dobře odvádí pot.
Nezapomeňme také na dobré boty. Pokud nejezdíme s nášlapy, pak stačí jakékoli sportovní boty s pevnější podrážkou. Většina zkušených cyklistů však už používá pohodlnější cyklistické boty se zámky s kombinací tkaniček a suchého
zipu. Taková obuv má na rozdíl od velmi sportovní nebo
závodní civilní vzhled a trochu pohodlnější podrážku s více
schovaným zámkem.
Cyklistické rukavice a chrání proti odření nebo jinému
poškození rukou při pádu z rozjetého kola. Zároveň tlumí
i vibrace – jízda je pak komfortnější a ruce nás mnohem
méně brní. Slouží také jako potítka, pot jen nezachytávají,
ale umožňují ho i pohodlně utírat.

Do chladna tři vrstvy

Někoho možná překvapí, že i pro aktivní jízdu na kole stačí
většinou jen tři vrstvy a mohou být relativně tenké (má to
svůj smysl, protože čím silnější vrstva, tím se snižuje celková prodyšnost). Jako první vrstva je důležité spodní prádlo
- triko s krátkým či dlouhým rukávem z nějakého funkčního materiálu, který saje pot a odvádí ho na povrch. To je
zásadní rozdíl proti bavlně, která prostě zůstane totálně
mokrá a vodu nikam neodvádí. Přes funkční prádlo se jako
druhá vrstva hodí tenčí zateplený cyklistický dres s dlouhým
rukávem. Třetí vrstvu, bundu, volíme podle chladu a počasí.
Péče o spodní část těla má také víc variant. Do zhruba +10
až +7 stupňů postačí cyklistické kraťasy s návleky. Pokud
bude chladněji, dají se přes kraťasy s výstelkou vzít různě
zateplené kalhoty.

Goer Lady
1 195 Kč

... do města ...

Revolve
1 495 Kč

... na sport ...
Smash Lady
2 895 Kč

... do přírody ...

SLEVOVÝ KUPÓN NORDBLANC
SLEVA 20 % NA NOVOU KOLEKCI
Vyhledejte nejbližší značkovou prodejnu NORDBLANC,
předložte kupón a vyberte boty, bundu, kalhoty nebo cokoliv jiného ...
... z širokého sortimentu dle libosti.
Kupón je uplatnitelný do 30. 6. 2016.

&

Jarní
tipy
Panoramatické výplně
zastřešení CORSOTM

Objevte, proč Italové milují
těstoviny Barilla

Společnost ALUKOV představila naprostou novinku
u terasového zastřešení CORSOTM, které zdokonalila
o celoskleněné stěny, díky čemuž zákazník získává
panoramatický výhled. Až dosud bylo nutné pro pevnost
posuvných segmentů použít dostatek profilových sloupků,
které částečně bránily ve výhledu. Nyní ale díky technologickým inovacím ALUKOVu a vysoké kvalitě použitých
profilů si může kdokoliv vychutnat ničím nerušený výhled
i v případě posuvných prosklených modulů. CORSOTM
tak zprostředkovává ještě intenzivnější propojení terasy
s okolní zahradou.
www.alukov.cz
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Barilla je italská rodinná potravinářská společnost založená
v roce 1877, jako pekařství a obchod s těstovinami v italské
Parmě. V současné době je Barilla Group přítomna ve více
než 100 zemích po celém světě.
Barilla je světový leader v kategorii těstovin a má vedoucí postavení v kategorii hotových omáček k těstovinám
v kontinentální Evropě. Ve výrobním závodě v Pedrignanu
(jeden z celkových 30ti) na předměstí Parmy, největším
výrobním zařízení na těstoviny na světě, se denně vyrobí
150.000km špaget, dost na to čtyřikrát obtočit Zemi.

Degustační večeře v Portu na
zahrádce
Hned jak bude venku tepleji, přijďte do Portu posedět na
krásnou zahrádku s designovým nábytkem. Tam si stejně
jako uvnitř můžete vychutnat kvalitní víno, domácí limonády a to nejlepší jídlo. Zastavte se na obědové menu, které
nemá široko daleko konkurenci, nebo od středy do pátku
na luxusní degustační tříchodové večeře. V kuchyni Portu
58 hrají prim sezónní suroviny.
Ty často doprovází domácí pečivo a čerstvé salátky. Jídlo se
tu často griluje nebo připravuje metodou sous vide, kdy se
vaří ve vakuu při nízkých teplotách a zachová si tak maximum své přirozené chuti. Menu jsou předem dostupná
na webových stránkách i na Facebooku restaurace, tak se
můžete podívat. Pro další informace navštivte stránky
www.restaurantport58.cz

Irská single pot still whiskey
REDBREAST v České republice
Přední výrobce a distributor alkoholických nápojů Jan
Becher − Pernod Ricard rozšiřuje své portfolio prémiových produktů a stává se oficiálním distributorem světově
nejprodávanější irské single pot still whiskey Redbreast 12
Year Old pro Českou republiku. Několikanásobně oceněná
nejjemnější whiskey svého druhu doplňuje širokou nabídku
společnosti a posiluje její pozici specialisty v oblasti prodeje
čistých sladových i míchaných whisky a bourbonů, jako jsou
Chivas Regal, Jameson, The Glenlivet, Aberlour, Longmorn
či Ballantine’s.

Buďte styloví a originální
Značky, pro všechny nadšence originálních módních trendů,
které hýří paletou barev a zaujmou na první pohled!
Barevné batohy NATWEE, náramky a hodinky OPS! Objects
a náramky z polodrahokamů a lávových kamenů
CHEVALIER. Udělejte radost sobě a svým blízkým nebo
obdarujte své obchodní partnery! Vše najdete na
www.pinkypop.cz
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Magniflex Magnistretch
Aktivní regenerace těla během spánku
Představte si dokonalý spánek, kdy vaše tělo nejen regeneruje, ale
dokonce se protahuje a to bez vašeho přičinění. Unikátní patent
Magnistretch vyvinula společnost Magniflex ve spolupráci s Univerzitou
v Zaragoze. Inspirací bylo neustále zatěžované lidské tělo, jehož páteř
každý den sesedne o 1-2 cm. Matrace Magnistretch natahuje vaší páteř,
zatímco spíte. Pomocí tlaku vyvíjeného vaší tělesnou hmotností
a unikátní skladbě vysoce kvalitních studených pěn, matrace aktivně
pomáhá regeneraci zad a zádového svalstva. Během spánku jemně
táhne záda, zvětšuje prostor mezi obratli a revitalizuje ploténky. Díky
tomuto patentu dochází k lepšímu rozložení hmotnosti na matraci,
a tím i k lepšímu průtoku krve. Spánek na matraci Magnistretch má
podobný účinek jako 30 minut strečinku, napomáhá při sesedání
páteře, vyhřezlých ploténkách nebo skřípnutému nervu.
K vyzkoušení na Showroomu Magniflex, Šaldova 1, Praha 8 – Karlín
a v síti certifikovaných prodejců.
www.magniflex.cz

3D liftingové nitě
Jedná se o nejnovější neinvazivní metodu k omlazení obličeje, krku nebo dekoltu. Díky nitím je možné redukovat
hlubší vrásky, zlepšit tonus pleti, obnovit kontury obličeje a
nastartovat novotvorbu kolagenu. Aplikaci lze kombinovat
i s minifaceliftingem nebo s aplikací kyseliny hyaluronové.
Aplikace nevyžaduje žádnou speciální přípravu, vybraná
partie se znecitliví anestetickým krémem a po předchozím
fotu a nákresu se nitě zavedou pomocí kanyly. Výkon je
bezbolestný a s okamžitým efektem, trvá na operačním
sále cca 30 minut.
Po aplikaci se mohou vytvořit modřinky, malé nerovnosti
nebo otoky. Po výkonu doporučujeme neprovádět nadměrnou obličejovou gymnastiku, zvedání těžkých břemen
a cvičení po dobu 14 dnů. Klientka po výkonu odchází do
domácího ošetření v elastické kompresi, tu doporučujeme
nosit s přestávkami 2 měsíce.
www.esteticusti.eu

Před...

...po

Kolekce šperků Niessing
Kristallit v klenotnictví HALADA
Originální design, špičková technická úroveň a experimentální přístup ke zlatnické práci proslavil klenotnický ateliér
Niessing po celém světě. Díky úzké spolupráci s předními
designéry tak zcela zaslouženě posbíral bezmála třicet
prestižních ocenění Red Dot, například za inovativní slitinu
zlata Niessing aura®, hodinky Radius 9 nebo ručně tepanou kolekci Topia.
Náušnice Niessing Kristallit, které jsou vyrobeny ze skládaných částí, jsou k dispozici ve dvou verzích. Zdobí je malé
kupole tvořené trojúhelníky a čtverci, na výběr jsou opět
verze ze žlutého či růžového zlata a platiny a také varianty
s pavé diamanty.
Šperky Niessing jsou v prodeji exkluzivně v klenotnictví
HALADA v Pařížské ulici v Praze.
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www.belvec.cz

PODARUJTE

sebe a své blízké
luxusní belgickou čokoládou

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: Archiv Divadla Broadway a archiv Y.Blanarovičové

Yvetta

Blanarovičová:
Nechci umřít tupá
S herečkou a zpěvačkou Yvettou Blanarovičovou jsem se sešla těsně před premiérou
muzikálu Angelika, kde má úlohu Madam Contoire. Byla vyřízená, ale maximálně
spokojená. Fanoušci ji mohou momentálně vidět nejen na jejích koncertech, ale třeba také ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, kde hraje hlavní úlohu v jiném
muzikálu – Pokrevní bratři.
Proč jste přijala roli až v Uherském Hradišti.
Není to poněkud komplikované kvůli vzdálenosti?
Je to moc krásná a obtížná role, takže další výzva. Nabídku
jsem vzala mimo jiné taky kvůli Radku Balašovi, který muzikál režíruje. Řekl, že práci přijme, jen když já v něm budu
hrát, což mne rozesmálo, ale potěšilo. A i ředitel divadla
Michal Zetel mě tak mile oslovil, že zkrátka nešlo odmítnout. Měla jsem v té době nasmlouvanou práci, ale naštěstí
jsem ji mohla posunout, a taky jsem chtěla zkusit odjet
mimo Prahu a zažít typický divadelní život. Bylo to super.
Herecký tým je na vysoké úrovni. Mají nevídanou pokoru
k profesi. Slovácké divadlo má skvělý repertoár a role paní
Johnstonové je sice velmi náročná na psychiku, ale moc
krásná. Co mne však překvapilo nejvíc, je publikum, které
nám pokaždé tleská ve stoje. Jsem moc ráda, že jsem roli
přijala. Radek Balaš je skvělý režisér. Je nekompromisní –
u něj se nic nesmí dělat jenom jako. Ze všech chce dostat
maximum. Zažila jsem to s ním už při zkoušení muzikálu
Mata Hari. Drží mě do poslední chvíle v boxu jako dostihovou kobylu a pak mě vypustí.

Jak tento přístup snášíte?

Jsem herečka, která se hodně ptá, chce znát logiku příběhu, musím vědět, proč se to a ono na jevišti děje. Radek má
jasnou představu o příběhu, při tvorbě postavy však dává
hodně na herce. A když si postavu poskládám a rozumím
jejímu chování, hraje se mi mnohem lépe.

78 | Ice Jaro 2016

V životě taky ve všem hledáte logiku?
Ano. V rámci možností se snažím najít si vždy svou vlastní
cestu. Je pro mě nesmírně důležité vědět, na jakém místě
na Zemi stojím. Ale taky umím vzlétnout do oblak. Ale musím to všechno kombinovat – euforii i pragmatičnost, která
mě nutí reálně uvažovat o některých věcech. Dřív jsem se
buď vznášela, nebo ryla nosem v hlíně a mockrát si nabila
pusu. Život a zkušenosti mě naučily, že je potřeba být v rovnováze. Umět se radovat, protože radost ze života, z toho,
co prožívám a vidím kolem sebe, je základ. Jsem knihomol,
neustále něco studuju, jsem často na internetu, zajímá mě
politika u nás i ve světě, historie, pořád se ptám, proč se to
či ono děje. Abych nebyla jako člen stáda, který dělá, co se
mu řekne. Hledám si vždycky svou cestu. Já tomu říkám, že
nechci umřít tupá. Mám to odmalička. Poměrně brzo jsem
uměla číst a psát, ponořila jsem se do pohádek, z nich přešla na Děti z Bullerbynu. Ve dvanácti jsem přečetla Bídníky,
Angeliku, Tajemství Paříže, pak tehdy podpultovky o gulagu, Mňačka, Solženicina. A měla jsem spoustu otázek.
Svět a jeho dějiny mne fascinovaly a stále fascinují, jakoby
všechno souviselo se vším.

dat?

Zvládali vám rodiče na tyto otázky odpoví-

Když jsem nedostala odpověď, tak jsem si ji našla sama.
Tenkrát byla jiná doba, neměli jsme k informacím tak
snadný přístup, jako dnešní děti. Nebyl internet. Měla jsem
docela přísnou výchovu. Po osmé hodině večer už jsem mu-

Krása
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sela být ve svém pokoji, žádné večerní filmy nebo seriály,
a pokud ano, tak především dokumenty. Většinou o přírodě
a umění. Ty jsem hltala. Odtud možná pramení můj hlad po
informacích. V tom jsem se trochu vymykala.

Jste povahově hodně podobná mamince?

Kdo nás zná obě, říká, že máme hodně společného. Ano,
geny jsou důležité. Ale já věřím na to, že každá duše na
této zemi je solitér. Člověka samotného utváří nejen výchova, ale taky společnost, zážitky, okolí. Jak jinak vysvětlit, že
se dítě dvou inteligentních lidí dostane do špatné společnosti, propadne drogám a podobně? To nejsou geny. Každý
máme osudem vepsáno, jak se k životu stavět. Buď někdo
svůj osud ustojí, nebo ne. Jak jsem řekla, s mámou máme
hodně společného, ale v lecčems jsme jiné. Ona například
vůbec není typ pro velkoměsto. Nezajímá ji internet, e-mail. Je to dáno tím, že její generace zažila válku, pak
pofidérní systém nesvobody, nemohla cestovat, nemohla
si plnit své sny. A teď, když může, nemá na to sílu. Tak se jí
snažím plnit alespoň něco. Stejně jako sobě.

Máte cestovatelské sny?

Cestováním získáte nadhled, nerozhodí vás kdejaká maličkost. Čím víc cestujete, lépe hodnotíte situaci, rozšiřujete
si obzor, jen tak někomu a něčemu třeba z médií nenaletíte. Když jsem před deseti lety byla na Kubě, už tenkrát
se říkalo, že tam povoluje socialistický režim. K nám se
tato informace dostala až mnohem později. Přitom tam už
dávno fungovalo třeba privátní ubytování. Domy sice byly
zanedbané, ale pokoje čisté a jídlo fantastické. A ta jejich
muzika! A naturel! Fascinovalo mě, jak si Kubánci, v šedi
zašlé bohaté historie, umí užívat dne. Jakoby se tam zasta-
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vil čas. Už tenkrát se říkalo, že až nastoupí Castrův bratr
Raúl, všechno původní kubánské začne mizet, a to by byla
škoda. Proto jsem ráda, že jsem Kubu poznala ještě takovou, jaká byla dřív a přeji jim, aby se v tom demokratickém
procesu neztratili.

Dokážete se rychle přizpůsobovat změnám?

Většinou ano, přeci když přijedu do země, kde jsou určitá
pravidla, nebudu se chovat jako slon v porcelánu, a budu je
ctít. Ale jsou změny, kterým se přizpůsobovat nechci a nehodlám. Například se nechci dožít toho, že se budu v téhle
zemi bát o sebe i o své blízké. Žijeme v klidu, neznáme, co
je válka, nemáme tu bombové útoky. Naštěstí. S menšími
výkyvy je tu pohodový život. A já miluju pohodu. To je snad
logické, že normální člověk miluje klid a mír. Člověk jako
takový je neuvěřitelně krásná bytost. Nedělím lidi na světlé
a barevné, křesťany nebo muslimy, ale na lidi dobré a kretény. Jinak to nemůžu říct. V tom jsem nesmiřitelná. Dobro
je jenom dobro, když je někdo agresivní dement, neexistuje žádná obhajoba. Škoda, že nemůžeme všechny, kdo
chtějí bojovat, teleportovat na jinou planetu. Byl by klid.

Nakously jsme Angeliku. V ní hrajete Madam Contoire, která je pořádně zlá.

V prvním nastudování, které režíroval milovaný Beďo Bednárik, ji hrály moc hezky Petra Janů, Linda Finková nebo
Radka Fišarová. Nás teď režíruje Libor Vaculík. Líbí se mi, že
neopakuje něco, co už tu bylo, ale jde svou cestou a my do
svých rolí můžeme vkládat vlastní invenci. Contoire je mrcha, ale baví mě. Přečetla jsem všechny díly románu Angelika jako holka a samozřejmě jsem mnohokrát viděla i sérii
s Michèle Mercier. Ten seriál prochází napříč generacemi,

Michèle byla nádherná. Ráda jsem
do tohoto projektu vstoupila.

Muzikál obnáší zpěv, herectví tanec - co z toho je pro
vás nejtěžší?

Tančila jsem od čtyř let, dělala jsem
balet, mordovala se u tyče, pak jsem
přešla na moderní tanec, do toho
jsem zpívala, dělala muziku, hrála
na housle, až jsem nakonec vystudovala herectví. Takže s žádnou součástí muzikálového herectví nemám
zásadní problém. Samozřejmě mi
musí sloužit hlava, nohy a hlas.

Máte pocit, že čím jste
starší, tím rychleji čas utíká
a snažíte se toho co nejvíc
stihnout?

Občas ano. Někdy potřebuju, aby
den trval šestatřicet hodin. Pendluju
mezi divadly, koncertuju, věnuju se
i své nadaci La Sophia, která pomáhá talentovaným dětem. Někdy
párkrát mrknu a už je večer. Ale čas
teče pořád stejně, jen mi to někdy
přijde jako horská dráha. Žiju rychle
a nemám čas se ohlížet za tím, co
nejde změnit. Je důležité nebabrat
se v minulosti, nestrachovat se z budoucnosti, ale žít přítomností. Já
tak žiju, tedy snažím se. Ale musela
jsem se to naučit.

Mluvila jste o situacích,
kdy tak zvaně ryjete nosem
v hlíně. Děláte v něčem pořád
stejné chyby?

Bohužel ano. Byla jsem hodně naivní, kvůli své naivitě a důvěře v lidi
jsem přišla o hodně peněz. Vím, že
ty peníze už nikdy neuvidím, ale
netrápím se tím. Už ne. Jsem ráda,
že mám krásnou práci, že ta práce je
odměněná. Nemám se špatně. Bylo
období, kdy jsem musela řešit nezdary. To se může stát kdykoliv, ale
na to nechci radši myslet, je to za
mnou. Ono to vždycky nějak dopadne a já věřím, že vždycky nakonec
dobře. A když práce nebude, tak si
ji vymyslím. Pořád musím něco dělat,
stále zkouším nové věci. Když nehraju, tvořím muziku,
skládám texty, píšu scénáře, nebo vymýšlím projekty pro La
Sophia a podobně. Nebo cestuju. Klíčové v tom mém nabití
nosu bylo chybné rozhodnutí. Uvěřila jsem člověku, který
mi sliboval projekt v Kanadě. Půjčila jsem mu nemalé peníze, které se ztratily v nenávratnu. Poučila jsem se a peníze
už tak snadno nepůjčuju. Ale trvalo mi to. Tu chybu jsem
udělala jednou i podruhé. Potřetí ji už neudělám. Snažím
se poučit z toho, co už je pryč a posunout se dál. To je
někdy problém ve vztahu k dětem. Každá máma by ráda
ušetřila své dítě některých zkušeností, ale ono vám nevěří.
Musí si tu pusu nabít samo. A to se netýká jen malých dětí.

Vašemu synovi je sedmadvacet, jak byste
se cítila, kdyby za vámi přišel a řekl, že budete
babička?
Modlím se, aby ho nic takového zatím nenapadlo. Na to,
aby měl dítě, mi připadá nevyblázněný, teprve se učí zodpovědnosti. Tvrdím, že chlap se hledá do 30 let, do té doby,
by neměl zakládat rodinu. Matyáš byl hodně rozjetý, pak
ale poznal, co obnáší realita a že nic není zadarmo, že se
o některé věci musí poprat. Každý potřebuje takovou zkušenost. On ty zkušenosti sbírá, sleduju ho zpovzdálí. Nechávám ho žít, ale kdyby nějak uhnul, udělal nějakou velkou
blbost, asi by to nezůstalo bez mé reakce. Můžeme mít sice
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už dospělé děti, ale když už jednou rodiči jsme, zůstaneme
jimi napořád.

Čím vás dokáže syn nejvíc naštvat?

Když dělá chyby, o nichž vím, jak dopadnou, tedy že dopadnou špatně. Ale on si nenechá poradit. Varuju ho, ale
on se ohrazuje a mudruje a nakonec dojde na moje slova.
Musí se spálit na vlastní kůži. Chtěla bych ho od těchto
zkušeností ochránit, ale vím, že nemůžu. A vlastně ani
nechci. On je solitér. Je po dědovi, kterého neznám – rčení,
které se mi moc líbí. Rozumný rodič koriguje charakterové
vlastnosti, nerozumný rodič žehlí průšvihy a kupuje si dítě
dárky. Já ani nevím, jak studoval. Do školy jsem nechodila,
protože nechtěl, vždycky tvrdil, že jakmile se tam objevím,
bude mít akorát problém. Tak jsem ho poslechla a on v pohodě, bez slavné maminky, odmaturoval. Maminky jsou
od toho, aby navařily, aby udělaly krásný Vánoce, zázemí
a roztáhly ochrannou náruč, když bude nejhůř. Ale cestičku
mu umetat nebudu. V tom jsem drsná.

Jste drsná, ale jste taky někdy mrcha?

Myslíte jako Madam Contoire v Angelice? To asi ne, snažit
se získat chlapa úlisným způsobem není můj styl. Buď mě
miluješ, nebo ne, pak jdi. Nemá smysl lásku si vynucovat.
Z této postavy nemám ani kousek, ale hraje se mi báječně,
tak negativní roli jsem ještě nikdy neměla. Libor mi nadělil
mrchu, tak jsem mrcha. V životě ale ne. Spíše vyhledávám
vnitřní klid a můj divadelní život končí oponou, domů si ho
netahám. To je moje svoboda.
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Yvetta Blanarovičová se narodila 24. září 1963
v Bojnicích u Prievidze. Studovala státní konzervatoř v Žilině, obor zpěv a hra na housle
a pak Státní konzervatoř v Praze, hudebně-dramatický obor. Velkou popularitu jí přinesly pohádky O princezně Jasněnce a létajícím
ševci a Princezna ze mlejna I a II. Pravidelně se
objevovala například v pořadu Dobroty, VIP na
cestách, zahrála si v seriálech Bylo nás šest, Pojišťovna štěstí, na Slovensku účinkovala v seriálu Ordinace v růžové zahradě, hrála ve filmech
Vrať se do hrobu, Golet v údolí, Příliš hlučná
samota a dalších. Viděli jsme ji v hlavních rolí
muzikálů Cats, My Fair Lady, Mamzelle Nitouche, Muž z La Manchy, Rusalka, Malované na
skle, Carmen, Čarodějky z Eastwicku, Mata
Hari, momentálně účinkuje v muzikálech
Pokrevní bratři a Angelika. Vystupuje se svou
kapelou, různými Big Bandy, natočila několik CD. Založila občanské sdružení La Sophia,
které podporuje talentované děti z dětských
domovů a sociálně slabých rodin. Má sedmadvacetiletého syna Matyáše.

Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com

Cesty

za věčným létem
Naše náladové jaro, které se hned tváří, že proprší v sychravém nevlídnu, hned nás
zase zaskočí vichrem či mlhou, bývá únavné. Není nic lepšího než ho tu na pár týdnů
nechat a vydat se na dovolenou tam, kde slunce svítí celý rok.

Ice Jaro 2016 |

85

Cestopis
Srí Lanka

Češi na ostrov zavěšený pod špičkou indickou špičkou
asijského kontinentu v Indickém oceánu, podnikají v posledních letech doslova invazi. Celebrity sem jezdí lenošit
do moderních hotelových rezortů se soukromými plážemi,
batůžkáři naopak vyrážejí na objevnou pouť křížem krážem zeleným ostrovem. Po katastrofické tsunami, která
postihla Srí Lanku o Vánocích roku 2004, tu dnes nenajdete
stopu. V roce 2009 po mnoha desetiletích konečně utichly
i výstřely občanské války a bylo dosaženo mírového uspořádání státu.
Turista se tak dnes zemí pohybuje zcela bezpečně a díky
fungující, i když trochu divoké, síti místních autobusů, se
nemusíte bát po ostrově vyrazit na výlety kratší i delší.
Autobusové zastávky najdete v každé vesnici, na každé
silnici, je jich hustě naseto. A autobusy jezdí každých 20
minut. Kam, to je trochu oříšek, zpravidla jde o místní spoje
v dosahu tak 50 kilometrů, pak musíte pokračovat dalším
autobusem. Když máte dobrou mapu, dojedete kamkoliv,
počítejte ovšem s tím, že autobusy jsou hodně plné, místní
obyvatelé je hojně využívají, protože je to doprava levná.
Tak - to je verze cestování pro milovníky úplné nezávislosti, k dobré dopravě lze připočítat i množství penzionků
a hotýlků i ubytování v soukromí, které seženete kdekoliv.
Ne každý se ovšem pouští do exotických krajů odvážně na
vlastní pěst. Pak máte na výběr řadu cestovních kanceláří,
které vás na Srí Lanku dovezou, vše zařídí a vyvezou vás
i na nějaký okruh nebo výlet. Případně vás ubytují v některém z hotelů na pobřeží a vy si můžete zjednat některého
z ochotně se nabízejících místních průvodců, který vás
autem doveze, kam si vyberete, případně zajistí i přenocování, pokud si zvolíte nějakou trasu a co na ní chcete vidět.
Tady je třeba zdůraznit, že to, co u nás znamená autem
hodinku, na Srí Lance představuje nejméně hodiny tři.
Dopravní ruch na úzkých silničkách je obrovský, nicméně
místní řidiči se v něm pohybují s bravurou. Ovšem pomalu. Padesátka je vysoká rychlost. Na jediné místní dálnici,
která vede z hlavního města Colomba na jih, k vyhlášeným
letoviskům na pobřeží, je povolená rychlost 100 km/h,
všichni ale jedou sedmdesát, i když je dálnice poloprázdná.
Prostě nikam nespěchají a jsou zvyklí na to, že po silnicích
se pohybují motorové tříkolky tuk tuků, ale také spousty
toulavých psů, sem tam přejde koza nebo kráva, v některých oblastech dopravní značky varují, že vám do cesty
může vstoupit slon. Půjčit si auto a jezdit v tomhle specifickém provozu po ostrově sám, to chce opravdu mistrovského a trpělivostí obrněného řidiče. Taxikáři - průvodci - to
vědí, a tak jsou jich k dispozici, stovky, kteří nabízejí služby,
jde o jedno z poměrně výnosných soukromých podnikání.
Všichni jsou ochotní a tváří se, že mluví anglicky. Má to dva
háčky - cenu musíte usmlouvat, což je bez znalosti místních
poměrů a obvyklých cen docela oříšek, a jestli průvodce
opravdu mluví anglicky, zjistíte až po čase, kdy od základních smlouvacích frází dojde na nějakou složitější konverzaci. Můžete mít tedy štěstí na muže, který vám vyloží historii
ostrova a provede vás po památkách, ale taky se může stát,
že se od něj nedovíte nic.
Na Srí Lance ovšem nepodnikají jen místní obyvatelé. Ještě
před deseti lety nebyl problém zde získat pracovní povolení, pokud jste úřadům předložili nějaký podnikatelský záměr. V době budování země po tsunami sem přišlo mnoho
cizinců, které ostrov okouzlil a rozhodli se tu zůstat. Dnes
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už úřady pracovním povolením šetří, musíte buď investovat
velké peníze, nebo si sehnat práci u Sinhálce. Komu se ale
povedlo nějaký podnik zavést, tomu je pracovní povolení
prodlužováno. Tak se tu pohybuje i docela početná česká
a slovenská komunita. My jsme například využili služeb české agentury Coconut, která nám zprostředkovala velmi zajímavý pobyt na ostrově. Samozřejmě jsme neprolezli celý
ostrov, nabízí tolik nádherných míst, že se to za dva týdny
stihnout nedá. Ale viděli jsme určitě to podstatné. Přijměte
naši trasu jako pozvánku na přenádhernou Srí Lanku.

Přílet a chvilka oddechu
Na Srí Lanku se dostanete několika cestami, vždy s přestu-

pem, přímé letecké spojení není. Kupodivu je ale leteckých
spojení hodně, z Prahy sem tedy můžete doletět právě tak
brzy ráno jako v poledne či odpoledne. Nejkratší cesta je
přes Dubaj, my zvolily „rychlý“ let bez prohlídky Dubaje.
Z Prahy necelých šest hodin, v Dubaji přípoj do Colomba za
hodinu, za dalších pět hodin v Colombu. Na letišti nás čekal
řidič, přesto, že tu byly neskutečné davy lidí, našli jsme se
okamžitě a vyvedl nás z letiště na parkoviště. První dojem
z listopadového rána - všude je spousta toulavých psů
a nikde nemají kafe. Na to první si na Srí Lance zvyknete
rychle. Psi nejsou agresivní, protože stejně jako jakýmkoliv
jiným zvířatům jim tady nikdo neubližuje, ale také se o ně
nikdo nestará. Žijí si svůj tulácký život, pokud je to kolem

restaurací, stánků nebo prostě lidských příbytků, ti statečnější, kteří přežívají, nejsou ani nijak drasticky vyhublí,
potravu si dovedou nějak obstarat. Loudí a dožadují se
pozornosti, klidně se nechají i drbat - ale to se nedoporučuje, čistí prostě moc nejsou. Mnoho z nich kulhá, protože se
motají po silnicích, klidně si sednou doprostřed cesty a auta
musí zastavit. Někdy zastavit nestihnou, pak je noha zlomená. Rasa srílanský pouliční pes je pro milovníky šlechtěných
plemen asi trochu šok, na druhou stranu si nejde nevšimnout, že se tu do psů nekope, neházejí se po nich kameny
- soužití člověka a psa tu probíhá v rovině žít a nechat žít.
Psi jsou nepochybně i jistou hygienickou policií - likvidují
odpadky a loví hlodavce. Ze soužití tak mají nejspíš proIce Jaro 2016 |
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spěch obě strany.
Ve středu západního pobřeží Srí Lanky se nedaleko města
Puttalam rozkládá poloostrov Kalpitiya, který oplývá neuvěřitelně krásnou přírodou. Přestože se nachází poměrně
blízko města, nebyl dotčen masovým turismem a moderní
civilizací. Asi hodinu plavby od břehu se nachází největší
korálový útes Srí Lanky - Bar Reef. Poloostrov je vzdálený
asi dvě hodiny autem od letiště, tedy dvě až čtyři hodiny,
podle toho, jaký je provoz. My jeli po ránu, kdy se to tu jen
hemží, takže cesta byla dlouhá a umožnila nám se postupně adaptovat na troubení, rychlé myšky mezi tuk tuky
a uhýbání chodcům a psům na silnici. Finále byla odbočka
na neasfaltovanou cestu a kodrcání do místa ubytování.
Agentura nám vybrala jedno z úžasných míst stranou od
ruchu hotelů a města. Kalpitiya Kitesurfing je skrumáž bungalovů pod kokosovými palmami na konci laguny Puttalam. Přebrodíte lagunu a jste u Indického oceánu. Sem jezdí hlavně milovníci kitesurfingu, fouká tu ten správný vítr,
který vás vyžene na oceán a milosrdně zase přiblíží zpět
na břeh - pokud ovšem tento fyzicky náročný sport dobře
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zvládáte. Jinak si můžete půjčit kajak a projet se po laguně.
Nebo prostě jen tak lenošit po dlouhé cestě, zajít se vykoupat do oceánu, který tady je až neuvěřitelně teplý. V době
našeho listopadového pobytu jsme se do něj nořili jako do
vany - voda byla teplejší než naše těla. Koupat se můžete, s plaváním je to horší - na oceánu jsou prakticky stále
poměrně velké vlny a tah na moře je silný, takže vzdálit se
víc od břehu znamená fušku, když se chcete dostat zpátky.
Užívali jsme klidu, výborné kuchyně (či spíše kuchyňky, kde
nám ochotný personál připravil z bohatého jídelního lístku
cokoliv zcela čerstvě) s porcemi pro zdatné kitesurfaře (my
jsme si je dávali na půl), pozorování poťouchlých veverek,
které umí hbitě rozbalit paklík sušenek, když ho necháte
v bungalovu volně ležet. Bylo příjemné teplo, báječně se
dýchalo, v noci chodil déšť, nad ránem vyjížděli z nedalekého přístavu na moře rybářské kutry. Pod moskytiérou se
báječně spalo, koupelna sice neměla střechu, ale ve sprše
tekla teplá voda, veverky běhaly pod volně položenou
střechou po trámech, pozor - na hlavu vám může spadnout
kokosový ořech – prostě dotek malého ráje. Kdo chtěl,
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vyrazil si v motorovém člunu na moře pozorovat velryby.
Dokonalý odpočinek a adaptace před náročným poznávacím okruhem.

Královské město Polonaruwa
Po dvou dnech lenošení, během kterých se postupně sjela
naše malá desetičlenná skupinka, nás vyzvedává mikrobus
s průvodkyní a dvěma místními řidiči. Všichni tři se o nás
budou starat následujících osm dnů, zásobovat ledničku balenou vodou (jiná se tu nedoporučuje pít) a zahrnovat nás
dojmy, vyprávěním a zážitky. Na úvod vyrážíme do centra
ostrova, navštívit starobylé královské město Polonnaruwa,
zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. V minulosti se Polonnaruwa těšila velkému významu, díky tomu
se také dochovala řada památek. Tři století byla hlavním
městem, nejprve pod královstvím tamilské dynastie Čólů,
poté sinhálské říše. Největšího rozkvětu dosáhla za vlády
krále Parákramabáhua I. ve 12. století. V té době zde byly
postaveny obrovské budovy, parky a také vznikla vodní nádrž o rozloze 2500 hektarů, která díky své velikosti dostala
jméno Parákamovo moře. Areál archeologických vykopávek
je obrovský, abyste ho alespoň letmo viděli celý, je nejlepší
si u vchodu půjčit kolo. Cestami kolem starodávných zahrad
s alejemi stromů a obezděnými plochami perfektně udržovaných trávníků dojedete k areálu hlavních vykopávek,
v němž se lze jen v tichosti obdivovat mistrovství stavitelů
zdejších paláců a chrámů, jejichž mohutné zdi přežily staletí i po zániku města. Buddhistický chrám se čtyřmi sochami
sedícího Buddhy, pohlížejícího do čtyř světových stran vystřídá rozverný sochami a reliéfy zdobený kamenný bazén,
v němž se koupal králův harém.
Z historického areálu vycházíme za tmy - soumrak tady,
téměř na rovníku, probíhá rychle, v šest hodin je náhle úplná tma. Zážitek z historie umocňuje návštěva otevřeného
chrámu s gigantickou ležící sochou Buddhy. V malé svatyni
ohlašuje večer mnich s bubny, doprovázený neuvěřitelně
rytmickým vytím toulavého psa před svatyní. Meditace,
humor každodenního života, davy usměvavých místních
turistů, vše zakončeno lahodnou šťávou z kokosu, kterou
si dáváme na rozloučenou na parkovišti před historickým
areálem.
Ano, v kokosech není mléko, ale několik deci sladko nakyslé vždy příjemně chladné šťávy. Dužina se nejí, je hořká.
Kokosu prodavač mačetou usekne špičku a dá vám brčko,
abyste mohli šťávu vypít. S údivem zjišťujeme, že tohle jsou
prostě jiné kokosy, než jaké známe u nás. Tentýž údiv nás
posléze čeká na trhu se zeleninou a ovocem - s bídou dokážeme identifikovat pár druhů, většina pro nás zůstává velkou neznámou, i když průvodkyně nám vysvětlí alespoň jak
co chutná a jak se to používá v kuchyni, sama často neví,
jak se co jmenuje. Všude se běžně k snídani servírují banány (malé, tlusté - jiné než u nás, ale stejné chuti), ananas
a papája. Stojí ale za to ochutnat i jiné ovoce, i když vám
jeho jméno zůstane utajeno. Je vždy čerstvé, má autentickou chuť a vůni, jakou po převozu do Evropy nikdy nemůže
mít. Prodavači vám s úsměvem vysvětlí, jak se co jí, takže se
nemusíte obávat, že sníte zrníčka tam, kde se konzumuje
dužina - a obráceně.

Do schodů, do schodů - Sigiriya, skalní
chrámy, ajurvéda a Šiva
Po noclehu s ranním sluncem vyrážíme k další památce
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zapsané na seznam UNESCO. Před 1600 lety se odehrálo
dynastické drama, připomínající snad jen shakespearovské
tragédie. Nemanželský syn krále zosnoval otcovraždu, aby
zabránil nástupnictví nevlastního bratra, který odmítal pokračovat ve stopách otce, osvoboditele ostrova od indické
nadvlády. Svou vinu se snažil odčinit mnoha dobrými skutky a péčí o lid, byl však zavržen a odmítán. Proto opustil sídelní město a daleko od nenávistného kléru, na skále uprostřed pralesa, vybudoval se svou družinou své vlastní město.
Podporoval básníky a malíře, skály nechal ozdobit freskami
krásných žen ze svého harému, vytvořil idylické místo klidu,
vzdálené bouří dynastických bojů. Osud a válka ho však
dostihly i zde, nakonec zemřel v bitvě se svým mladším
bratrem a Srí Lanka opět upadla pod nadvládu Indů. Napůl

historie, napůl legenda. Co zůstalo, je monumentální skála,
na jejíž vrchol vystoupáte po 1200 schodech. Po cestě odbočíte k několika dochovaným freskám, jejichž půvab a malířské umění portrétistů vnadných krásek jsou fascinující.
Město zaniklo, později zde nějaký čas byl klášter, i ten však
zůstal opuštěný a pozůstatky po něm pohltila zdejší bující
příroda. Odhalení a ošetření vykopávek zde stálo velké
úsilí, obdivovat je tak hodno nejen umění dávných věků,
ale i permanentní práci restaurátorů a archeologů, kteří
zachovávají stav památky v takovém stavu, aby sem mohly proudit zástupy návštěvníků z celého světa. Schodů se
nemusíte bát - vystoupáte je postupně, chvíli odpočinete,
abyste se ohlédli do zahrad pod skálou a zase pokračujete.
Odměnou je nádherný výhled do centrální zvlněné krajiny

ostrova, obklopené vysokými horami.
Místo oběda, zásobeni banány a rýžovými koulemi, vyžádáme si od průvodkyně přídavek na trase - návštěvu jeskynních chrámů v Dambule. Příchod ke starodávné památce
je obrazem 21. století - působí monstrózně a tak trochu
pouťově. Dominuje mu totiž zcela moderní buddhistický
Zlatý chrám, vybudovaný z darů japonských věřících. Na
vrcholu chrámu se blyští 30 metrů vysoká socha sedícího
Buddhy. Vydáte-li se ovšem vzhůru na čedičovou černou
horu, po prvním schodišti necháte ruch před Zlatým chrámem za sebou, proběhnete mezi prodavači triček a ocitnete se jen mezi prodavačkami lotosových květů, které věřící
přinášejí jako obětinu do chrámů na vrcholu. Stoupání se
vyplatí. Odložíte boty a portálem projdete k pěti chrámům.
Ice Jaro 2016 |
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Jeskynní chrámy v Dambulle byly již v roce 1991 zařazeny
na Seznam světového dědictví UNESCO. Je to pět samostatných jeskyní a v nich na 150 zpodobnění Buddhy. Historie
chrámů je starší než dva tisíce let - tehdy zde nalezl útočiště
král Valagambahu, vyhnaný z Anuradhapury. Poté co dobyl
zpět svůj trůn, změnil jeskyně ve skalní chrámy a další
panovníci pokračovali v jejich výzdobě, což nejvýrazněji završil král Nissanka Malla zlatou výzdobou, díky níž získalo
místo jméno Ran Giri (Zlatá skála). Ve skutečnosti je ovšem
skalní převis černý a bílé obezdění chrámů s ním nápadně
kontrastuje. Celé místo dýchá klidem a mírem. Asi neodoláte a od místního mnicha si necháte uvázat na ruku šňůrku
pro štěstí. A při sestupu dolů vás znovu okouzlí pohled do
zelené krásy údolí a kopců okolí.
Po dvou výstupech si prý zasloužíme trochu oddychu, ujíždíme tedy do Zahrady koření v Matale. Zde absolvujeme
výklad o nejrůznějších rostlinách, využívaných v ajurvédské
medicíně. Jako přídavek je nám nabídnuta ukázková masáž
kafrovým balzámem a červeným olejem. Přestože se odbude jen narychlo, zkušené ruce masérů nám proniknou pod
trička a hbitě uvolní ztuhlé svaly, odblokují páteř a navoní
nám těla zahřívajícím úžasným červeným olejem. Plni nové
energie se dožadujeme tečky za dnešním programem, přestože se již blíží rychlý soumrak. Řidič dělá divy, proveze nás
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rušnou Matalou až k největšímu hinduistickému chrámu na
Srí Lance. Po meditativních spočinutích s Buddhou se ocitáme na úplně jiném poli víry. Hinduistů je na Srí Lance sice
menšina, zato jejich chrámy nemůžete přehlédnout. Hýří
barvami, množstvím soch Šivy, nejrůznějších dalších bohů
a posvátných zvířat. Chrám v Matale je skutečně monumentální, dominuje mu vysoká pyramidová věž s převládajícími
zlatými a o něco nižší s pestrobarevnými sochami. Nevíte,
kam se dívat dřív. Do chrámu vstupujete sice pokorně bosí
a se zahalenými rameny, přesto si připadáte víc jako na
jakési pouťové střelnici nebo uprostřed slavnosti barev a vířících bubnů. Uff. Raději už jen do penzionku a po večeři
popít čaj a vstřebat zážitky. Ano, i kafař se na Srí Lance
rychle přeorientuje na čaj. Místní káva není hodna toho
jména, zato čaj voní a chutná...

Sloni, zahrady, drahé kameny, folklor
a Buddhův zub
Divoké slony potkáte v nížinných krajích ostrova třeba
u silnice. Nebo vám slon přejde přes zahradu penzionu
majestátním, tichým krokem obra, když večer sedíte venku
a pohlížíte do ztemnělé krajiny. Pro farmáře a pěstitele
obilovin a rýže jsou ovšem divocí sloni tak trochu pohroma.
Jejich spotřeba zelené potravy je obrovská a neohlížejí se
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na to, jestli zrovna kráčejí pustým porostem nebo polem.
Farmáři sice slony nezabíjejí, ale vyhánějí je. Nedostatek
potravy vede pak k živoření nebohých obrů. V roce 1979
založil milovník zvířat Sam Samarasinghe Club Concept
Elephant Bath, kde pečoval o několik zachráněných slonů
a předváděl je turistům, aby je seznámil s osudem zvířat,
ohrožených nepřežít rok 2000. Po smrti tohoto mecenáše
byla založena nadace Millennium Elephant Foundation,
která pokračuje v jeho práci. V útulku pro slony zachráněné zpravidla od chovatelů, kteří z nedostatku prostředků
a prostoru nechávají zvířata trpět hladové na řetězu (tzv.
hoteloví nebo hoteloví sloni), jsou zvířata léčena a chována ve volném prostoru. Na šesti hektarech údolíčka kolem
říčky poblíž města Kegalle žije několik slonů domestikovaných, takže když se na ně přijedete podívat, můžete si
dopřát krátkou projížďku, slona umýt v říčce a nakrmit
ho ovocem. Samozřejmě můžete i složit příspěvek nadaci,
která kromě tohoto útulku podporuje i některé chovatele,
kteří o své slony dobře pečují, ale nedostává se jim peněz
na kvalitní potravu. V takové „ambulantní“ péči má nadace momentálně asi dvacet zvířat. Podstatnější ovšem je,
že nadace provozuje program Conflict of Coexistence pro
farmáře. Jednak sleduje pohyb volně žijících slonů a jejich
početní stavy, jednak učí farmáře, jak ochránit svou úro-

du, aniž by se se slony dostávali do střetu. Pokud dojde ke
zničení úrody divokými slony, má nadace pro farmáře prostředky na náhradu škody. Inu, my máme někdy problém
postarat se o toulavou kočku, nechat ji kastrovat a dávat
jí někam jídlo. Až budete brblat, že někdo krmí toulavé
kočky, představte si, že by to byli sloni... Návštěva Millennia
byla zkrátka zážitkem. Zvláštní pohoupání na sloním hřbetu a dotyk sloní kůže, když se mohutné tělo s potěšením
ráchá ve vodě, je pro nás skutečnou exotikou.
Dál nás cesta vede do Kandy, tedy do středu ostrova a jeho
historie. Malebné město Kandy bylo sídlem posledních kandyánských králů. Dnes patří pod kulturní dědictví Unesco
díky starým zvykům, umění, řemeslnictví a rituálům. Bývalé hlavní město a pevnost sinhálských králů na vrcholku
hory je prý nejkrásnějším městem Srí Lanky. Rozkládá se
v kopcovité krajině kolem klidného jezera ve vnitrozemí.
Má svůj zvláštní architektonický styl s mírně se svažujícími
střechami domů pokrytými taškami, je tu totiž přece jen
výrazně chladněji než na pobřeží a domy jsou tak mnohem bytelnější. Kandy je druhým největším a nejrušnějším
městem ostrova, po hlavním městě Colombu. Ruch kolem
rozlehlého horského jezera je skutečně nebývalý. Přejít
přes silničku, kde se ve dvou pruzích zpravidla rojí alespoň
čtyři dopravní prostředky vedle sebe, je náročné a člověk
musí obdivovat místní dopravní strážníky, kteří elegantně,
nicméně nekompromisně mávají rukama, a tak dávají řád
chodu rušných křižovatek.
Docela jiné je to ale v královské botanické zahradě Peradeniya. Její historie spadá až do období králů ze 14. století,
kteří v okolí paláce na břehu řeky Mahaweli založili rozsáhlé zahrady. Skutečnou botanickou sbírku zde ovšem začali
pěstovat až angličtí kolonizátoři ostrova v první polovině
19. století. Postupně sem byly sváženy stromy z nejrůznějších končin světa. Najdete tu vzrostlé bambusové háje,
korza lemovaná kokosovými palmami i vysokými arakáriemi. Můžete se proplést mezi roztodivnými plochými kořeny
kanárovníků, jejichž vonná pryskyřice se používá v kosmetickém průmyslu a jejichž oříšky jsou ve velkém množství
konzumovány po celé Asii. Obdivovat můžete i kvetoucí
keře a krásně aranžované záhony a pousmání si neodpustíte u stromů, věnovaných významným osobností. Tak tu
roste i strom prvního kosmonauta Jurije Gagarina, zasazený ruským ambasadorem. Podivný lončatník guyanský,
výstižněji zvaný strom dělových koulí, je ověšený tvrdými
koulemi zduřelých vzdušných kořenů pochází z Karibiku,
většina nádherně kvetoucích orchidejí v malém skleníčku
z vlhkých tropických džunglí, pro nás neznámé houští s trny
zase z Nového Zélandu. Zmenšenina zeleného světa...
Z poklidu zahrad vyrážíme do ruchu padesátitisícového
města Kandy. Dovídáme se, že na Srí Lance jsou stále ještě
bohatá nevytěžená naleziště drahých kamenů, množství
obchodů se šperky tedy není na „bohatších“ ulicích žádné
překvapení. Pokud ovšem Hanzelka se Zikmundem psali,
že drahokamy jsou na Cejlonu levné, dnes už to tak docela
pravda není. Srílančané cenu svého nerostného bohatství
již dobře znají. Návštěva šperkařství, kde dostanete opravdu mimořádné kousky jak samotných kamenů, tak i šperků,
se tak podobá návštěvě bankovního trezoru. Mezi vitrínami
se šperky jsme se pohybovali v keckách a po celodenním
toulání poněkud ošuntělí, přesto se nám přeochotní a decentní prodavači snažili nabízet zdejší luxus. Na ostrově
se těží hlavně safíry. Ty nejcennější mají temně modrou
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barvu, cena klesá s blednutím modři. V nabídce klenotnictví
ale najdete také rudé rubíny i zelené smaragdy, lacinější
akvamaríny i nejrůznější polodrahokamy. Těží se z říčních
sedimentů v nehlubokých šachtách i ze štěrku řek. Těží se
starými tradičními metodami, nikdo tady netouží naleziště
rychle vyprázdnit. V centru těžby, městě Ratnapura, nabízejí nejrůznější surové nevybroušené kamínky prodavači na
ulici. Pokud nejste znalec vybavený lupou, těžko poznáte,
co vlastně kupujete. My jsme se spokojili s prohlídkou krásných zářivých kamenů klenotnictví. Pochopili jsme, proč byl
Cejlon přejmenován na Srí Lanku - v překladu to znamená
„královská zářící země“. A pochopili jsme také, že kdybychom sem chtěli přijet koupit opravdu hodnotné kameny,
naše kreditní karta by musela být nabita nejméně několika
tisíci dolary. Tak třeba příště...
Co si člověk může dopřát snadno, jsou hedvábné a bavlněné látky. V obchodech je třeba pečlivě vybírat, většina
místních kupuje levnou pro nás až nepříjemně hrubou bavlnu, která hodně vydrží. Žádost o hedvábí vžene prodavači
jiskru do oka a když chvilku regál trpělivě prohlížíte, najdete nějaký ten krásný kousek na halenku nebo letní šatečky.
Ženské srdce pak prostě neodolá a štúsek si radostně veze
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domů. Kdo dává přednost světovým značkám sportovního
oblečení, přijde si na své v obchodních domech i na tržištích. Na Srí Lance totiž velké firmy šijí a malá část produkce
jde na zdejší trh. Ceny jsou výhodné a kvalita stejná, jako
když navštívíte značkovou prodejnu Na Příkopech.
Dost ale nákupů, jsme tu hlavně za zážitky. Ten další nás
opravdu překvapí. Ubíráme se totiž do místního divadla
na večer tradičních tanců a zpěvů. Průvodkyně nás s úsměvem upozorňuje, že zdejší hudba je spíš vyrábění hluku,
než cokoliv jiného. Ano, hudebníci bubnují na různě velké
bubny a co to dá, piští na píšťaly. K tomu se odehrávají
folklorní tance, zpravidla symbolizující starodávné rituály
- Tanec pečení chleba, Tanec návratu z lovu... Je to bujné,
barevné (hlavně v červené a žluté) a má to svůj exotický
půvab. Na závěr se na dvoře divadla tanečníci probíhají po
žhavých uhlíkách. Docela nás hodinka rozjařila, ale už je tu
zase tma a s ní i návštěva nejvýznamnějšího místa v Kandy
- chrámu Buddhova zubu. Zcela jedinečná buddhistická relikvie je vlastně z pohřbu ukradený kousek - Buddhovo tělo
bylo totiž spáleno a jen jeden nenechavý mnich si dovolil
sáhnout do ohně a vytáhnout z něj Buddhův zub. Krásná
princezna pak v drdolu propašovala zub na Srí Lanku. Zde

Cestopis
Vlakem do hor za čajem a Adamem

byl chráněn a ukrýván, po staletí putoval z místa na místo,
padl do rukou Indům i Portugalcům, vždy se však vracel
k místním králům. Stal se symbolem nezávislosti ostrova.
Předání relikvie veliteli anglické posádky bylo tak i symbolickým vyjádřením konce bojů proti kolonizátorům, stejně
jako její navrácení představitelům Srí Lanky symbolizovalo
definitivní odchod Angličanů z ostrova. Dnes je zub ukryt
v nevelké pokladnici, zavřené za pancéřovanými pozlacenými dveřmi v komnatě ve velkolepém chrámu. Lidské oko
zub nikdy nespatří, při vzácných příležitostech svátků je ze
tří metrů možno pohlédnout do otevřených dveří pokladnice, kde ovšem na oltáři uvidíte pouze schránku ve tvaru
chrámu. Na přelomu července a srpna se v Kandy každoročně koná Esala Penavera, jedna z největších náboženských
událostí celé Asie. Při ní nesen Buddhův zub ulicemi průvodem mnichů se slony. Naposledy však skutečný zub putoval
Kandy v roce 1848, od té doby se používá pouze replika.
Pestrá slavnost láká do Kandy tisíce věřících i nevěřících
poutníků a turistů a pokud budete na ostrově v tomto
období, zajistěte si včas ubytování v Kandy - je vyprodané
řadu týdnů předem.

Cesta běžným vlakem je na Srí Lance dobrodružstvím. Místní naskakují do vagonů za jízdy, čekají na kolejích, popojedou kus a zase vyskakují. Vagony jsou přeplněné, lidé se
strkají, aby mohli včas vystoupit, protože dav je zatlačil do
nitra vagonu. Všichni mluví, smějí se, krmí se, jsou v neustálém pohybu. Vlak z Kandy do Hattonu má ovšem několik
vagonů vyhrazených pro turisty. Cestovka nám zakoupila
1. třídu, takže tu pravou exotiku jsme nezažili. V tomto
vagonu se totiž smí přepravovat jen tolik lidí, kolik je míst
k sezení. I tak ale dveře vagonu nejdou zavřít, a tak ti, kdo
na to mají odvahu, visí během jízdy za jednu ruku za tyč
u dveří a druhou rukou fotografují krajinu. Vlak se do hor
sune pomalu, takže pořídíte krásné snímky blížících se úbočí kopců se sytě zeleným porostem tu borových a eukalyptových lesů, tam čajových plantáží, jinde vodopádů řítících
se do údolí. Když vlak jede s kopce dolů, raději zalezte
dovnitř, ať nezůstanete kdesi na kolejích. Vystupujeme asi
v polovině nádherné horské trati, ve městě Hatton. Odtud se přesouváme už zase naším mikrobusem do vesnice
Dalhousie. Není tu nic, než pár hotýlků, ten náš se vyznačuje víc než třemi stovkami schodů do stráně k horním
řadám pokojů. Dost kruté, vzhledem k tomu, že to, co tu
na nás čeká, je především výstup na posvátnou Adamovu
horu, převýšení 1000 metrů, zakončení ve 2243 metrech
nad mořem, strmá cesta s 5000 kamennými schody. A pak
ještě schody v hotelu, ach ouvej. Je zajímavé, že o tom, že
stopa na vrcholu Adamovy hory je posvátná, nepochybují
obyvatelé Srí Lanky vůbec, ať jsou jakéhokoliv vyznání. Kdo
je však autorem otisku, v tom už se jednotlivá náboženství mezi sebou neshodnou. Jelikož je na Srí Lance nejvíce
buddhistů, nejrozšířenější je verze, že stopu na vrcholu
zanechal sám Buddha. Hinduisté ovšem tvrdí, že šlépěj je
Šivova a muslimové favorizují prvního člověka, Adama,
který je významnou postavou i pro muslimy. Křesťané pak
stopu připisují buď rovněž Adamovi (odtud tedy anglický
název Adam’s Peak), nebo apoštolu Tomášovi, který podle
legendy šířil křesťanství v Indii a zastavil se i na Srí Lance.
Příslušníci všech náboženství tedy konají poutě na tuto
posvátnou horu. Poutní sezóna trvá obvykle od prosince do
května. To je cesta na vrchol lemována stánky s upomínkovými předměty i občerstvením a je osvětlená. Vystoupit na
Adamův štít lze kdykoliv během dne, ovšem většina poutníků a prakticky všichni turisté lezou na vrchol po půlnoci,
aby uviděli východ slunce a spatřili tajemný trojúhelníkový
stín, který hora vrhá na okolní krajinu. My jsme tu byli
v listopadu, kdy začátek poutní sezóny signalizuje jen čilý
stavební ruch kolem uzavřených stánků. A cesta v noci
osvětlená nebude, je nutno si vzít čelovku, baterku, v zoufalství si aspoň svítit mobilem. Jak už jsme si během cesty
zvykli, v noci prší. Tady ovšem mnohem vydatněji, než předchozí dny. Naděje na pohled z vrcholu za východu slunce je
mizivá, vše se topí v mracích. Noční výstup se tak stává spíš
prestižní záležitostí - chceme si dokázat, že to zvládneme.
Je to opravdu dost divoké, nepravidelné schody kloužou
a před vámi jich je pořád tolik, jako by nikdy neměly skončit. Skoro lépe, že člověk vidí s baterkou jen pár metrů před
sebe. Po čtyřech hodinách stoupání co noha nohu mine,
jsme ale nahoře. Blíží se šestá hodina ranní, dáváme si
horký čaj a čekáme, až se otevře zdejší buddhistický chrám.
Pak si smíme zazvonit na posvátný zvon - to pro štěstí. Při
sestupu nohy hodně tuhnou, znovu se spouští pořádný
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liják, ale jsme stateční, zvládli jsme to nahoru, zvládneme
i dolů. Tenhle výstup je vážně zážitek a méně fyzicky zdatní
si ho budou připomínat hodně dlouho bolestí lýtek, ale
i to patří k dobrodružství na Srí Lance - po schodech se tu
zkrátka nachodíte pořádně.

Čaj, kam se podíváš, zámožní zelináři
Lahodný cejlonský čaj (na rozdíl od názvu ostrova čaj zůstal
u názvu cejlonský) popíjíme už od rána, po nočním výstupu
přišlo několik šálků vhod. Teď se pojedeme podívat, jak
se čaj pěstuje a zpracovává. Na ostrově se dříve pěstovala
káva, teprve Angličané sem přivezli čaj a pěstování kávy
jím zcela nahradili. Vybudovali množství zpracovatelských
továren, kde se čaj suší a sortuje. Jednu z nich navštěvujeme a ke svému údivu sledujeme, jak se na 130 let starých
jednoduchých strojích dá stále pracovat. Moderní továrny
sice existují, většinou ale majitelé plantáží udržují v chodu
to, co stále funguje. Čaj se na sítu 14 hodin suší, poté ho
muži lopatou házejí do rotujícího bubnu, kde se rotací slisuje, lístky se smotají a čaj uvolní vůni a chuť - to je proces
fermentace. Následuje několik běžících pásů a vibrujících
plechů, z nichž čaj padá násypkami do beden. Je už rozdělena kvalita. Nejvyšší sorta je čaj žlutý, má velké smotané
chomáčky lístků a není přesušený. Následuje čaj červený,
stále ještě velmi kvalitní a ceněný. Zbytek je čaj černý - tedy
to, co je většina Evropanů zvyklá pít - drť nevíce vysušeného čaje. Pečlivě rozdělené sorty se prohánějí zařízením,
které je zbavuje zbytků prachu a nečistot. Pak se pytlují
a jsou odeslány na burzu. Tam je skoupí výrobci čajů, které
známe my - čajů, které jsou všelijak dochucovány a ovoňo-
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vány. V továrně na plantáži vám ale nabídnou čaj tak, jak je
zde zpracován - a je to skutečně lahodný, osvěžující nápoj,
který chutná... no prostě jako čaj.
Plantáže na úbočích kopců se hemží skupinkami žen, které
čaj trhají. Je to krušná a špatně placená práce, tyto ženy ji
ale dělají po generace a po generace žijí v chudých chatrčích kolem plantáží. Jak je možné, že za plat 300 rupií
(asi 2 americké dolary) denně uživí rodinu, si nedovedeme představit. Přesto ani tady nevidíte žádné ubohé děti,
i tady jsou slušně oblečené, usměvavé a ráno v uniformách
čekají u silnice, až je školní autobus odveze do školy. Jistý
pokrok doznala i medicínská péče - kolem silnice ve vesnicích vidíme všude znak jakéhosi lékařského centra. Doktora
tu zpravidla nenajdete, spíš nějakého ošetřovatele nebo
ošetřovatelku se zásobou základních léků a především
sérem proti hadímu jedu. Na uštknutí dříve umíralo až
dvě stovky česaček čaje ročně, dnes je díky zásobení sérem
situace lepší.
Navštěvujeme i pro zdejší kraj zcela netypickou stavbu. Na
památku Angličana, který začal na ostrově s pěstováním
čaje, byl postaven „středověký anglický hrad“, v němž
nejdete luxusní prodejnu čajů z oblasti Kandy a okrajově
i z celého čajového světa. Nakupujeme, protože co jiného
přivézt domů jako dárky, než cejlonský čaj, snad vybíráme
tak dobrý, jaký nám nabídli v továrně. Projíždíme po horských silničkách, zastavujeme se na vyhlídkách a kocháme
se nádherou krajiny hor, vodopádů a nekonečné zeleně,
prostřídané rudou barvou zde oblíbených stromů s mohutnými korunami, zdobenými záplavou červených květů.
Tyto stromy zdobí zahrady zámožnější domů, často se jako

baldachýn klenou na celou stavbou. Přijíždíme do města
Nuwara Eliya, centra náhorní plošiny, zvané také Malá
Anglie. Teplota je tu oproti horkým nížinám pro Evropana
mnohem známější, dokonce vytahujeme svetry a dlouhé
kalhoty. Nejspíš proto si zde Angličané budovali zázemí,
kde se jim lépe dýchalo. Tuto dobu připomíná typické
anglické nádraží i budova pošty z červených cihel. I dnes je
oblast osídlena bohatými obchodníky a podnikateli a domy
zde v ničem nepřipomínají srílanskou architekturu „bez
jedné stěny“. Krajina je kouzelná, ze země čaje jsme se přesunuli do země pastvin a pěstitelů zeleniny. Ta se nepěstuje
ve velkém, ale na velkých zahradách v kaskádách vybudovaných do strání kopců. Úroda je několikrát do roka,
ale ani zde nic neroste samo, a tak se „zelináři“ pinoží po
stráních, aby jejich zelenina byla ta nejlepší, nejčerstvější
a tedy nejvíce ceněná na trhu, kde ji prodávají. Toto je kraj
hojnosti, po chudobě čajových vesnic tu není památky. Také
jedna z tváří proměnlivého ostrova.
Z penzionu na stráni pohlížíme do údolí, kde se střídavě
válí mraky a lesknou paprsky slunce. Po klikatící se silničce
uhání tuktukář, rozvážející pečivo. Jeho příjezd signalizuje
do nekonečna se opakující motiv Beethovenovy skladbičky
Pro Elišku. Když už vám melodie neskutečně leze na nervy,
ztratí se někde za kopcem, aby se za pár minut zase ozvala
z pokračující serpentýny.

Vodopády a safari
Vyjíždíme za přírodními krásami a divokými zvířaty. Vzhledem k deštivého dopoledni a nohám, stále ještě cítícím
Adamovu horu, volíme cestu k nejvyššímu vodopádu raději

tuktukem. Stejně jsme se jím chtěli alespoň jednou svézt.
Tahle tříkolka s plátěnou střechou uveze neskutečná kila vídáme v ní nacpané celé rodiny i množství všelijakých krabic a pytlů s nákladem zboží. Je to zkrátka nejfrekventovanější dopravní prostředek. Turista je ovšem na rozdíl od
místních odkázán na nemilosrdné nasazení tuktukářských
cen. Naštěstí naše průvodkyně je znalá poměrů, a tak po
chvilce mávání rukama tuktukáři na začátku treku k vodopádu povolují a s pro celý svět typickým „teď jsi ožebračila
mou rodinu“ nás nakládají a zběsilou jízdou po neasfaltované cestě plné zatáček nás přepravují ke kýženému
vodopádu Bambarakanda. Ještě kousek k němu musíme
dojít - samozřejmě po mnoha schodech dolů a nahoru, pak
už se nám ale naskytne úžasný pohled na 263 metrů vysokou úzkou skalní soutěsku, jíž se řítí mohutný proud vody
na balvany potoka, mířícího kamsi dolů, do údolí. Oslňující
podívaná zvlášť proto, že v okolí nevede žádná silnice, jste
uprostřed čisté, divokou vodou oživlé krajiny.
Přesouváme se zpět do nížin, abychom se s celou zážitkovou trasou rozloučili v národní parku Uda Walawe.
Džíp nás veze jakousi zdejší verzí savany, nízkého hustého
trnitého porostu, kde se toulají sloni, ve vodních nádržích
funí divocí buvoli, sem tam nuceni prchnout před žravým
krokodýlem. Hora buvolího masa je pak schopna vyvinout
nečekaně rychlý pohyb a čelisti vodního dravce sklapnou
naprázdno – alespoň při námi pozorovaném neúspěšném
lovu. Krajinou poletuje množství drobných barevných ptáčků, jejichž jména si nejsme schopni zapamatovat. Snáze
identifikujeme pávi, kteří si tu brouzdají a zobou stejně
jako v našich zámeckých parcích. Dojíždíme k obrovskému
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jezeru a ve slunci pomalu se chýlícím k západu si dopřáváme pohled na lesklou hladinu a za ní vzdálenou hradbu
hor.
Večer nás čeká rozloučení v kouzelném Banyan Campu,
penzionku na břehu jezera, kde se spí v otevřené budově
jen lehce zastřešené na matracích na podlaze. Majitelé nám
uchystají večeři na prámu, na kterém nás vyvezou na jezero. Naposledy si dopřáváme vynikající placky, čočkové a zeleninové kari, lilkový pikantní salát. Nad námi se klene rovníkové nebe, dnes konečně plné hvězd. Po návratu sedíme
u nachystaného táboráku a nenapadne nás nic jiného, než
si začít zpívat. Po chvíli přichází majitel tohoto miniaturního, před ruchem civilizace uchráněného penzionku a s údivem naslouchá českým písničkám, jichž se nám v hlavě líhne
desítky. Něco takového prý nikdy nezažil, aby někdo tak
dlouho a tak pěkně jen tak pro radost zpíval. Spíme, jako
když nás do vody hodí. Ráno muchlujeme kotě polodivoké
kočky, které si přišlo mezi nás hrát, pozorujeme volavky
v porostu stromků, táhnoucím se daleko do jezera v mělké
vodě. Pak vyjíždíme na katamaránu ještě jednou na obrovskou vodní plochu. Ranní slunce nás ohřívá, z okolního
pralesa se ozývají trochu záhadné zvuky praskání starých
velikánů a jezerní hladina se leskne až k horizontu.
Je to až dojemné rozloučení ze Srí Lankou, ostrovem pro-
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měnlivých krás, bohatým přívětivými usměvavými lidmi,
kteří k cizincům v naprosté většině přistupují spíše zvídavě než ziskuchtivě. Mnohokrát jsme museli odpovídat na
otázku, odkud jsme. A kupodivu jsme se mnohokrát setkali
s vědoucím pokýváním - asi jsou Češi už na Srí Lance známí.
Neviděli jsme všechno, je zde mnoho dalších zajímavých
míst. Deset dnů nás ale naplnilo tolika novými dojmy, že
bychom asi už delší trasu nezvládli. Tak ještě na pár dnů do
hotelu k moři, abychom to všechno pomalu vstřebali, než
se vrátíme domů. A nové zážitky zas někdy příště.

Maledivy

Návštěvu ostrůvků v Indickém oceánu lze dobře kombinovat s pobytem na Srí Lance. Po náročném okruhu po tomto
ostrově, kde je k vidění mnoho památek, se můžete přesunout letadlem právě na Maledivy, kde si užijete teplých
vln Indického oceánu, luxusních hotelů se skvělou asijskou
kuchyní a doplníte to surfováním nebo potápěním ke
korálovým útesům, mezi nimiž se prohánějí hejna barevných rybek. Maledivy totiž tvoří řetěz 19 korálových atolů
a nespočet dalších menších ostrůvků, z nichž asi 200 je obydleno. Na těch větších vyrostly v posledních letech moderní
hotely, v nichž najdete dokonalý komfort pro odpočinek od

Cestopis
Seychely

evropského ruchu. Můžete si zde samozřejmě dopřát i delší
dovolenou a cestovat z ostrůvku na ostrůvek trajekty, které
mají spíše podobu rybářských bárek. Ubytování je dostatek,
takže stačí si hotely rezervovat včas z domova a dovolená
na Maledivách proběhne bez problémů. Nebo se prostě
svěříte některé cestovní kanceláři, která vám pobyt na Maledivách zorganizuje na klíč, včetně lekcí potápění a surfování. Maledivy žijí z rybářství a z cestovního ruchu. Především to druhé přináší ostrovnímu státu současnou stoupající
životní úroveň a místní obyvatelé jsou si toho vědomi.
Přestože se jedná o zemi striktně vyznávající islám (pouze
muslimové mohou chodit k volbám, i když je zde přiznáno
volební právo i ženám), je tolerance k západnímu životnímu stylu turistů vysoká. Dodržovat je ovšem třeba pravidla
o oblékání, pokud se chcete vydat na návštěvu mešity nebo
některého turisticky méně frekventovaného ostrova.
Stejně jako na Srí Lance, ani na Maledivách nehrozí malárie a podnebí je zde slunečně vlídné. I při vysokých teplotách se dobře dýchá díky oceánskému proudění vzduchu.
Očkování se doporučuje proti žloutence, pokud budete
konzumovat výhradně balenou vodu, nic vám nehrozí. Převládá indická ostrá kuchyně, nicméně v hotelech jsou zvyklí
servírovat i evropsky chutnající nepálivá jídla.

Za další luxusní dovolenou v Indickém oceánu se posuneme
jižně od rovníku. U východního pobřeží Afriky, severně od
Madagaskaru, se nachází souostroví Seychely. V posledních
desetiletích se větší obyvatelné ostrovy staly žádaným turistickým rájem. Vlídné tropické podnebí s teplotami mezi 24
až 30 °C, teplé vody Indického oceánu, možnost atraktivních návštěv národních parků bohatých na tropickou flóru
i zvířectvo, to vše zlákalo investory z celého světa, aby na
pobřeží ostrovů vybudovali luxusní hotelové rezorty, kde je
o pohodlí turistů postaráno se vším všudy. Nabízejí se právě
tak wellness pobyty s masážemi a kosmetikou, jako dovolená s potápěním ke korálovým atolům, to vše v naprosté
většině v hotelech s all inclusiv servisem.
Hlavní ostrov nese jméno Mahé a může se stát konečnou
destinací i výchozím bodem k poznávání dalších obydlených ostrovů, jako je Praslin, La Digue, Silhouette, Fregate, Nort, Cousine a St. Anne. Každý z ostrovů je něčím
charakteristický a představuje trochu jinou přírodní krásu.
Ostrůvky z vnější korálové skupiny, jako je Bird, Desroches
a Alphonse, sahají jen několik metrů nad hladinu oceánu.
Když vás omrzí povalování na bílé pláži u hotelu, můžete se
vypravit za krásou tyrkysových lagun nebo za poznáváním
různorodé fauny na různých ostrovech. Vláda ostrova dbá
o zachování přírodních krás, proto velkou část území tvoří
národní parky. Cestuje se do nich organizovaně, aby nedocházelo k poškozování rostlin a rušení živočichů. Nemusíte
se tedy bát davů turistů, budete pravděpodobně jen součástí malé skupinky s průvodcem. Pozorovat můžete obří
želvy, drobné barevné gekony, množství pestrobarevných
ptáků i mořské ptáky lovící rybky ze skal na pobřeží.
Na Seychely není třeba žádné očkování. V hotelech naleznete výběr kuchařského umění celého světa, ovlivněný
značně francouzskou kuchyní, protože Francouzi byli před
Brity na ostrovech prvními kolonizátory. Na ostrovech převažuje římskokatolické vyznání, není zde tedy třeba se obávat kulturních střetů. Mírným problémem může být snaha
po kontaktu s místními obyvateli. Jsou si vědomi toho, že
turisté k nim přivážejí peníze, na druhou stranu šmahem
považují všechny turisty za rozmařilé boháče. Vzhledem
k tomu, že místní obyvatelé si na podobné rozmařilosti,
jako je luxusní dovolená, nemohou většinou ani pomyslet,
povalující se turisty lehce pohrdají. Vzhledem k tomu, že
zdejší životní úroveň přece jen stoupá a roste i informovanost o zbytku světa, tento střet zájmu pomalu mizí, v konverzaci převládá zvídavost lidí z nepatrného kousku země
v oceánu o „velkém světě“.

Kanárské ostrovy

Pokud se vám nechce absolvovat mnohahodinové lety do
Indického oceánu a smíříte se s chladnějším Atlantikem,
pak si luxusní dovolenou můžete dopřát třeba na Kanárských ostrovech. Patří k nejoblíbenějším turistickým destinacím Evropanů a v posledních desetiletích se tamější život
odehrává prakticky výhradně v rytmu cestovního ruchu.
Na Kanárské ostrovy můžete cestovat po celý rok. Oceánské subtropické klima ostrovů je ovlivňováno chladnějšími
pasátovými větry a teplým Golfským proudem. V nejteplejším měsíci, srpnu, šplhá rtuť teploměru k 30°, ale ani v zimě
neklesá pod 18°. Podmínky jsou ideální pro celoroční dovolenou. Průměrná teplota vody se pohybuje mezi 18° a 23°.
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Přestože Azorská tlaková výše zajišťuje dostatek vláhy,
deštivé dny přicházejí spíše v zimě a dlouhotrvající průtrže
mračen jsou opravdovou výjimkou. Sněhová linie začíná
ve výšce 1200 metrů nad mořem a na vrcholcích nejvyšších
hor můžeme pozorovat stálou sněhovou pokrývku. Hlavní
turistická sezóna nastává v podzimních, zimních a časných
jarních měsících.
Hlavními ostrovy jsou Grand Canaria a Tenerife. Jejich
soupeření o dominantní postavení vedlo k vytvoření dvou
provincií, jejichž hlavní města se střídají jako sídlo vlády
celých ostrovů po každých parlamentních volbách. U státu
s něco málo přes 2 miliony obyvatel se to může zdát trochu
kuriózní, ovšem patriotismus je patriotismus a nastolení
klidu a míru stěhování vlády jistě vyváží. Na Kanárských
ostrovech se ocitáme ve španělsky mluvící oblasti, ovšem
vzhledem k davům turistů a hotelům patřícím často zahraničním investorům, se zde domluvíte prakticky všude (tedy
v hotelech) anglicky a na mnoha místech německy.
Luxusně vybavené hotelové rezorty vybízejí k lenošení na
plážích, využívání wellness služeb i služeb kosmetických
salonů. Mezinárodní kuchyně se předhánějí v nabídce
pestrých chutných jídelníčků. Jsme na ostrovech, proto
bychom neměli opomenout bohatou nabídku čerstvých ryb
a darů moře. Jsme ve španělské oblasti, dopřejme si tedy
skvělou paellu s krevetami, mušlemi a špetkou šafránu. Na
Kanárech to žije i v noci, k zábavě vybízí množství diskoték,
karaoke barů, kasin i intimnějších hospůdek, kde můžete
při lahvi dobrého vína (nezapomeňte ochutnat také vína
místní) posedět za příjemného teplého večera dlouho do
pozdních hodin.
Jestliže máte rádi dlouhé procházky nebo pěší turistiku,
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vydejte se po ostrovních pěšinách křížem krážem na průzkum. Stejně tak můžete učinit z koňského hřbetu nebo ze
sedla jízdního kola či motocyklu. Ti, kteří preferují trochu
adrenalinu v žilách, využijí množství skal, které doslova
čekají na své zdolání houževnatými horolezci. A přesný
opak, tedy sestup do hlubin, zase potěší potápěče. K dispozici jsou potápěčské kurzy, takže i v případě, že ještě
s tímto sportem nemáte zkušenosti, není problém si zaplatit instruktora a vyzkoušet si dýchání a plavání pod vodou
v neoprenu.
Na ostrovy se můžete podívat i z výšky. Proleťte se vzduchem prohřátým slunečními paprsky nad mohutnými horami a bílými plážemi, kochejte se nad mořem, které hraje
snad všemi odstíny modře a tyrkysu. K oblíbeným vzdušným sportům tady patří hlavně paragliding.
Obyvatelé Kanárských ostrovů, ať už je to architektonickými památkami zajímavé Lanzarote, nebo nekonečnými
plážemi obklopená Fuenteventura, zelený ostrov Grand
Canaria či sopečné Tenerife, kde můžete vystoupat až na
vrchol aktivního vulkánu, žijí kromě zemědělství především
z cestovního ruchu. Jsou si toho vědomi, a tak se s úsměvem a ochotně turistům věnují. Není divu, že sem proudí
až deset milionů dovolenkářů ročně. Odvrácenou stranou
tohoto faktu je ovšem to, že skutečného klidu tu moc nenajdete. Pokud mu dáváte přednost, zkuste se vypravit na
nejmenší ze šesti turisticky využívaných ostrovů El Hierro.
Nenajdete tu sice písečné pláže, koupat a potápět se ovšem
můžete i ze skla a právě pro potápění jsou tu ideální podmínky - podmořský život je tu bohatý. Po hornatém ostrůvku se můžete toulat pěšky půvabnou zelenou krajinou
bohatou na pestré druhy rostlin i drobných živočichů.

EXOTICKÉ ZÁJEZDY

Připravíme pro Vás zájezdy na míru, okruhy a kombinace
po celém světě přesně podle Vašich přání a požadavků.
Splníme Vám Vaše sny. Nikdo to neumí lépe.

karibik

Nekonečně dlouhé písčité pláže, průzračná
azurová voda, palmy a bujná příroda,
karibské rytmy, karibské koktejly, jachtaření,
potápění…. Nechte se okouzlit a navštivte
některé známé nebo i méně známé ostrovy
Kuba / Jamajka / Dominikánská republika
/ Bahamy / Martinik / Guadeloupe /
Svatá Lucie.

indický
oceán

Bílé písečné pláže, modrozelený oceán,
korálové útesy, souostroví s nejkrásnějšími
plážemi na světě, potápění, šnorchlování,
ráj klidu a odpočinku. Poznejte nejkrásnější
z ostrovů Maledivy / Seychely / Mauricius
/ Reunion / Srí Lanka / Madagaskar
a další . . .

asie

plavby
lodí

Kolébka starých civilizací, nejstarší
kulturní památky, historie, příroda, vůně,
barvy, asijská kuchyně. To vše ve spojení
s koupáním na nádherných plážích. Thajsko /
Filipíny / Malajsie / Indonésie / Kambodža /
Vietnam / Laos / Barma a další . . .

Nejlepší způsob spojení poznání několika
cílů a pobytu na luxusní lodi s prvotřídním
vybavením,
komfortem
a
servisem.
Středomoří / Karibik / Asie / Orient /
Austrálie a Tichomoří / Plavba kolem
světa a další . . .

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

MALEDIVY

THAJSKO

PLAVBA VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ

7 nocí / all inclusive již od

7 nocí / plná penze již od

7 nocí / snídaně již od

7 nocí / plná penze již od

20 900 Kč

26 900 Kč

18 600 Kč

LUXUSNÍ EXOTICKÉ ZÁJEZDY  ZÁJEZDY NA MÍRU  PLAVBY LODÍ  CESTOVÁNÍ PO VLASTNÍ OSE  HOTELY  LETENKY
ZELENÁ LINKA: 800 100 567  WWW.RUDOLFREISEN.CZ

9 900 Kč

(u vybraných plaveb děti do 17ti let zcela zdarma)

Jeruzalém
Přemýšlíte, kam se vypravit a jaký kus světa navštívit? Pokud patříte mezi milovníky
historie, určitě bychom pro vás měli zajímavý tip. Co takhle Izrael a místo nejsvatější,
Jeruzalém?
Historie města sahá do 4. století před naším letopočtem
a město tak můžeme považovat za jedno z nejstarších na
světě. Zajímavé bezesporu je, že zatímco Izrael a Palestina
ho považují za hlavní město, zbytek světa uznává pouze Tel
Aviv-Jaffa.
Svaté město Jeruzalém určitě stojí za návštěvu. Nikde jinde
totiž nenajdete tak hustou koncentraci míst hned několika náboženství, prastarých památek a záplavy obchůdků,
stánků a pouličních prodavačů jídla. Ty nejvýznamnější
památky Jeruzaléma najdeme ve Starém Městě.
Starý Jeruzalém je relativně malé území o rozloze asi 1,5
kilometru čtverečních, které je ze všech stran obehnáno
hradbami. Vstup do Starého Jeruzaléma zajišťuje sedm
z celkových jedenácti bran - Nová, Damašská, Herodova,
Lví, Hnojná, Sijonská a Jafská. Starý Jeruzalém se dělí na
čtyři čtvrti - největší muslimskou, menší židovskou a křesťanskou a nejmenší arménskou. Každá je jiná a v každé
najdeme hned několik zajímavých památek. Dohromady
tvoří v panoramatu města nezaměnitelnou směsici mešit,
kostelů, minaretů a synagog.
Při návštěvě Jeruzaléma rozhodně musíte navštívit Chrámovou horu, která se nachází na pomezí židovské a muslimské
čtvrti. Ta je zajímavá pro vyznavače všech náboženství.
Křesťané věří, že se zde Bůh setkal s člověkem, muslimové
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zase, že na Chrámovou horu byl přenesen prorok Mohamed během své noční cesty do nebe. Nachází se zde
proslulá islámská svatyně s názvem Skalní dóm z roku 687,
jejíž zlatou kopuli najdete na každé pohlednici. Také zde
naleznete mešitu Al-Aksá, kde podle pověsti Abrahám uzavřel smlouvu s Bohem.
Další památkou, kterou nesmíte minout bez povšimnutí
je Zeď nářků, která představuje nejposvátnější památku
judaismu. Mimo jiné proslula tím, že do ní židovští poutníci
chodí vkládat své modlitby zapsané na papírcích.
Nejhezčí pohled na Staré město se vám naskytne z Olivové
hory, kde se nacházejí nejen prastaré olivovníky, ale i nejstarší židovský hřbitov. Na úpatí Olivové hory naleznete
Getsemanskou zahradu, v níž se v pravoslavném kostele
nachází údajný hrob Panny Marie a také Kostel všech národů s Kamenem utrpení, kde se modlíval Ježíš.
Nejvýznamnějším křesťanským poutním místem je zase vrchol Golgoty, kde se nachází bazilika Svatého hrobu, místo,
kde byl ukřižován a pohřben Ježíš. V uličkách najdete řadu
obchůdků s náboženskými předměty, kde vám také zapůjčí
dřevěný kříž, abyste mohli absolvovat křížovou cestu.
A pokud budete znaveni památkami a budete chtít relaxovat? Bylo by hříchem navštívit Izrael a nepobýt u Mrtvého
moře, které se nachází pouhých 36 km od Jeruzaléma.

Design
Text: Gabriela Koulová, foto: výrobci a Red Dot Award

Moderní
design
okolo nás
Potěšení pro oko, uživatelský komfort, kombinace elegance a neobvyklých tvarů.
Současní designéři se nás každodenně snaží přesvědčit o tom, že ve světě tvarů a barev je možné stále objevovat něco, co tu ještě nebylo.

Design na chodníku

Kouzlo neokoukaného je možné dodat třeba tak obyčejné
věci, jako je lavička na chodníku. Italská firma Bellitalia se
mimo jiné zaměřuje právě na takzvaný pouliční nábytek a vytváří kousky, které rozsvítí a ozvláštní i dosud šedé a obyčejné nároží či pěší zóny. Bílá, černá
a červená jsou barvy s pouliční šedí ostře kontrastující. Lavičky jsou vyrobené z polyuretanu, materiálu vykazujícího tvarovou a barevnou stálost i na
slunci a v dešti a při extrémní zátěži. Tvary laviček
jsou organické, žádné ostré hrany a rohy, ale víc
lehátko než lavička, zkrátka posezení, které dovolí
odpočinout vašemu tělu a nohám po dlouhém
chození po ulicích, ale i zasnít se na krásné vyhlídce nad městem. Ani šedý beton, tradiční materiál
na městské lavičky, nemusí vypadat fádně. Další
italská firma Swisspearl využívá možnosti odlévat beton do nejrůznějších tvarů a vytváří rovněž
organický pouliční nábytek, na kterém je radost
posedět. Lavičky Duna jsou přitom skladebné, takže je možné z nich vytvořit různá zákoutí i linie, nikdy
nebudou vypadat stereotypně. Stále jsme v Itálii, tentokrát
u firmy Magis. Její designéři nabízejí pro změnu polyety-

lenovou lavičku napodobující na povrchu letokruhy dřeva.
Právě to a příjemná hnědá barva dělá z lavičky Folly opět
v organických tvarech ideální kousek pro ozdobení i využití
k odpočinku pro parky a městské zahrady. Představované
kousky sice návrháři zamýšlejí především pro veřejné využití, nicméně ostudu nebudou rozhodně dělat ani v zahradě
u moderního rodinného domu.

Snění v zimní zahradě

Zimní zahrada nebo zastřešená terasa jsou místa, kam se
ubíráme ke chvílím odpočinku, relaxace s knihou či hudbou, klidnému povídání nad kávou či čajem. Krásný kousek
nábytku podtrhne harmonickou atmosféru. Základem je
sezení a rozhodně to nemusí být unifikovaný nábytek.
Designové křeslo musí ovšem splňovat také požadavek
na pohodlí. Patricia Urquiola navrhla pro firmu B&B Italia
Outdoor křeslo Crinolina, které padne do oka všem romantickým duším. Výplet s motivem stylizovaných květů působí
jako křehká krajka, vysoká záda a celá anatomie křesla
zaručují, že vás z něj nebudou bolet záda. Ač vypadá jako
opletené provázky, je výplet křesla z polyetylenu a může
tedy klidně pobývat i venku na slunci a dešti. Typicky do
zimní zahrady je určené Fat Sofa vyráběné stejnou italskou
firmou. Čalounění v našich klimatických podmínkách na
nechráněnou terasu raději nebereme. Pod střechou či na
chráněné verandě se ovšem v tomto měkce polstrovaném
křesle bude sedět výborně. Design vychází k dnes oblíbených „pytlových“ křesel, je ovšem dopracován do pevného tvaru a navíc opatřen vtipně působícími područkami,

jakousi záchrannou sítí proti pádu, kdybyste se snad zasnili
příliš. Měkkost Fat Sofa je podtržena polštáři, které tvoří
jeho nedílnou součást. Kombinace moderních a klasických
materiálů vtělená do etno stylu, to je sedací souprava a stolek pro arkýře, zimní zahrady a terasy navržený izraelským
designérem Samuelem Ben Shalomem. Křesla Cloud jsou
z tvrdého polyuretanu, měkce se ovšem posadíte na kožené čalounění, kterým jsou křesla vyložena. Stylový odkládací stoleček z cedrového dřeva soupravu Cloud báječně
doplňuje.
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Křeslo, které není, čím se zdá

Na první pohled kus bezúčelného kusu kombinace
odlehčeného dřeva, kůže a čalouněných polštářků, rozeklaný a tak lehký, že máte strach
se do něj posadit. Ve skutečnosti jde ovšem
o anatomii lidského těla dokonale přizpůsobené křeslo, jehož dynamické tvarování
je propočítáno tak dokonale, že se nikdy
nezvrhne. Však se také tento výrobek firmy
Varier jmenuje Gravity Ballance a skutečně balancuje a kouzlí s gravitací hned
v několika polohách. Když stojí na koncích
nohou, můžete si v něm téměř lehnout,
nohy přitom máte nad úrovní
srdce,
což umožňuje nejlepší odpočinek nejen dolním končetinám,
ale prospívá i celému krevnímu
oběhu. Ve střední poloze na
křesle pohodlně sedíte, chodidla
si můžete opřít o podložky, nohy
jsou tak pokrčené v kolenou,
záda celá opřená, hlava podložená - ideální poloha třeba na posezení
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u televize. A konečně ve třetí pozici můžete křeslo
využít k pracovnímu stolu. Budete v něm pevně
sedět nejlépe, když si nohy zastrčíte pod sedák
a kolena opřete o podložky na křesle. To dělá
dobře jak kolenům samotným, tak i kyčelním kloubům a páteři, protože vás to nutí mít záda pěkně
rovná, i když se na křesle překloníte. Zkrátka toto
designové křeslo je zároveň skvělou rehabilitační
a relaxační pomůckou. Přitom je skutečně velmi elegantní, lehké dřevěné lamely z něj dělají
opticky až vznášející se kus nábytku, na výběr je
čalounění v pevné látce nebo v kůži v nejrůznějších
barvách, od stylové černé či bílé až po
efektní žlutou, červenou, či
modrou.

Bambus
v prostoru
Italská nábytkářská
firma Gervasoni byla
založena již v roce 1882,
dnešní Gervasoniové jsou
již třetí generací výrobců

elegantních, nevšedních židlí, stolů, křesel, sofa i paravánů. Styl se proměnil, zůstala však tradiční kvalita
řemeslného zpracování přírodních materiálů podle
originálních návrhů designérů. Protože v posledních
letech se firma orientuje i na výrobu nábytku z ratanu
a bambusu, navrhla pro takto zařízený interiér Paola
Navone také bambusové zástěny - lehké dělící příčky.
Na výběr je varianta působící velmi lehce a vzdušně,
skládací paraván z tenkého štípaného bambusu, který
se bude dobře hodit tam, kde máte například lamelové nebo bambusové žaluzie či rolety. K masivnějším
kusům nábytku se pak hodí i masivnější zástěna. Zde
je nepravidelná bambusová rohož zavěšena v pevném
dřevěném rámu.

Konec pytlů v kuchyni

Určitě také třídíte odpad a bojujete s problémem, jak
to zaonačit, aby ve vaší krásné kuchyni nevisely ošklivé
plastové pytle nebo nepřekáželo několik košů na odpadky.
Přitom i taková ryze funkční nádoba může být pěkným
doplňkem kuchyňské výbavy. Důkazem je britský výrobek
firmy Joseph Joseph, za který designéři z ateliéru PearsonLloyd získali Red Dot Award za rok 2015. Odpadkový
koš Totem je k dostání i u nás, pravda, nejsou úplně levné,

ale v luxusní kuchyni se jejich cena ztratí. Korpus koše je
vyroben z bíle nebo šedě lakované nerezové oceli, uvnitř
najdeme plastové nádoby. Vše se snadno umývá vlhkým
hadrem nebo houbičkou. Koš má celkovou kapacitu 50
litrů. Horní velká nádoba má objem 36 litrů a je určena na
netříděný odpad. Pokud kompostujete, využijete vkládací
nádobu, do které můžete používat kompostovatelné sáčky
- sem pak tedy patří veškerý biologický kuchyňský odpad.
Spodní nádoba má posuvnou dělicí příčku, aby zde mohli
oddělit třeba sklo, papír a nápojové kartony. Ve víku koše
je integrovaný vyměnitelný uhlíkový filtr, který pohlcuje
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pachy. Koš se snadno otvírá pomocí úchytek a uvnitř horní
hrana jednotlivých nádob je zahnutá tak, aby se na ni dobře zavěsily pytle, ve kterých pak roztříděný odpad snadno
vynesete do kontejneru. Celý koš je velký 40 x 20 x 66 cm,
s otevřeným víkem je vysoký 92 cm, takže může pohodlně
stát vedle kuchyňské linky, kde pohledově neruší, naopak
zdobí.

Nejkrásnější Red Dot automobily
roku 2015
Za chvíli už se budeme zajímat o to, co přinese v designu
rok 2016, určitě tedy stojí zato se ještě ohlédnout za nejkrásnějšími vozy roku loňského. Už proto, že jde o kousky
skutečně mimořádné, jakoby se tvůrci karoserií rozhodli,
že je třeba se zase vrátit k ladným tvarům, přitom s dech
beroucí ergonometrií podporující rychlost a samozřejmě
interiérové pohodlí. Po čase se zase vytáhli u firmy Daimler
AG, kde vytvořili nový model sportovního vozu Mercedes
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AMG GT. Čistota a preciznost skulpturálních linií karoserie
je to, co zaujalo porotu Red Dot Award. Ocenili i to, že
auto vychází z některých tradičních prvků značky, přitom
ovšem nabízí design typicky sportovního dvousedadlového
vozu s aerodynamikou podpořenou zkosenou střechou.
Mazda představila čtvrtou generaci svého tradičního
modelu MX-5 - údajně generaci poslední. Snad proto, že
na tomto roadsteru už se toho asi moc vylepšovat nedá,
model roku 2015 je o sto kilogramů lehčí než předchozí,
zato tvarově akcentuje sportovní vizuál, tedy auto určené
především dynamickým mužským řidičům. Dokonalá, i když
střízlivá anatomie interiéru, přispívá k pocitu komfortu. Pro
milovníky skutečně rychlých vozů a vrcholného luxusu pak
stejně jako již mnohokrát stvořili nováčka u Ferrari. Model
FXX K je určen především závodním jezdcům, na trh ho
přichází velmi malá série. Je to auto jako z filmu o budoucnosti, mistrovská aerodynamika podporující výkon motoru
se snoubí s elegancí propojující dokonale exteriér a interiér
vozu.

Zelené stěny

www.hydroponie.cz

Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com, zdroj cenových údajů: Rellox

Na chatu k moři?

Proč ne

Zapomeňte na klasické české chataření a okopávání zahrádky pár kilometrů od bytu.
Jsme občané Evropy, proč bychom tedy nemohli mít vlastní dům tam, kam nás to
táhne na dovolenou - u moře nebo ve velehorách. Pořízení nemovitosti v zahraničí je
dnes jen otázkou přepočítání domácího rozpočtu a rozhodnutí, zda se chcete starat
o další dům či byt.

Nemovitosti
Češi nad novinkami vždycky chvíli kroutí hlavou, pak se ale
pustí do jejich objevování s odvahou podnikavého národa.
Nákup nemovitostí v cizině už dnes tedy vůbec nepatří jen
k přepychu horních deset tisíc nebo k investorským záměrům do cestovního ruchu. Češi prostě rádi jezdí na dovolenou na jedno místo, tradici chataření z nás jen tak někdo
nevymaže. A tak si kupujeme „chatu“ tam, kde se příboj
otírá o pobřeží nebo tam, kde se pnou do výšek ostré štíty
velehor. To totiž u nás nemáme.
Koupit si nemovitost zahraničí je přece jen trochu složitější,
než pořídit chalupu na Šumavě. Nejen proto, že „obhlídka“
znamená dlouhé cesty, ale také kvůli odlišné legislativě jednotlivých zemí. Jsme sice v Evropské unii, ale místní předpisy se liší nejen ve státech, ale někdy dokonce i regionálně
v konkrétní zemi.
Pokud jste si tedy zamilovaly Řecko a jeho ostrovy, Itálii,
Španělsko nebo rakouské Alpy, než se pustíte do vybírání
domu či apartmánu, navštivte některou realitní kancelář,
která se dlouhodobě transakcemi s nemovitostmi zabývá.
Tam vám nejlépe vysvětlí, co všechno vás čeká, jaké doklady
budete potřebovat, co je nutné pro případné zajištění hypotéky, ale především s vámi probere vaše reálné možnosti.
Ono totiž jedna věc je koupit, druhá věc vlastnit. Pokud se
nehodláte za teplem či sněhem trvale přestěhovat, budete muset zajistit, aby vaše nemovitost přečkala ve zdraví
období, kdy v ní nebudete. Někdo rovnou počítá s tím, že
bude nemovitost pronajímat. Pak je dobré vědět, co to
v konkrétní zemi znamená, jaké jsou předpisy bezpečnostní, ale také daňové. S většinou evropských zemí máme uzavřenou smlouvu o vyloučení dvojího zdanění, pokud tedy
platíte daně v České republice, budete tady platit i daň
z pronájmu (patří do oblasti daní z příjmu). K tomu ale mohou přibýt různé místní poplatky, dobré je se zorientovat
také v cenách energií, povinného pojištění nemovitosti atd.
Možná jste se rozhodli, že chcete v zahraničí trávit větší část roku. Dnes je to možné nejen pro lidi v penzijním
věku. Pokud pracujete z domova takříkajíc on-line, můžete
to dělat za rohem od sídla firmy právě tak jako dva tisíce
kilometrů daleko. Také maminkám s předškolními dětmi
se může zalíbit představa, že děti vyrůstají bez teplých bot
a kabátů na pláži. V tom případě vás určitě bude zajímat
mnohem víc třeba stav zdravotní péče v místě, kde budete trávit řadu měsíců. Ta se od našich poměrů a zvyklostí
velice liší nejen v exotických zemích, ale dokonce i u našich
nejbližších sousedů. Nejde jen o ceny, ale i o standard běžné zdravotní péče. I když si na ni často stěžujeme, patří ta
česká skutečně k nejlepším na světě.
K posouzení je toho tedy hodně. Někdo se nakonec rozhodně, že si raději bude nemovitost jen pronajímat. I to
je možné dlouhodobě, vlastníci nemovitostí jsou vždy rádi
za klienty, kteří u nich pobudou delší čas a pravidelně se
vracejí. Pro ty, kdo neodolají pořízení nemovitosti vlastní,
nabízíme malý přehled oblastí, kde se v současné době
nemovitosti pořizují nejvíce

Španělsko

Vzhledem k hlubokému poklesu cen nemovitostí před několika lety se na španělský realitní trh zájemci doslova vrhli.
Dnes už jsou ceny stabilizované a v loňském roce začaly dokonce mírně stoupat, přesto je pořízení domu či apartmánu
stále výhodné. Při vyhodnocování ceny buďte ale opatrní.
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Řada nemovitostí se během krize ocitla v rukou bank, které
se je samozřejmě snaží co nejrychleji prodat. Ceny se pak
pohybují třeba kolem 50 tisíc euro, může to ovšem mít
řadu háčků. Často se takto prodávají nemovitosti nedokončené, nekolaudované, nebo naopak několik let chátrající.
Cena nemovitosti standardní kvality začíná spíše někde
kolem 100 tisíc euro. Záleží samozřejmě nejen na velikosti
a stavu nemovitosti samotné, ale také na lokalitě.
Kromě nemovitostí v blízkosti moře se ve Španělsku hojně
prodávají i domy a apartmány v golfových rezortech. Právě
výstavba golfových hřišť patřila v domě stavebního boomu
k nejčastějším investicím do turistického ruchu. Španělsko
se tak stalo doslova rájem golfistů. Kvalitní hřiště najdete
po celé zemi. Není problém ani kombinovat obě lákadla
slunné země - mořské pobřeží a blízkost golfového hřiště.
Kvalita rekreačního bydlení je ve Španělsku tradičně vysoká. Pokud si přejete zařízený nebo částečně zařízený dům,
můžete očekávat, že interiér bude vkusný a bude kombinovat moderní komfort s tradiční kvalitou a krásou nábytku. V některých lokalitách může být problém s dostatkem
užitkové vody na provoz domácnosti, Španělé jsou zvyklí
vodou šetřit mnohem více než my. Na zásobování vodou je
tedy dobré se vždy ptát. Z jakých oblastí můžete vybírat?
Dvěstěkilometrové Costa Brava je pobřeží od francouzských hranic až po město Blanes severně od Barcelony. Oblíbená lokalita s příjemným počasím i v zimě je pro našince
výhodná také proto, že je nejblíž a má výborné dopravní
spojení také letecky do Barcelony. Nabízí úchvatné scenérie
mořského pobřeží s četnými zálivy a skalistými výběžky.
Jsou zde dlouhé písečné pláže plné turistů, ale také menší
odlehlé pláže, na kterých si můžete dopřát naprostého
soukromí. Výborné podmínky jsou zde i pro jachting, lze
pořídit nemovitost s vlastním molem pro jachtu nebo motorový člun. V zimě je Costa Brava oblíbeným střediskem
golfového sportu, protože na výběr je zde mnoho kvalitních hřišť. Apartmán s jednou ložnicí a obytnou kuchyní
můžete pořídit už od 80 tisíc EUR, obecně jsou ovšem ceny
zejména v okolí Barcelony dosti vysoké, průměrná cena
nemovitosti se v této tradičně nejdražší oblasti pohybuje
okolo 400 tisíc EUR.
Pokračujeme-li na jih od Barcelony, přijíždíme na pobřeží
Costa Dorada. Zde se nekonal tak výrazný stavební boom,
nabídka nemovitostí není tedy tak široká. Celé toto katalánské pobřeží lemují dlouhé písečné pláže s příjemnými
turistickými letovisky. Zimní období sice nenabízí tak vysoké teploty jako jižní Španělsko, přesto je průměr vysoko
nad tím, co máme u nás doma. Blízko je do krásné Barcelony, kam celoročně létá řada spojů z České republiky. Costa
Dorada se doporučuje lidem, kteří zde chtějí nemovitost
převážně sami užívat. Řada městeček na pobřeží i nedaleko
pobřeží nabízí celoročně pohodlný život, chcete-li tedy přesídlit do teplých krajů na penzi, je Costa Dorada přívětivým
řešením. Ceny menších apartmánů zde začínají od cca 70
tisíc EUR, průměrná cena prodávaných realit je mírně nad
200 000 EUR.
Ještě dále na jih se dostáváme do oblasti překrásné Valencie. Dlouhé pláže s jemným pískem jsou největším zdejším
lákadlem, je ale možné pořídit i nemovitost nepříliš vzdálenou od pobřeží, kde se vyhnete největšímu turistickému
ruchu a budete si vychutnávat kouzlo Costa del Ahazar –
tedy pobřeží citrusových květů obklopeni pomerančovníky

Rozhovor
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a citronovníky. Starobylá i moderní Valencie rozhodně stojí
za pravidelné návštěvy, pokud chcete střídat živý městský
ruch města s bohatou nabídkou kultury i obchodů s poklidem života v některém malém středisku. Průměrná cena
nemovitostí je zde 170 tisíc EUR, jednoložnicové apartmá
lze pořídit již kolem 80 tisíc EUR.
Popojedeme ještě více na jih a jsme v provincii Alicante
s hlavním městem téhož jména. Zdejší pobřeží se jmenuje
Costa Blanka – tedy Bílé pobřeží. Měří 218 kilometrů a je
to rozvinutá turistická destinace s mnoha známými přímořskými letovisky jako Benidorm, Denia, Javea, Altea, Calpe,
Torrevieja, Orihuela, La Villajoyosa a další. Tato střediska
jsou dlouhodobě středem zájmu investorů do nemovitostí
ve Španělsku, což bohužel znamená, že se ocitáme v oblasti, která v nejbližší linii pobřeží byla zastavěna barikádou vysokých hotelů. Proto zde příležitost hledají hlavně
investoři do velkých nemovitostí, případně lze pořídit
spíše apartmán v některém komplexu. Za luxusními vilami
musíme několik kilometrů od pobřeží, na úbočí kopců,
z nichž je nádherný výhled na moře a kde máte kus vlastního pozemku v klidu a bez turistického ruchu. Za takovou
nemovitost si ovšem řádně připlatíte. Zatímco apartmán na
pobřeží koupíte už za 90 tisíc EUR, luxusní vila na kopcích
vás vyjde třeba na 800 tisíc EUR.
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Jižně od Valencie dorazíme na pobřeží Costa Calida - Teplé
pobřeží. Dostalo název podle vlídného teplého klimatu,
které je zde po celý rok. Hlavním městem oblasti je Mucía,
kam létají letadla z evropských metropolí hlavně v letní sezóně, jinak je využíváno hlavně letiště v nepříliš vzdáleném
Alicante. Dlouhé pláže jsou zde přerušeny drsnějším skalnatým pobřežím, kde najdete příjemné menší pláže zaručující
klid. V severní části pobřeží je vyhledávanou atrakcí největší mořská laguna v Evropě - Mar Menor („Malé moře“).
Mar Menor je oddělen od volného moře pevninským pásem La Manga. V této části byla vystavěna většina regionální turistické infrastruktury. Je možné zde koupit apartmány
blízko u moře nebo v rámci golfových resortů. Průměrná
cena realit na pobřeží Costa Calida je kolem 130 000 EUR,
jednoložnicový apartmán lze pořídit již kolem 65 tisíc EUR.
Na Costa Calida navazuje 217 km dlouhé pobřeží Costa
de Almeria. Mořské pobřeží je výrazně členité a naleznete
zde jak dlouhé písečné pláže, tak menší mořské zálivy mezi
skalnatými výběžky. Costa Almeria patří již dlouhá desetiletí mezi oblíbené destinace turistů z celého světa. Vznikly
zde rozvinuté turistické rezorty s moderním zázemím
- mariny, golfová hřiště, aquaparky, množství restaurací
a kaváren. V blízkém dosahu pobřeží jsou ale také tradiční
rybářské vesničky nebo přírodní parky, kde si můžete odpo-

Nemovitosti

činout od ruchu plážových hotelových komplexů. Nejsnazší
dopravou je letecké spojení na mezinárodní letiště v Almerii, alternativně v Murcii, Alicante nebo Malaze. Průměrné
ceny nemovitostí se pohybují kolem 120 000 EUR, ceny
u menších apartmánů s jednou ložnicí začínají již od cca 75
000 EUR, cenově je tedy tato lokalita výhodná a právě pro
svou členitost a rozmanitost má pro mnoho lidí větší kouzlo než nekonečné plážové celky.
Konečně se po východním pobřeží dostáváme do oblasti
věčného slunce. Costa Tropical, pobřežní část provincie
Granada, nabízí v zimě teploty vyšší než 15 °C a mnoho
slunečných dnů v roce. V létě zde nebývá tak velké vedro,
protože počasí je ovlivňováno vysokým pohořím Sierra Nevada, svažujícím se téměř až k moři. Na rozdíl od ostatních
provincií je tedy Granada méně vyprahlá a teploty vzduchu
na Costa Tropical nedosahují v létě tak extrémních výšek.
Nad oblíbenými přímořskými letovisky, které tvoří hlavně
hotely a komplexy apartmánů, se směrem do kopců nacházejí původní vesnice a městečka, kde můžete najít nemovitost stranou od hluku a davů, s překrásným výhledem na
moře i na zasněžené vrcholky hor. Costa Tropical je jednou
z nejatraktivnějších lokalit, průměrná cena nemovitostí zde
jety šplhá na 200 tisíc EUR, jednoložnicový apartmán lze
pořídit kolem 105 tisíc EUR.

Navazující Costa del Sol nabízí průměrných 300 dnů slunečního svitu ročně, jsme také dále na jih, takže průměrná
teplota je na nošení lehkého kabátku i během zimních
měsíců. Střediskem je zde Málaga, nádherné starobylé
město s letištěm, kam z České republiky doletíte pohodlně
po celý rok. Bohužel i zdejší pobřeží zasáhl nešvar stavebního boomu s barikádami hotelů těsně nad pláží. Costa del
Sol je tak opět spíše příležitostí pro investory, protože patří
mezi nejvyhledávanější místa, kam jezdí na dovolenou celá
Evropa, pronajímat zde je tedy poměrně snadné. V nabídce
jsou převážně apartmány, jejich cena začíná kolem 125 tisíc
EUR, průměrná cena nemovitostí je pak okolo 300 tisíc EUR.
Na špici Španělska objedeme britské území Gibraltaru,
opouštíme pobřeží Středozemního moře a ocitáme se
u mnohem divočejšího, chladnějšího, ale také pro milovníky mořských vln romantičtějšího Atlantiku. Pobřeží Costa
de la Luz – Pobřeží světla - tvoří západní část španělské Andaluzie. Z jižní části začíná u městečka Tarifa u Gibraltaru.
Ze západní části končí až u portugalských hranic. Nádherné
dlouhé písečné pláže zde nejsou tak zaplněné jako na středomořském pobřeží. Navštívíme zde jistě dvě hlavní střediska - Cádiz a Huelvu, ale svůj vysněný dům či byt budeme
hledat v některém z dobře vybavených letovisek. Jihozápadní španělské pobřeží má tradičně punc luxusu a ceny
nemovitostí jsou zde tedy překvapivě dosti vysoké, přestože chladný Atlantik nabízí spíše pobyt u moře než koupání.
Zato zde můžete provozovat mořské sporty a samozřejmě
i zde se vypravit na některé z četných golfových hřišť. Průměrné ceny nemovitostí jsou okolo 230 tisíc EUR, nový malý
apartmán je možno pořídit už za 95 tisíc EUR.
Velmi žádané jsou nemovitosti také v oblasti Baleárských
ostrovů (Mallorca, Menorka, Ibiza, Formentera) a Kanárské
ostrovy - obojí patří do španělské oblasti. Zejména Mallorca
zažila také velký stavební boom a je zde tedy k dispozici poměrně široká nabídka nemovitostí. Zájem investorů
o koupi nemovitostí se soustředí zejména do jihozápadní
části ostrova, která má navíc výhodu blízkosti mezinárodního letiště v Palma de Mallorca. Ceny na Mallorce jsou
ovšem vyšší než na pevnině, u menšího apartmánu začínají
někde kolem 160 tisíc EUR, standardně se pak pohybují
mezi 250 - 300 tisíci EUR, za luxus v podobě samostatné
vilky připlatíte ještě víc. Nemovitosti na Ibize, krásném zeleném ostrově, vlastní i řada světových celebrit. Mít dům či
byt v jejich sousedství znamená za něj také zaplatit vysokou cenu.
Podobné je to i na Kanárských ostrovech. Souostroví láká
turisty zejména příjemným klimatem, překrásnými plážemi
a zajímavou přírodou. Pravděpodobně nejzajímavějším
ostrovem je Tenerife, označované díky svému mírnému
a velmi příjemnému klimatu jako „ostrov věčného jara”
– průměrná teplota zde nikdy neklesá pod 18°C. Tenerife
je vyhlášené i díky své rozmanité fauně a flóře – jsou zde
k vidění delfíni, mořské želvy i velryby. Majorita turistů
navštěvuje jih ostrova, který má výrazně teplejší klima a nabízí rozvinutou infrastrukturu - k dispozici je zde několik
kvalitních golfových hřišť, luxusní hotely i vyhlášené restaurace a kavárny. Samozřejmě je nutno zmínit průzračně čistá
moře a dlouhé pláže s bělostným pískem. V poslední době
získává na oblibě i severní část ostrova s vlhčím a nepatrně
chladnějším podnebím. Ceny malých apartmánů na Kanárských ostrovech v posledním období hodně klesly, takže
pokud vám stačí jedna ložnice a obytná kuchyň, celkem
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Krása

něco kolem 30 metrů čtverečních, můžete najít apartmán
již kolem 65 tisíc EUR. Větší nemovitosti jsou ovšem výrazně
dražší. Průměrná cena je kolem 200 tisíc EUR, za samostatnou vilku ovšem není výjimkou ani 600 tisíc EUR.

Chorvatsko

Češi milují Jadran, a tak vás možná zláká možnost najít si
to své místečko někde na dlouhém pobřeží Chorvatska.
Nákup realit v Chorvatsku je poněkud atypický. Kupovanou
nemovitost je potřeba důkladně prověřit a zajistit všechny
potřebné formální náležitosti. Prodávané nemovitosti jsou
nezřídka postavené na černo nebo jim schází potřebná
dokumentace. I z tohoto důvodu se při nákupu nemovitostí
na Jadranu nedoporučuje provádět koupi na vlastní pěst
nebo prostřednictvím náhodně vybraných místních realitních agentů, je lepší zvolit spolehlivou a zkušenou realitní
kancelář. Ceny nemovitostí v Chorvatsku v poslední době
rostou, se vstupem Chorvatska do Evropské unie se zjednodušila administrativa i možnost pronajímání, takže zájem
mají velcí i malí investoři. Krása pobřeží i okolní přírody,
čisté modré moře, dlouhá letní sezóna a množství živých
letovisek od Istrie až po Dubrovník si žádá dosti vysokou
cenu, stále však mírnější než v případě protějšího italského
pobřeží. Ceny malých apartmánů v druhé linii nad mořem
lze najít i do 100 tisíc EUR, v první linii pobřeží se však už
pohybují spíše kolem 200 tisíc EUR, ceny na ostrovech jsou
pak ještě vyšší.
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Řecko

Mnoho českých turistů míří každoročně jak na pevninu,
tak i na Řecké ostrovy, od Ionského moře přes Egejské až
po Krétu. Řecko má nesporně kouzlo pro toho, kdo hledá
teplé moře s pobřežím nezastavěným vysokými hotely.
Zejména na ostrovech totiž stále platí místní předpisy
o maximální výšce staveb, velké hotelové komplexy jsou
zde spíše výjimkou. Široká je nabídka apartmánů a malých
domů. Také v Řecku je ovšem třeba hlídat, co kupujete.
Mnoho domů je nedostavěných, i když jsou užívány - ještě
do nedávna totiž platilo, že pokud máte u domu alespoň
jednu zeď nedostavěnou (třeba v prvním patře), neplatíte z nemovitosti daně. Dnes je předpis už asi jiný, přesto
záhady řecké ekonomiky nabízejí například osvobození od
daně nemovitostem do 200 tisíc EUR. Takovou nemovitost
ve slušné kvalitě lze poměrně snadno najít zejména na
pevninském pobřeží. Realitní kanceláře nabízejí prověřené, především nové nemovitosti. Pokud si ovšem najdete
nemovitost sami, můžete koupi nechat realitní kanceláři
zpracovat. Prověří za vás všechny potřebné náležitosti, takže nekoupíte zajíce v pytli. Lákavé jsou ostrovy, od rušných
letovisek Rhodosu či Kréty až po intimní nádherné prostředí například egejského Androsu. Dnes se platí za obojí, za
to druhé dokonce často více, takže vilky v klidných, přesto
dobře vybavených městečkách ostrovů se pohybují od 200
tisíc až po třeba 3 miliony EUR. Své si tedy najde jak ten,
kdo hledá rekreační objekt pro běžné pohodlí, tak i ten,
kdo miluje skutečný luxus.

Art

Rakousko

Nejen létem žije český turista, někdo dává přednost zimní dovolené a zimním sportům. V posledních letech Češi
vyrážejí za skutečně kvalitními a dlouhými sjezdovkami do
Alp, protože naše hory přece jen takové podmínky nemají.
Nejbližší Rakousko se tak stává i lákavou možností, jak si
zajistit parádní lyžovačku jednou pro vždy. Navíc rakouské
hory nabízejí mnoho příležitostí i k letní rekreaci, přitom
jet sem „na chatu“ je pro automobilistu otázka několika
hodin. Pro nákup rakouských nemovitostí hovoří tedy dobrá dopravní dostupnost, ideální podmínky pro sportovní
vyžití a špičková kvalita služeb. Nemovitosti jsou vhodné
k celoročnímu užívání včetně dalšího pronájmu, díky kterému lze dosáhnout zajímavého výnosu. Občané EU mají při
nákupu rakouských realit obdobné postavení jako místní
občané a nákupu proto nestojí v cestě žádné administrativní překážky. Zájem zahraničních kupujících se soustředí
především na rekreační nemovitosti v Alpách. Velmi oblíbený je model, kdy majitelé svůj dům či apartmán využívají
po část roku pro vlastní potřebu, a ve zbývajícím čase je
nemovitost nabízena k dalšímu pronájmu. Výše výnosu se
může pohybovat až v úrovni kolem 7%. O veškerý servis
související s provozem nemovitosti a zajištěním pronájmů
se přitom postarají místní specializované agentury. Vše tak
probíhá bez jakýchkoliv starostí pro vlastníka apartmánu či
vilky. Všestranná kvalita má ovšem svou cenu. Malou garsonku pořídíte již někde mezi 70 – 100 tisíci EUR, byt pro
rodinu už ovšem bude stát nejméně jednou tolik.

Dubaj

Před pár lety něco zcela neznámého, dnes jedna z destinací, kam Češi stejně jako zbytek světa jezdí nakupovat,
bavit se, rekreovat se u moře. Dubaj se rozrostla v jednu
z globálních metropolí a potenciálu jejího růstu a rozvoje
turistického ruchu zdaleka nekončí. Proč tedy nebýt mezi
těmi, kdo v tomto velkoměstě budou mít něco svého?
Koupě apartmánu v Dubaji není sice to, co si pořizujeme
na klasickou rekreaci, zato ale nabízí příležitost těm, kdo
chtějí dobře investovat. Výnos z pronájmu je zde totiž
v poslední době neuvěřitelných až 20 procent - návratnost
investice je tedy rychlá a lze ji považovat za jistou. V roce
2020 se v Dubaji bude konat EXPO, což sem již dnes přivádí
další množství obchodníků a investorů. Předpokládaný roční nárůst obyvatel je do roku 2025 5 – 7 procent, stále roste
i počet turistů, obsazenost ubytovacích kapacit vykazuje
80 procent. Dubaj je pro investora do nemovitostí opravdu
zajímavá. Lze počítat a tím, že místní legislativa zpřísnila
možnost spekulací s nemovitostmi, prostředí je tedy poměrně dobře čitelné. Nakupovat lze prakticky jen prostřednictvím realitní kanceláře, která má v Dubaji svého zástupce.
Za garsonku si připravte od 150 do 250 tisíc EUR, za větší
apartmán pak už spíše 500 tisíc. Bohatí vyznavači luxusu si
pak nechají byt v Dubaji zařídit od některé světově proslulé
designérské firmy a budou do něj létat dvakrát ročně na
týden. Inu proč ne. Svět nemovitostí je pestrý a vybrat si
může každý.
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Text: Aleš Sirný, foto: archiv firem

Nové motocykly
pro rok 2016:

V jedné stopě svižněji a bezpečněji
Pozvolna se blíží čas oprášit zazimovaný motocykl. S přibývajícími stupni na
teploměru se krátí doba k prvnímu výjezdu v sedle silného stroje. Výrobci motocyklů
jsou na novou jezdeckou sezonu připraveni a jejich modelové novinky již putují do
prodeje.

Specialisté na dálkovou turistiku

Kategorie cestovních endur prodělává v posledních letech
velký boom a jejich obliba průběžně roste. Na poptávku reagují výrobci rozšířením katalogové nabídky a vylepšením
stávajícího motocyklového parku.
Yamaha se drží hesla neměnit to, co funguje, a proto inovovala svůj turistický model FJR1300. Motocykl je na trhu
neuvěřitelný patnáct let, takže poznatků mají inženýři více
než dost. V Japonsku model permanentně zdokonalují,
letos dostala Yamaha několik elektronických pomocníků
a novou převodovku. Designově došlo k úpravám světlometů, blatníků a podsedlové části. Model FJR1300 je kompletně osazen technologií LED s adaptivními světlomety, které
se rozsvěcují, když je motorka v náklonu. Ovšem nejpodstatnější změny se odehrály v těle Yamahy. Inženýři dali
sbohem pětistupňové převodovce a majitelé nové FJR1300
si konečně užijí šestikvaltu. Nová převodovka ušetřila půl
kilogramu na celkové váze, snížila hodnoty spotřeby a zlepšila akceleraci. Nechybí antihoppingová spojka, zabraňující zablokování zadního kola při podřazování. Yamaha
FJR1300 je v nabídce ve třech variantách s označením A, AS
s automatickou převodovkou a AE s nastavitelným elektronickým podvozkem. Nové modely jsou rovněž připraveny
k instalaci bezdrátové airbagu Dainese D-Air, zabudovaného přímo do oděvu.
Afrika volá, lépe řečeno Honda CRF1000L volá do Afriky.
Japonský výrobce v roce 2014 prezentoval prototyp opravdového dobrodruha a loni ho přesunul do sériové výroby.
Honda CRF1000L Africa Twin kombinuje prvky dobrého
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výkonu, komfortu a zároveň offroadových vlastností.
Motor o objemu 998 ccm s výkonem 95 koní je upevněn
v kompaktním rámu, zajišťující pevnost a zároveň pružnost
motocyklu. Honda je vybavena systémem ABS, kontrolou
trakce, dvojspojkovým systémem a nastavitelnými módy
Sporty a Offroad. Sorta zákazníků je u tohoto motocyklu
jasná – cestovatelé a výletníci do terénu.
Z japonského Hamamacu dorazilo Suzuki V-Strom 1000
ABS s nálepkou 2016. Nová modelová řada je vstupenkou
pro každé dobrodružství. Dynamická v serpentinách, svižná
na dálnici, obratná v městském provozu. V-Storm je zkrátka velké cestovní enduro v kompaktním balení. Zcela nový
dvouválec DOHC dostal větší objem a výsledkem je vysoký
točivý moment v čtyř tisících otáčkách za minutu. Ve spojení s nízkou hmotností dává V-Stromu zátah zcela srovnatelný s daleko většími objemy. Jednou z nejzásadnějších
změn u V-Strom 1000 ABS je nový systém kontroly trakce,
poprvé použitý na motocyklech značky Suzuki. Třístupňová
kontrola trakce poskytuje více jistoty na asfaltu i na šotolině. Kontrola trakce každé čtyři milisekundy vyhodnocuje
situaci, a jakmile zjistí prokluz zadního kola, bleskově sníží
výkon motoru.
Titulem Motocykl roku 2015 se pyšní Ducati Multistrada
1200 Enduro s dvouválcovým motorem 1198 ccm o výkonu
160 koní. Za zvýšením výkonu oproti předchozímu modelu
stojí systém variabilního časování desmodromického rozvodu DVT. Verze Multistrada 1200 Enduro je určena zejména
pro vyznavače expedičních cest. Enduro jízdní styl, nádrž
na třicet litrů paliva, kufry a pohodlí – to jsou prvky, které

zaručí ideální podmínky na dlouhých cestách. Naopak verze
Pikes Peak klade důraz na sportovní pojetí. S odpružením
Öhlins, karbonovými komponenty a charakteristickým zbarvením se Pikes Peak nemálo odlišuje od ostatních Multistrad.
Univerzální motocykl BMW R 1200 je jedním z pilířů mnichovské automobilky. Kombinuje dynamickou jízdu s prostým účelovým přemísťováním z místa na místo, ve městě
i mimo něj. Objem plochého dvouválcového motoru je
1170 ccm, výkon činí 125 koní. BMW R 1200 je dodáváno
v několika řadách a inovačním procesem pro rok 2016
prošly R 1200 GS a GS Adventure (do náklonu optimalizované ABS, dynamické brzdové světlo v jízdním modu PRO)
a speciální edice GS Triple Black v černé barvě.

Zlatá střední cesta

Honda neusnula na vavřínech a světu ukázala své osvědčené motocykly střední třídy v modelové řadě 2016. Jedná
se o Hondu CB500X a silnější typ NC750X. Oba stroje slibují
praktičnost v běžném provozu, a jak bývá u nových sérií
zvykem, došlo na úpravy v designu a vylepšení technologií.
CB500X s výkonem 47 koní má vyšší čelní sklo, zajištující
lepší ochranu proti větru, dále větší palivovou nádrž, nové
LED osvětlení, nastavitelné přední vidlice a nastavitelnou
brzdnou páku. Zatímco CB500X je vhodné pro mladé motorkáře s řidičským oprávněním A2, výkonnějším modelem
NC750X nepohrdnou zkušenější motorkáři. Honda přepracovala přední vidlice, dodala dvouspojkový systém a upravi-

la software v módu automatické a manuální převodovky.
Nová síla se vynořila z temné strany Japonska – parafrázuje
Yamaha sci-fi ságu Hvězdné války u svého modelu Yamaha
MT-03, pro nějž najdeme cílovou skupinu mezi mladými lidmi. Podobně jako Honda CB500X je Yamaha MT-03 vhodná pro jezdce s řidičským průkazem A2, hledající ideální
poměr mezi výkonem, podvozkem a dobrou ovladatelností.
Silný důraz kladli japonští inženýři na každodenní využití v městské zástavbě. Otočná řídítka v úhlu 68° nabízejí
výbornou manévrovatelnost v pomalém provozu a ideální
manipulaci v garáži. Dvouválcový motor o objemu 321 ccm
má historii u modelu YZF-R3 a výrobce slibuje excelentní
výkon a akceleraci. Odkaz YZF-R3 nese i trubkový rám.
Přístrojovou desku ve vzájemné souhře zdobí digitální tachometr a mezi motorkáři tolik postrádaný analogový otáčkoměr. Yamaha MT-03 je sice ideální volbou pro začínající
vyznavače jedné stopy, ale zábavu si na ni užijí i pokročilí
motorkáři. Pokud by jim snad MT-03 byla málo, mohou
upřít svůj zrak na paprsek temna – Yamahu MT-10.
S tímto sloganem se na evropský trh vřítila daleko svižnější
„desítka“. Pod touto modelovou řadou hledejme původ
v supersportu YZF-R1. Váha pod 200 kilogramů a výkon
čtyřválcového motoru v hodnotě 165 koní slibuje vzrušující
cesty z bodu A do bodu B i bezstarostnou jízdu. Tempomat
má libovolně nastavitelný v rychlostech 50 km/h až 180
km/h.
U malorážek ještě zůstaneme. Mnichovský výrobce motocyklů BMW se dlouhou dobu zaměřoval na stroje vyšších
kubatur, ale politika vedení nadnárodní společnosti se
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pomalu mění a tento obrat ocení zejména motorkáři s výkonově omezeným řidičským průkazem. BMW představilo
model G 310 R s kapalinou chlazeným jednoválcem o objemu 313 ccm s výkonem 34 koní. Ve výbavě nechybí radiální
čtyřpístková kotoučová brzda a ABS, zvyšující pocit jistoty
při nepříznivých podmínkách.

Cestou necestou. A co nejrychleji

Vyjádřit čirou radost z jízdy na motocyklu lze v sedle Ducati
Scramble. Italové vyrážejí do roku 2016 s novinkami Scramble Flat Track Pro a Scramble Sixty2. Zatímco Flat Track
s motorem 803 ccm je určen pro motorkáře vyhledávající
adrenalin na silnicích a nezpevněných cestách, poloviční Sixty2 cílí na začínající jezdce. Motocykl Sixty2 má být vstupní
branou do světa Ducati. S objemem 399 ccm, výkonem
41 koní a váhou 167 kg se jedná o ideální prostředek, jak
vkročit na motorkářskou scénu. Pokud snad zákazníkovi
zmíněné verze nevyhovují, může si ještě vybírat z variant
Icon, Urban Enduro, Full Throttle a Classic.
Mezi scramblery, upravenými do kombinovaného terénu,
se taktéž prosazuje BMW, které připravilo řadu Scrambleru
NineT. Srdcem stroje je vzduchem chlazený dvouválcový
motor o objemu 1170 ccm. Motorka s výkonem 110 koní
má díky drátěným kolům s terénními pneumatikami a do
výšky vytaženému výfuku retro enduro vzhled. Výrobce
nahradil drahou upside-down přední vidlici klasickou konvenční a místo hliníku pro nádrž použil ocelový plech. Díky
tomu klesla pořizovací cena.
U motocyklů s nádechem retra ještě zůstaneme. Yamaha ctí
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myšlenku „rychlí synové“ a obrazně smeká pokrývku hlavy
k vyjádření respektu historickým strojům. Vlajkovou lodí
Yamahy v segmentu návratu do minulosti je model Yamaha
XSR900 – do retrostylu oděný typ MT-09. Yamaha XSR900
zaujme prostým designem v historickém sportovním žlutočerném schématu. Odkaz na dávné časy je vidět například
v minimálním použití plastů. Na současný rok výroby nejvýrazněji upozorňuje snad jen přístrojová deska.

S větrem o závod

Obléknout se do kombinézy, sklonit se k řídítkům, vytočit
motor, prudce akcelerovat a klopit jednu zatáčku za druhou. Sportovní motocykly jsou nemálo populární kategorií
jednostopého světa. S přepracovaným modelem CBR500R
se pochlubila Honda, která motocykl opatřila dynamickým
designem. S agresivním vzhledem jde ruku v ruce podvozek, zlepšující ovladatelnost 47 koní silné mašiny. Dalšími
změnami jsou větší palivová nádrž, nastavitelné přední vidlice a výfukový systém. Model CBR500R je na trhu od roku
2013 a Japonci stále pracují na jeho vývoji. Určen je především pro mladé motorkáře, hledající vhodnou přestupní
stanici z maloobjemových motocyklů.
Zkušenější jezdci však dávají přednost silnějším strojům. Ducati tvrdí, že 899 Panigale je minulostí a nastal čas přivítat
959 Panigale s téměř litrovým motorem o výkonu 157 koňských sil. Kromě výkonu najdeme zásadní rozdíl v umístění
výfuků. Zatímco 899 Panigale měla výfuky pod motorem,
959 má výfuky na straně. Pořádnou porci adrenalinu ovšem
zažijete v sedle supersportu 1299 Panigale. Motor o ob-

jemu 1285 ccm dává výkon 205 koní při 10 500 otáčkách
za minutu. Charakteristickými novinkami 166 kilogramů
vážícího dravce jsou drobné aerodynamické a designové
úpravy a nová elektronika, poskytující například kontrolu
trakce, ABS, systém využití brzdného účinku motoru nebo
elektronické přenastavení tlumičů.
Suzuki nezůstává pozadu a na rok 2016 připravilo rychlejší,
silnější a lehčí Suzuki GSX-R 1000 Concept, prošpikované
technologiemi z Mistrovství světa silničních motocyklů. Rovných 203 kilogramů vážící motocykl rozpohybuje čtyřválcový litrový motor o výkonu 200 koní. O bezpečnější a atraktivnější jízdu se stará řada technologií. Namátkou v deseti
krocích nastavitelná kontrola trakce, launch control pro
bleskovou akceleraci nebo nastavitelné jízdní režimy. Nutno podotknout, že designově se od loňského předchůdce
liší jen v minimálních detailech.
Vlajková loď Kawasaki Ninja ZX-10R jasně ukázala svůj
závodní potenciál svými výsledky v Mistrovství světa superbiků. Nová ZX-10R je vyladěna závodními jezdci a továrním
týmem. Pyšní se pětistupňovou kontrolou trakce, kočírující
litrový čtyřválec s výkonem 200 koní. Ninja je protkaná
nejmodernějšími technologiemi a přiblížila se závodnímu
speciálu jako nikdy předtím.

Požitek bez kapoty

Naked bikes neboli naháči jsou právem zařazeny mezi nejpopulárnější skupinu motocyklů. Nekapotované motorky
mají v rámu umístěný výkonný motor. Důkazem je například motocykl KTM 1290 Super Duke R, který není tak úpl-

ně na běžné ježdění. Vždyť s dvouválcovým motorem 1301
ccm a výkonem 172 koní by byl hřích promarnit sportovní
potenciál, jenž tento rakouský stroj nabízí. V novém kabátu
pro rok 2016 jej KTM odělo do bílo-oranžových barev,
karbonových krytů a speciálního sedla. Pro maličko usedlejší motorkáře s důrazem na pohodlí je vhodná verze Super
Duke GT. Komfortnější cestování zajistí vysoké plexisklo,
větší palivová nádrž, poloaktivní podvozek a dvousedadlo s madlem pro spolujezdce. Menší sourozenci KTM 690
Duke a 690 Duke R mají vysokootáčkový jednoválec s výkonem 73 koní. Hlavní devizou stopadesátikilového Duku je
snadná ovladatelnost. I zde nechybí elektroničtí pomocníci
včetně tří režimů kontroly trakce a ABS.
V nabídce naháčů pro rok 2016 nelze přehlédnout Suzuki
Bandit 1250SA s kapalinou chlazeným motorem 1255
ccm. Motor dává k dispozici robustní točivý moment již
od volnoběžných otáček. Naprosto bez protestů můžete
jet na šestý převodový stupeň 50 km/h, při přidání plynu
motor precizně zatáhne a zrychlí. Temperament stroje krotí
systém ABS. Podvozek je tvořený trubkovým rámem s nastavitelnou tvrdostí přední i zadní vidlice. Komfort zvyšuje
o dvacet milimetrů výškově nastavitelné sedlo.
Zahanbit se nenechává ani Kawasaki s modely Z800
a Z1000, disponující výkonným motorem a vyladěným podvozkem. Čtyřválcový motor slibuje dostatečnou zábavu na
silnicích, podvozek zajišťuje citlivé řízení. Pozice jezdce je
sportovní a zároveň přirozená.
Pokud ale chcete pohodlně cestovat a zároveň vzbudit silný
dojem u svého okolí, měli byste sáhnout po Ducati XDiavel.
Designově nevšední „Ital“ obdržel cenu Nejhezčí motorka
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Mezinárodní motocyklové výstavy EICMA. Ducati navazuje
na opravdu povedené kousky dosavadních modelů Diavel a pro rok 2016 přidalo kromě písmene X i delší rozvor
a zadní gumu o šířce 240 mm. XDiavel nabízí pohodlí
s nastavitelnými stupačkami a výškou sedadla, takže posed
jezdce je široce volitelný a nastavitelný podle stylu jízdy.
Motocykl je plný moderních technologií a pod nádrží mu
tepe dvouválcový motor o objemu 1262 ccm s výkonem 156
koní. Maximum kroutícího momentu je 130Nm už v 5000
otáčkách. Verze S se prodává s designovými koly, frézovanými doplňky, prémiovým sedlem a bohatší elektronickou
výbavou.
Ve výčtu zajisté nesmí chybět výrobce Harley-Davidson. Nicméně pro letošní rok si Američané žádné zásadní novinky
nepřichystali. Spoléhají se facelift a drobné úpravy svých
strojů. V modelové řadě 2016 byly představeny Harley-Davidson Street 750 s Dark Custom stylingem, Iron 883 pro
agresivní styl jízdy, nebo králové silnic Glide a King.

Do města i na krátký výlet

Nejlepším dopravním prostředkem po městě je bezpochyby
skútr, s nímž se můžete proplétat zacpanými ulicemi a na
zádech cítit závistivé pohledy řidičů zvolna popojíždějících
automobilů.
Honda Integra s motorem o objemu 750 ccm s výkonem
53 koní má nové LED světlomety, barevně personifikovaný
LCD displej a nové metalické zbarvení. Podobně jako další
nové modely od Hondy má Integra dvojspojkový systém
a vylepšený software automatické a manuální převodovky.
Výkonnými skútry se nenechává zahanbit ani BMW s mo-
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dely C 650 Sport a C 650 GT, dodávanými s dvouválcovým
motorem o výkonu 60 koní. Tyto dynamické skútry jsou
určeny nejen do města, ale i k pohodlnému cestování za
městem. Jak vyplývá z názvu, model Sport je pro motorkáře
s dravým duchem, model GT si zakládá na pohodlí. K dobrému požitku z jízdy mají pomáhat tlumiče a převodovka
s novými spojkovými komponenty. Samozřejmostí aktuální
edice je všudypřítomný facelift s důrazem na moderně,
dynamicky a futuristicky orientovaný design.
Kawasaki přiváží na evropský trh 182 kilogramů vážící model J125 s výkonem 14 koní. Maloobjemový skútr zvládne
uvézt dva pasažéry, k čemuž je uzpůsobeno i sedlo. Třináctilitrová nádrž je zárukou delšího dojezdu, nikoliv jen
popojíždění po městě.
Suzuki má na trhu věrně známý model Address 110. Předností tohoto skútru je dvacetilitrový úložný prostor, čtyřikrát větší než palivová nádrž. Nicméně se spotřebou 1,96
litru na sto kilometrů vás Address doveze na vzdálenost až
255 kilometrů.
Bohatý výběr na rok 2016 rovněž doplňují novinky z řad
vybavení pro motorkáře. Největší posun se týká segmentu
bezpečnosti. Airbagu Dainese D-Air je sice na trhu delší
dobu, ale vývojáři na něm nepřetržitě pracují. Pozornost je
v poslední době kladena na bezpečnostní přilby, které začínají plnit i jinou funkci než jen chránit jezdce. Značka Bell
představila helmu s integrovanou kamerou s panoramatickým snímáním, GPS senzorem a výškoměrem. Naopak BMW
vyvinulo helmu s integrovaným displejem, promítající v zorném poli provozní údaje a dopravní informace. Nezbývá
tedy než motorkářům popřát šťastnou cestu i v roce 2016.

» V-Twin 800 ccm 63 HP
» 4x4 s uzávěrkou
diferenciálu
» EFI Delphi (USA)
» Nitrogenové
nastavitelné tlumiče
» 14” ALU kola
» Homologované tažné
zařízení
» Silný naviják
» EPS posilovač řízení
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(Gladiator X450 Black Edition)

Vespa?

Značka, co má zvuk…

Nemusíte patřit mezi milovníky motorek a stejně nejspíš propadnete skútříku značky
Vespa. Stačí si představit romantickou scénu. Italské pobřeží, zapadající slunce, silnička pod palmami a barevný skútr, na které sedí hezká slečna. A neříkejte, že vás to
nedostalo…
Vespa letos oslavila 70 let své existence a Italové jsou na to
náležitě hrdí.
Je důležité si uvědomit, že před 70 lety rozhodně nic nezačalo. Značka Piaggio totiž existovala už dávno před tím,
konkrétně tedy od roku 1884, kdy tehdy dvacetiletý Rinadlo Piaggio založil v Janově svou dílnu na výrobu lodního šroubení. Tu se rozhodli po válce jeho synové přeměnit
na výrobnu něčeho výrazně jednoduššího, co by poválečný
trh akceptoval. A myšlenka na malé vozítko byla na světě.
Nápad na výrobu malého motocyklu s podlahou jako koloběžka nebyl úplně původní, už mezi válkami se objevovaly
značky Autoped, Scootamota, nebo Kenilworth, byly ale
příliš pomalé a neohrabané.
Cesta za skutečně dobrým skútrem byla ještě trnitá. Ve
firmě Piaggio sice existovala studie jakéhosi vozítka, které
mělo být primárně určeno pro výsadkáře, pro civilní dopravu bylo ale takřka nepoužitelné. Bylo tedy zapotřebí najít
jiného konstruktéra a prototyp výrazně vylepšit.
Pokud tedy chceme Enrika Piaggia považovat za duchovního otce Vespy, nesmíme zapomenout na konstruktéra
D´Ascania, který byl tím, kdo vdechl Vespě život. Finální
podoba nového skútru byla představena už na jaře 1946.
Při této prezentaci pronesl Enrico Piaggio větu „Sembra
Una vespa“ („Vypadá jako vosa“). A o jménu bylo rozhodnuto. Narodila se Vespa.

Fenomén Vespa

Piaggio MP6 bylo oficiálně patentováno 23. dubna 1946
ve 12 hodin. Veřejnost už ovšem mohla nový model vidět
o něco dříve na stránkách časopisu La Moto. První reakce

byly ovšem rozpačité. Na takto originální design společnost
vůbec nebyla připravená. Přesto Enrico Piaggio dal Vespě
zelenou a po nulté sérii 13 kusů se začala Vespa vyrábět
v masové výrobě. Zákazníci si mohli volit ze dvou variant
Byla to základní verze za 55 tisíc lir a poté verze dražší ,
která už měla ukazatel rychlosti, tandemové sedlo, boční
stojan, nebo třeba pneumatiky s bílými lemy.
Po pomalém rozjezdu šla obliba Vespy strmě nahoru. Už
v roce 1948 se prodalo 20 000 kusů.
Vespa představovala a dodnes představuje svobodu
a nevázaný životní styl. Největší reklamu jí udělal hollywoodský trhák Prázdniny v Římě, kde na skútru jezdila
mladá princezna.
Tak jako ona si dodnes
v sedle
Vespy hezké ženy
užívají krásy
a bezstarostného
života.
Nezaměnitelný
italský skútr
se nejen ve své
domovině stal
jedním
ze symbolů 50.
let. Symbolem, který
neztratil
na svém
kouzlu
i 70let od
svého vzniku…

HAPPY BIRTHDAY VESPA!
ZVEME VÁS NA
VESPA HAPPY DAYS
OD 23.4 DO 31.5
OBJEVTE NOVOU
LIMITOVANOU EDICI
VESPA 70° ANNIVERSARY
A DALŠÍ NAROZENINOVÁ
ˇ
PREKVAPENÍ
70 LET VESPY

skutry-vespa.cz

Text: Eva Houserová, foto: Schutterstock.com

Populární
italské
delikatesy

Viva Italia! Že si italská kuchyně získává srdce a žaludky milovníků jídla po celém
světě, jistě není náhoda, je to především díky jejímu důrazu na čerstvé, kvalitní ingredience a jednoduché, a přesto rafinované chutě.

Italské delikatesy, to je především prvotřídní chuť, poctivá tradiční italská výroba a silný důraz na nejvyšší kvalitu
bez kompromisů. Italskou kuchyni si zamiluje každý, kdo ji
jednou ochutná. Je součástí středomořské kuchyně, která
patří mezi nejzdravější. Přirozeně podporuje štíhlou linii,
chrání nás před různými nemocemi, je dobrým receptem na
vitalitu a dlouhověkost.

Středomořská strava

Italové dovedou skvěle využívat darů moře, ústřic, mušlí,
raků, krabů, humrů, langust, sépií a mnoha druhů ryb,
které používá k přípravě široké palety chutných pokrmů.
Ryby se nejčastěji připravují na grilu, smaží nebo pečou na
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olivovém oleji s přísadou citrónové šťávy a čerstvých bylinek. Z ryb se připravují také chutné rybí polévky. Zelenina
je nepostradatelnou součástí italské kuchyně. Mezi nejpoužívanější patří zejména chřest, baklažány, artyčoky, tykvičky, fenykl, rajčata a papriky. Podává se syrová jako salát,
nebo ve velkých porcích dušená jako příloha k masu, nebo
plněná, smažená, dušená se sýrem jako samostatný chod.
Připravuje se na másle nebo oleji, koření se bylinkami nebo
česnekem. Téměř ke každému jídlu se také podává syrové
ovoce, buď samotné, nebo v jednoduché úpravě. Nejtypičtějším kořením italských pokrmů je bazalka, dále pak
petrželka, oregano, šalvěj, rozmarýn a fenykl.
Italská kuchyně se v jednotlivých regionech značně liší,

Gurmán
(fruta). V italské kuchyni se odráží jak klimatické podmínky země, které umožňují pěstovat rozmanité druhy ovoce
a zeleniny, tak i geografická poloha - moře, které Itálii
obklopuje je bohatým zdrojem ryb a mořských plodů, které
jsou základem italského jídelníčku. Ryby se smaží, grilují
a pečou, většinou s přidáním citronové šťávy a nesmí chybět typické koření. Velké oblibě se v Itálii těší také rybí polévky. Z darů moře dokážou italští kuchaři skvěle připravit
ústřice, kraby, raky, humry, langusty, chobotnice a sépie. Co
se týče masa, Italové nejvíce používají telecí a kuřecí maso,
které se nejčastěji připravuje grilováním, vařením a dušením. Díky teplému počasí a úrodné půdě se daří pěstování
rajčat, paprik, oliv, chřestu, lilků, okurek i artyčoků. Velmi
oblíbené jsou rovněž kapary. Typické pro italskou krajinu
jsou také nekonečné ovocné sady poskytující převážně
citrusy - pomeranče, mandarinky, citróny, kumquat atd.

Italský pršut

Pršut (též prošuto nebo prosciutto) je druh sušené vepřové
šunky. Potravina pochází z Itálie, ale je v různých obměnách vyráběna i v dalších přímořských státech. Vyrábí se
z vepřového masa, které je nejprve několik týdnů až měsíců
naloženo v soli, nebo směsi soli a koření a pak se po dobu
několika měsíců až let suší na dobře větraném místě. Italské
slovo prosciutto pochází z latinského slova perexsuctum,
které znamená „důkladně vysušený“. Delikatesní variantou
pršutu je Parmská šunka, typický produkt oblasti mezi Via
Emilia a korytem řeky Enza poblíž města Parmy. Je známá
po celé Evropě a název zaručuje původ v Parmské provincii. Parmskou šunku mohou vyrábět pouze mistři uzenáři
v okolí Parmy, kde jsou pro sušení ideální klimatické podmínky. Zdejší prasata krmí chovatelé syrovátkou, takže mají
jemné, poněkud nasládlé maso, a protože se vykrmují ve
vepřínech, je jejich maso tučné a velmi lahodné. Doba zrání
pravé parmské šunky je minimálně jeden rok.

Pasta ve všech podobách

například na Sicílii se určitě setkáte s jinými unikátními
pokrmy, než jaké vám budou servírovány třeba v Toskánsku. Přesto je však několik prvků, které má italská kuchyně
společné: pokrmy, které se připravují na celém Apeninském
poloostrově, jsou zkrátka velmi zdravé.

Italské hodování

Italský oběd se většinou skládá z několika chodů, bývá tak
velmi vydatný a Italové u něj stráví hodně času. Začíná se
předkrmem (antipasto), pokračuje prvním chodem (primo),
což bývá polévka, těstoviny nebo rizoto, následuje druhý
chod (secondo), kterým je masový, případně rybí pokrm
a sladkou tečkou pak bývá dezert (dolci) případně ovoce

Typickou italskou přílohou jsou těstoviny, kterým se v Itálii
říká „pasta“. V Itálii je v současnosti známo na 400 druhů
těstoviny nejrůznějších tvarů. Vaří se způsobem „al dente“,
tedy na skus. Těstoviny je možné rozdělit na dva hlavní
druhy - čerstvé a sušené. Čerstvé obsahují vejce a tak vydrží
v lednici jen několik dní, zatímco suché mají dlouhou trvanlivost a jsou vyráběny z tvrdé pšenice durum.
Spaghetti (špagety) - asi 30 cm dlouhé a 2 mm tenké
válcovité těstoviny, které se nejčastěji jedí s rajčatovou
(boloňskou) omáčkou s bylinkami, mletým masem, zeleninou a parmezánem. V Itálii jsou nejběžnější spaghetti alla
carbonara, obsahující vejce, tvrdý sýr pecorino romano,
neuzenou slaninu guanciale a černý pepř. Maccheroni (makarony) - podlouhlé, asi 5 cm dlouhé duté těstoviny. Vyrábí
se z těsta, které neobsahuje vajíčka. Penne - duté válcovité
těstoviny, které jsou na koncích šikmo seříznuty. Mohou být
hladké, nebo mít na sobě rýhy. Podávají se s omáčkami, ale
jsou rovněž oblíbenou přísadou do salátů. Fettucine - ploché tlusté nudle, které se jedí s hovězím nebo kuřecím ragú
(masovou omáčkou). Dělají se většinou čerstvé, ale v obchodech se již dají koupit i suché fettucine. Setkat se můžete také s velkými a širokými (2-3 cm) fettucine, které se
nazývají pappardelle. Tagliatelle - podobné těstoviny jako
fettucine, ale jsou užší. Jedí se nejčastěji s různými druhy
masa, klasická je pro ně boloňská omáčka. Lasagne - široké
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a ploché pláty těstovin, které se prokládají například sýrem,
různými omáčkami, mletým hovězím masem, klobásou,
špenátem atd. V jižní Itálii se pod pojmem lasagne setkáte
s těstovinami proloženými rajčatovou omáčkou nebo masovým ragú, na severu země jsou zase v kombinaci s bešamelem (vliv francouzské kuchyně). Gnocchi - nejde o těstoviny
v pravém slova smyslu, jsou to hutné měkké knedlíčky
připravené z pšeničné mouky, krupice, brambor, chlebových
drobků apod. Podávají se s rajčatovou omáčkou, pestem,
špenátem nebo s rozpuštěným máslem se sýrem. Ravioli těstovinové taštičky plněné masem, zeleninou nebo sýrem
ricotta. Mohou se objevit v polévce nebo omáčce. Tortellini - těstoviny ve tvaru kroužku plněné masem či sýrem.
Mohou být součástí polévky, nebo se podávají v masovém
vývaru.

Co ještě Italové milují?

Po celém světě proslavila Itálii především pizza, jejíž základ
se připravuje z mouky, kvasnic, soli a olivového oleje. Na
něj se pak mohou dát v podstatě jakékoliv suroviny dle
konkrétní chuti - rajčata, mozzarella, šunka, špenát atd.
Risotto oblíbené na Apeninském poloostrově nepřipomíná
naši poněkud obyčejnou „rychlovku.“ To klasické italské je
skutečná delikatesa. Připravuje se z rýže vařené ve vývaru,
do které se přidá maso, nebo ryba a zelenina. Pro přípravu italského rizota je zapotřebí kulatozrnná rýže s nízkým
obsahem škrobu, která dobře absorbuje tekutiny a rozkládá škrob. Povaří se ve směsi cibule nebo česneku s máslem
nebo olivovým olejem. Dále se přidá bílé nebo červené víno
a poté postupně vývar. V Itálii znají mnoho variant rizota,
zajímavé je například tzv. černé rizoto (risotto al nero),
které je obarvené inkoustem ze sépie.
Italové milují polentu, kukuřičnou kaši, se kterou se můžete setkat jak na venkově, tak na jídelním lístku luxusních
restaurací. Kukuřice se dlouho vaří, čímž dochází k želatinování škrobu a kaše se stává hladší a krémovější. Struktura
kaše se může lišit podle toho, zda byla kukuřice namletá
nahrubo nebo najemno. Polenta se nejčastěji podává jako
příloha k masu, k zelenině, ale výborně chutná i se sýrem
gorgonzola a vínem.
Asi nejoblíbenější italskou polévkou je husté Minestrone,
obsahující nejrůznější druhy zeleniny, podle toho, jaké jsou
zrovna dostupné. Tedy rajčata, cibuli, celer, mrkev, brambory, fazole a často se přidávají také těstoviny nebo rýže.
Většinou se připravuje ve vegetariánské formě, ale některé
varianty obsahují i maso. Věhlas si získává i Acquacotta,
hustá a pikantní polévka původem z Toskánska, která se
připravuje ze zeleniny. Nesmí chybět rajčata, celer, mrkev
a houby. Do hotové polévky se na ozdobu i na chuť přidává
vařené vejce.
Celý svět si už dnes v restauracích objednává Carpaccio,
italský předkrm připravovaný ze syrového masa (hovězí,
telecí, zvěřina), nebo z ryby (losos, tuňák). Maso se krájí
na tenké plátky a podává se pokapané citrónem, olivovým
olejem a je dochuceno čerstvě mletým pepřem, případně
různými studenými omáčkami, parmezánem apod.

Al sugo

Pokud máte rádi italskou kuchyni, pak zapomeňte na
kečup, ale začněte používat místo něj sugo. Jde o poctivou rajčatovou omáčku, která je chloubou italské kuchyně
a základem pro mnoho receptů. Obsahuje rajčatovou dřeň,
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olivový panenský olej extra virgine, čerstvou mrkev, čerstvou cibuli, bazalku a sůl. Do klasické verze suga nepatří
žádné jiné koření.

Zmrzlina a Tiramisu

Italové se proslavili výrobou výtečné zmrzliny smetanové
chuti, která je velkým lákadlem také pro turisty. Neobsahuje žádnou chemii, vyrábí se ze smetany či mléka, cukru
a čerstvého ovoce (případně oříškového pyré, kakaa či
jiných přírodních přísad). I když tyto zmrzliny nepatří mezi
nejlevnější, prodávají se ve velkém. Stejně jako italské
zmrzliny je nedostižný typický italský moučník Tiramisu.
Pochází z Toskánska, odkud se dostal do Florencie a již
v 19. století patřil mezi oblíbené pochoutky. Tiramisu se
vyrábí z krémového sýru mascarpone, vaječných žloutků,
cukru, silného espressa, másla a kvalitního kakaa. Dezert
tvoří vrstvy v kávě namáčených piškotů, které se prokládají
směsí vaječných žloutků, cukru a sýra mascarpone. Piškoty
je možné někdy navíc namáčet také v rumu, víně, brandy či
alkoholickém likéru.

Nejdražší cannoli na světě

Znáte cannoli? Vynikající italský dezert, který vznikl na Sicílii, je v podstatě smažené těsto plněné skvěle ochucenou
ricottou. Tedy tak to bývá normálně. Nicméně nejdražší
cannoli připravuje cenami ověšený restauratér a kuchař
Jasper Mirabile Jr. v americkém Kansas City. A co že je
vlastně uvnitř této cannoli de luxe? Základ je ze syté hořké
čokolády, podstatou je našlehaný sýr ricotta smíšený s kandovaným citronem, čokoládou a citronovou kůrou. Všechno je zabalené ve zlatém listu, tedy v listu z jedlého zlata.
Jasper Mirabile tvrdí, že recept pochází od jeho prababičky,
která se k němu nějakou cestou dostala přes známé, jejichž
dávní předci zažili arabskou okupaci Sicílie v 9. století.
Mirabile tuto cannoli prodává za 26 010 dolarů, tedy skoro
půl milionu korun!

Italské nápoje

V Itálii je velmi rozšířené pití kávy - nejoblíbenější je italské
espresso a z něj odvozené další kávové nápoje, jako například caffè latte, caffè macchiato, caffè mocha, caffè lungo
či caffè corretto. Velké oblibě se těší rovněž cappuccino,
které představuje z jedné třetiny espresso, z jedné třetiny
horké mléko a z jedné třetiny mléčná pěna.
Italové jsou také vinaři, patří mezi největší producenty
vína na světě a jejich vína jsou kvalitní a chutná. Itálie je
jedním z největších výrobců a vývozců vína na světě. Vinice
se nacházejí prakticky ve všech regionech a vyznačují se velkými rozdíly ve vinikultuře. Po celá staletí se Itálie skládala
z nezávislých regionů, které měly svou vlastní identitu,
kuchyni a víno. To v kombinaci s vnějšími vlivy vytváří různorodou směs domácích i mezinárodních odrůd, které jsou
v Itálii pěstovány. Nebbiolo a Sangiovese jsou považovány
za nejunikátnější z nich. Zatímco hroznům Nebbiolo se daří
pouze v Piemontu, Sangiovese se úspěšně pěstuje v mnoha částech země a za svoji pověst vděčí především velkým
vínům z Toskánska. Dalšími věhlasnými víny jsou například
Barbera, Chianti, Catarrato Bianco Siciliano, Nero ďAvola,
Montepulciano, Trebbiano Toscano.
Tak jako je u nás oblíbená slivovice, v Itálii je to grappa,
aromatická pálenka vyráběná ze zbytků po lisování vína
(slupky, stopky, semena atd.). Tento čirý nápoj má obsah
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alkoholu mezi 35-60 %. Pokud je starší, má tmavší žlutou
barvu. Pije se jako digestiv, tedy po jídle pro dobré zažívání.

Značka Parmezán

K vínu patří sýry, a na ty si Italové opravdu potrpí. Asi nejznámější je parmezán. Ten pravý má žlutou barvu, zrnitou
strukturu, hladkou kůrku a jmenuje se Parmigiano-Reggiano, což je chráněná značka původu. Recept na jeho výrobu
vyvinuli ve středověku benediktinští mniši z tohoto regionu, když hledali způsob, jak konzervovat kravské mléko.
Dodnes se přísně střeží jeho kvalita, kontrola parmezánu je
nesmírně důležitá: vybraní pracovníci konsorcia parmiggiano-reggiano, sdružujícího výrobce tohoto sýru, zkoumají
každý bochník pomocí poklepu malým kladívkem. Hlavním úkolem sdružení je chránit pověst značky. Jde o velmi
citlivou záležitost, zvlášť pokud se vezme v úvahu, že tento
produkt byl snad už tisíckrát kopírován a v posledních
letech se o něj vedly dlouhé obchodní i soudní bitvy. Ještě
nedávno konsorcium kritizovalo, že napodobenina parmezánu se vystavovala na salonu Sial, jenž je významným setkáním zemědělců a producentů potravin nedaleko Paříže.
Parmezán má tvar bochníku o průměru mezi 35 - 45 centimetrů a tloušťce 18 - 34 cm, který se nechají 15 - 20 dnů
máčet v solném roztoku. Následuje zrání na dřevěných
policích, které se pohybuje od 1 roku do 3 let. Parmezán
se snadno rozpouští, používá se do polévek, omáček, do
těstovin, jako posyp či se dá konzumovat samotný s vínem.

Poddajná nesolená mozzarella

Traduje se, že první mozzarella vznikla při nehodě v továr-
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ně na sýry v největším městě jižní Itálie v Neapoli. Sýrový
tvaroh tehdy nešťastnou náhodou spadl do kotle s vroucí
vodou, čímž se zastavily rozkladné procesy a vznikl dosud neznámý sýr. Dnes se mozzarella vyrábí z takzvaného
točeného tvarohu. Aby se mléko srazilo, přidává se do něj
iniciační kultura a syřidlo. Tvaroh se nakrájí na velmi malé
kousky a nechá se usadit. Potom se vytáhne ze syrovátky
a míchá se ve vařící vodě, dokud se z něho nevytvoří hladká
a lesklá masa. Z ní se odkrajují malé kousky, formují se do
oválů a namáčejí do slaného roztoku. Originální mozzarella
se vyrábí z buvolího mléka. V obchodech je dnes k dostání
„Mozzarella di Bufalla Campana“ D.O.C z buvolího mléka
a mozzarella z kravského mléka správně nazývaná „Fior di
latte“ (neboli „mléčný květ“) i mozzarella smíchaná z obou
typu mléka. Prodává se také mozzarella uzená „affumicata“, zvaná Provola, s nazlátle hnědou barvou, výraznější
chutí, která je tradičně uzená nad ohněm z místních druhů
dřev. Tento druh sýru se vyrábí v různých tvarech a velikostech (klasické koule, třešničky, uzlíky atd.)
Mozzarella se nejčastěji přidává na pizzu, těstoviny, maso,
do salátů, ale i jinam. Nejznámějším předkrmem je salát
Caprese. Tento typicky letní salát je jedním z nejsnadnějších
salátů, jaké může italská kuchyně nabídnout. Na talíř se
střídavě pokládají plátky rajčat a mozzarelly, dále se posype
lístečky čerstvě utržené bazalky, osolí a opepří a bezprostředně před podáváním se vše zalije panenským olivovým
olejem.

Nenahraditelné mascarpone

Mascarpone je jemný, krémový čerstvý sýr vyráběný ze smetany působením kyseliny vinné bez odstraňovaní syrovátky.
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Pochází z Lombardie (slovo Mascherpa označovalo v tamějším dialektu sýr ricotta), dnes se však vyrábí po celé Itálii.
Mascarpone se používá jako přísada do dezertů a dortů,
a protože není zrovna levné, mnozí si ho nahrazují levnějšími ingrediencemi. Ale fajnšmekři tento trend nechápou:
dobře vědí, že chuť mascarpone je nenahraditelná a cena
naprosto odpovídá vysoké kvalitě této pochoutky.

Shnilý sýr s červíky

Tato sýrová delitasa je jen pro odvážné gurmány. Casu marzu (v překladu něco jako shnilý sýr) je název ovčího sýra,
který je populární zejména na italské Sardinii. Pochoutka je
to prý tak uleželá, že je prolezlá hmyzími larvami. Vyrobit
Casu marzu není zase taková námaha. Stačí si pořídit lokální ovčí sýr pecorino sardo a pak ho podrobit dlouhé době
fermetace, až se do něj pustí zdejší hmyz. Zejména sýrové
mušky Piophila casei dodají kyselinu, která způsobí, že sýr
je uvnitř měkký až rozteklý. Mimochodem, ke konzumaci
casu marzu patří i to, že zahrnuje jedení sýra i s hmyzími
larvami. Italové upozorňují, že sýr by se neměl jíst, pokud
larvy v něm jsou mrtvé, nebo jsou červi příliš dlouzí. Červík
může mít prý až 15 milimetrů.

Jedinečná Fontina

Snad každý italský region má své místní sýrárny, které lákají
turisty. Třeba čtyřtisícové alpské hory nejsou jen zdrojem
zimních radovánek, ale nabízejí i výjimečné kulinářské
zážitky. Dveře sýrárny Panizzi, jejíž historie sahá až do
13. století, v horském městečku Courmayeur se netrhnou
od rána do večera. Už 45 let sem chodí domácí zákazníci
i turisté pro některou z místních specialit. Jasnou jednič-

kou zdejší produkce je sýr Fontina. Jde o sýr vyráběný ze
syrového mléka od krav rasy Valdostana, které spásají trávu
vysoko v horách. Mléko navíc pochází jen z jednoho dojení.
Proto se tento sýr dělá dvakrát denně, z ranního a večerního mléka. Fontina má nezaměnitelné aroma i chuť. Nejprve
vaše chuťové pohárky naplní zemitými až štiplavými tóny,
po chvíli se objeví nasládlé ořechy a zejména starší sýr pak
může chutnat i po houbách. Výjimečný produkt však vyžaduje i zvláštní péči. Kůry bochníků vážících až 12 kilogramů
se tak denně omývají slanou vodou, čímž získávají typickou
okrovo-červeno-hnědou barvu. Několik měsíců také zrají
v horských jeskyních při vlhkosti nad 85 %. Kilogram fontiny proto stojí 14 eur.

Bílé lanýže - nejdražší houby na světě

Italské bílé lanýže se dají sbírat pouze v období od září do
prosince. A díky své typické vůni jsou nejžádanějšími po celém světě. Při sběru lanýžů se využívají zvířata, zejména psi
či prasata. Jelikož sběr občas znamená prohledávání rozsáhlých ploch, zvířecí čich je dobrým pomocníkem. Lanýže
jsou vskutku kulinářskou delikatesou Itálie, která je jejich
mateřskou zemí právě pro jejich kvality do světa vyváží jen
málo, ovšem koupit si je každý den asi nepůjdete, jsou totiž
dražší než kaviár. Rekordní suma, za kterou byl kdy italský
lanýž prodán, byla 6,5 mil. Kč za 1,5 kg. Běžná cena je však
od 200 Kč za kilogram. Lanýže se používají v teplých pokrmech i syrové. V obou případech je vhodné lanýž nakrájet
na tenké plátky speciálním kráječem na lanýže, pokud
jej nemáte, lze použít i nůž. To ovšem vyžaduje zručnost
a praxi. Čerstvé lanýže uchováváme v chladu pod vrstvou
suché nevařené rýže, která vstřebá vlhkost a zabraňuje
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rozmnožování plísní. Lanýže dozrávají podobně jako ovoce,
tím dostávají svou typickou vůni a chuť. Z tohoto důvodu
se nezpracovávají ihned po zakoupení, ale nechávají se dozrát. Abyste věděli, kdy jsou správně dozrálé, každý den je
ochutnejte, jakmile budou podle vaší chuti, můžete z nich
připravovat lahodné pokrmy. Používají se do rizota, těstovin, vajec či do bramborové kaše.

Nekvalitnější olivový olej

Italských olivových olejů je na trhu mnoho, ale gurmáni konzumují jen ten, který je lisován za studena přímo
z celých plodů olivovníků. Tou nejlepší volbou je panenský
olej Extra Virgine. Jeho samotná výroba vychází z tradičního způsobu lisování oliv za studena z prvního lisu a bez
chemických úprav (bez extrakce chemickými rozpouštědly
a bez biochemických reakcí). Proto je tento druh nejkvalitnější. Olivový olej té nejvyšší kvality má certifikát D.O.P.
(Denominazione de origine protteta). Je zárukou, že olivy
pocházejí přímo z regionu Národního parku Gargano a olej
byl vylisován přímo v místě sběru do 24 hodin.

Pravé aceto balsamico

Kdo by si nechtěl dochutit salát balzamikovým octem?! Ale
který si vybrat, když je jich v obchodech tolik? Prozradíme
vám, že ten pravý je jen jeden. Jde o vzácný a drahý ocet,
který musí dodržet spoustu náročných kritérií, aby mohl
tento název nést. První takovou podmínkou je místo původu použitých hroznů. Provincie Modena a Reggio Emilia
jsou totiž jedinými oblastmi, ze kterých může vinná réva
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pocházet. Láhve, do nichž se aceto balsamico stáčí, musí
mít jednotný, neměnný styl a každá várka se musí před
lahvováním nechat degustovat a schvalovat degustační
komisí. Není tedy divu, že se tento složitý proces projeví na
ceně tohoto vynikajícího výrobku. Samotný proces vychází z tepelné úpravy ovocného moštu a jeho následného
kvašení a zrání. Mošt se zpracuje z vína odrůdy Trebbiano
Lambrusco, která zaručí dostatečné množství cukru. Šťáva
se vaří ve velkém otevřeném hrnci na přímém ohni. Díky
tomu se až třetina vody vyvaří, tekutina zhoustne a získá
svou typickou bohatě hnědou barvu. Poté se vznikající ocet
nechá přes celou zimu v hrnci, kde dojde k prvnímu procesu kvašení. Až doposud vypadá proces vzniku balsamika
jako výroba alkoholického nápoje. Aby se alkohol přetvořil
na kyselinu octovou, čeká ho ještě dlouhá cesta zrání v sudech různých velikostí a druhů dřeva. Postupně se přelévá
do nádob menších a menších. Nikdy se však nepřelije celý
obsah, ale pouze zhruba třetina. Ocet musí zrát nejméně
12 nebo 25 let podle jeho druhu. Dvanáctileté balsamico
nese přízvisko “affinato“ - tedy vyzrálý a láhev často bývá
označená bílou pečetí. Pětadvacetiletý ocet je již pravým
klenotem, je spojen se slovem “extravecchio“ - tedy velmi
starý a často nese pečeť zlatou. Takový ocet balsamico má
pak sytou a bohatě hnědou barvu s jasnými záblesky světla.
Když jím zakroužíte ve vinné sklence, musí se její vnitřek
pokrýt hustým, ale tekutým sirupem. Měl by mít silné,
pronikavé aroma. Na chuť sladký a kyselý zároveň bez pocitu trpkosti. Na láhvi musí nést označení Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena / Reggio Emilia.

Na zdraví

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

Pivo pro
chuť i zdraví
Na točené pivo do restaurací se prý chodí stále méně, podle odborníků dáváme přednost balenému pivu v lahvi, plastu či plechovce. A je pravda, že klasické pivo válcují
piva ochucená? Podívejme se pivu pod čepici.
Pivo je kvašený alkoholický nápoj hořké chuti vyráběný
v pivovaru z obilného sladu, vody a (nikoli nezbytně, ale
většinou) chmele pomocí pivovarských kvasinek. Pivo se
vařilo od nepaměti a je nemožné určit místo, kde bylo
uvařeno poprvé. Jako země původu se uvádí Mezopotámie,
a to přibližně již v 7. tisíciletí př. n. l. Ale možná Sumerové
připravovali pouze kvas. Pivo je staroslověnské slovo, které
označovalo „nápoj nejobyčejnější a nejrozšířenější“.
V současnosti se pivo pije prakticky na celém světě. K roku
2008 drží obyvatelé Česka přední pozici v průměrné spotřebě piva na osobu, která dosahuje v průměru 160 litrů na
hlavu za rok. Avšak ve věkové skupině 35 až 44 let (s největší spotřebou) je týdenní spotřeba alkoholu mužů zhruba
9 litrů a žen 2 litry, což by odpovídalo ekvivalentu 450 litrů
(10° piv), respektive 100 litrů ročně.

Pivo v Čechách

Na naše území přinesli výrobu piva Slované, kteří se usadili
pod horou Říp. Ale úplně prvním písemným dokladem, ve
kterém se zmiňuje výroba hořké tekutiny, je nadační listina
Vratislava II. z roku 1088. Není od věci připomenout, že v té
době se z pivního základu připravovalo i jídlo a recepturu na výrobu tedy znala téměř každá hospodyňka. Ve 14.
a 15. se výroba piva zdokonalila a na řadu přišly městské
pivovary, které však upadly, když bohatí měsťané začali po
roku 1547 vystupovat proti vládě Habsburků a jejich živnost
jim za trest byla odejmuta. O velkou reformu výroby sladu
a piva, která byla prvním krokem v rozvoji typických vlastností současných českých piv, se zasloužil v 18. století český
sládek František Ondřej Poupě. Navrhl řadu nových zařízení
pro výrobu sladu a piva, přesvědčoval sládky, aby používali
výhradně ječný slad, upravil dávkování chmele. Na sklonku
života založil v Brně pivovarskou školu, která byla zřejmě
první svého druhu v Evropě a absolvovala ji řada nejen
českých sládků, ale i pivovarníků ze zahraničí. Významným
mezníkem v českém pivovarství bylo založení Měšťanského
pivovaru v Plzni (dnešního Prazdroje) v roce 1842, který
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vyráběl výhradně spodně kvašená piva. Pivo mělo velmi
dobrou kvalitu a během krátké doby všechny pivovary v Čechách a na Moravě zavedly tuto technologii výroby.
V polovině 19. století nastal zlatý věk českého pivovarství,
které silně ovlivnilo vývoj tohoto oboru na celém světě. Je
to období zahájení průmyslové výroby sladu a piva. Vynikající rozvoj českého pivovarství a kvalita jeho výrobků
byla podpořena třemi základními faktory: optimálními
podmínkami pro pěstování surovin sladovnického ječmene
a chmele, orientací rozvíjejícího se strojírenského průmyslu
na výrobu sladařských a pivovarských zařízení (vyvážela
se záhy do 400 zemí) a zajištěním jak vysokoškolské, tak
středoškolské výuky pivovarských odborníků. V té době se

uvolnila možnost výstavby pivovarů a v Čechách vzniklo
okolo 30 nových měšťanských, akciových a soukromých pivovarů. Postupně se zvyšovala celková výroba piva koncentrovaná do větších pivovarů, malé pivovary zanikaly. Pivo se
vyváželo prakticky do celého světa.

Značka České pivo

Pivo je u nás nejkonzumovanější alkoholický nápoj a považuje se za jeden z českých symbolů. Od roku 2008 je název
České pivo chráněno jako zeměpisné označení. Podmínky
pro zapsání do Rejstříku chráněných označení původu
a chráněných zeměpisných označení Evropské unie jsou
velmi přísné. Do seznamu chráněných názvů totiž úředníci

v Bruselu zapíší produkt pouze v případě, že s registrací
jeho názvu souhlasí všechny členské země EU. Jako vše, tak
i používání značky České pivo, má svá pro i proti. Všichni
výrobci piva v ČR, kteří budou chtít značku použít, musí
ale při jeho výrobě používat přesně určené suroviny a dodržovat stanovené technologické postupy. Značku je také
možné použít jen pro piva s objemovým procentem alkoholu od 2,6 do 6 %, která byla vyrobena výhradně v České
republice.
V České republice můžeme běžně narazit na tyto druhy
piva: výčepní, ležáky, černé, řezané, lehké, speciální (vysokoalkoholické), porter, pšeničné, kvasnicové a nealkoholické.
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Pivo a zdraví

Posílí vaše srdce, kosti, sníží cholesterol i riziko cukrovky
a oddálí vaši demenci. To vše umí pivo, pokud se konzumuje v přiměřené míře. Oblíbený zlatavý mok má řadu
důležitých látek. Když jej pijeme s mírou, organismu může
prospět, pivo je vhodné především pro dobré trávení, protože obsahuje hořčiny a je vhodné i pro doplňování tekutin v těle - má 92 % vody.
Kromě toho obsahuje hodně vitamínů, zejména vitamíny řady B a soustu
minerálních látek. Nevýhodou je, že
má i hodně kalorií a alkohol. Nicméně hladina alkoholu je tak nízká, že
jeden půllitr denně je doporučován
jako prevence kardiovaskulárních
nemocí.
Lidové rčení tvrdí, že po pivu rostou prsa - a je to pravda především
díky obsahu rostlinných estrogenů
z chmele. Tyto fytoestogeny využijí
zejména ženy v klimakteriu, které
často trpí celou řadou metabolických
změn z nedostatku ženských hormonů. Jejich obsah společně s dostatkem
vápníku, hořčíku i dalších prvků a antioxidačními účinky piva také ženám
pomáhá bojovat proti onemocněním,
jako např. osteoporóza nebo artróza
s rizikem zlomenin a podobně.
Pivo je český národní nápoj a patří k naší kultuře, takže na trhu je
dostatečný výběr různých značek,
například i s nižším obsahem cukrů
- dia pivo nebo tzv. nealkoholické
pivo, prakticky bez alkoholu. Dia pivo
je vhodné nejen pro diabetiky, ale i pro ty, kteří si nechtějí
pokazit postavu. Obsah cukru a alkoholu je důležitý proto,
že typická „pivní figura“ je pro příznivce zdravého životního stylu pohled dost odpudivý. Ale nic se nemá přehánět,
a pokud pivo nepijeme v nadměrném množství, nemělo by
se to na naší postavě vůbec podepsat. Zmiňovaná figura
některých „skalních pivařů“ navíc souvisí i se způsobem
života, vysedávání v hospodě a konzumací nezdravých,
tučných jídel.

Pestrá paleta stylů

Pivní styl popisuje především složení a sílu piva, ne jeho
druh nebo značku. Pivních stylů je známo na celém světě přibližně padesát, výjimku ale tvoří americká Asociace
pivovarníků se svými asi 140 styly piva. Mnoho z nich ale
s klasickým pivem spojovat úplně nejde. Piva se mohou
rozdělovat ještě na ležáky a další druhy a poddruhy.
Vývoj pivních stylů ovlivňovalo a ovlivňuje mnoho faktorů.
Jedním z nich je například podnebí. Dlouhý studený den
se jako stvořený pro sklenici silného piva s vyšším obsahem
alkoholu, kterým je například russian imperial stout nebo
jeho slabší obdoba baltský porter. Při mlhavých večerech
v Anglii či v Belgii lidé zase sáhnou po takzvaném ječném
vínu, které je však ve skutečnosti pivem a používá se i jako
aperitiv. Na plážích prosluněného francouzského středomoří je zase oblíbené panaché, které má jako vzor německý radler, ale málokdy obsahuje více než 1% alkoholu.
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Pro každý pivní styl se dá najít vhodná chvíle, atmosféra
nebo fyzické a psychické rozpoložení. Neodsuzujme tedy
žádné pivo jen proto, že chutná jinak než to, na která jsme
zvyklí. Raději se naučme ve správný moment otevřít vždy to
správné pivo...

Ležák z Plzně

Nejznámějším pivním stylem na světě je ležák
plzeňského typu. Všechny pivovary, které vaří
ležák, se inspirovaly právě v západočeské Plzni
a stejně tak, jako originál si i tyto „kopie“
rychle získaly velkou oblibu. Proto si také
ještě nedávno pod pojmem „pivo“
většina lidí představila právě plzeňský ležák.
Pilsner - plzeňský ležák - je nejvíce
známým typem ležáku ve světě.
Název je odvozený od západočeského města Plzeň a byl
poprvé použitý už v roce 1942,
kdy se v plzeňském pivovaru
uvařilo první pivo tohoto typu.
Při výrobě se používal a používá
velmi kvalitní slad z Hanácka
a chmel z Žatecka, díky kterým
pivo získalo typickou zlatavou
barvu a delikátní chuť. Pivo z Plzně
se stalo brzy velmi známé a oblíbené
po celém světě včetně USA. Plzeňský
ležák je i za výměnou původních kovových
a hliněných nádob, z kterých se pivo pilo, za
skleněné, v kterých barva čirého piva mohla
vyniknout.

Styly z Německa

Bock je velmi silný druh ležáku. Název je s největší pravděpodobností odvozený od německé vesničky Einbeck, kde se
specializovali na vaření piva s vysokým obsahem alkoholu,
které bez problémů vydrželo dlouhé cesty při dovážení do
různých míst celé Evropy. Když se tato piva objevila v Mnichově, jižní přízvuk změnil „beck“ na „bock“ - slovo v překladu znamená beran. Beran se pak také stal symbolem
tohoto pivního stylu. Maibock je poměrně známý podruh
bocku. Pivo se připravuje na začátek léta, má výraznou
a osvěžující chuť. Doppelbock je dalším poddruhem tohoto
pivního stylu, piva jsou velmi silná. Eisbock je zajímavý poddruh bocku, znalci ho považují za obdobu ledového vína…
Dunkel je původní druh německého ležáku. Ve světě známý i jako mnichovský styl nebo ležák mnichovského typu.
Má středně suchou „kouřovou“ chuť s jemným kávovým
nádechem, který se mění v mírně příjemně kořenitý.

Co frčí u nás

Česká republika drží v prodeji piva unikát. Nejen, že se
Češi řadí mezi nejnáruživější konzumenty piva na světě, ale
platí tu i další specifikum - prodej piva se vyznačuje vysokou regionalitou, jaká nemá v ostatních zemích obdoby.
Zatímco v Čechách je nejoblíbenější značkou Gambrinus,
na severní Moravě vede Ostravar a na jižní Moravě Starobrno. Navíc má téměř každé město svého lokálního favorita,
který válcuje celonárodní značky. A tak Liberečtí nedají
dopustit na své Svijanské pivo, v Třeboni se pije jedině Pla-

Rozhovor
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tan, v Rakovníku vítězí v prodejích Bakalář, v Žatci boduje
Žatecký pivovar a Pražáci holdují Braníku.
Obchody proto zákazníkům nabízejí přes 50 druhů piva.
Vedle klasického piva v lahvích stoupá poptávka také po
plechovkovém pivu, které si zákazníci čím dál víc poptávají.
V současné době je poměr prodejů piva v lahvích a v plechovkách 60:40.

Které barvě dáváte přednost?

U nás se těší oblibě hlavně piva světlá, tedy připravovaná
ze světlého sladu, jinak taky piva tzv. plzeňského typu.
Naopak bavorský typ piva je tmavý a svoje temně hnědé
zabarvení získává z pražených karamelových sladů. Smícháním sladu světlého a tmavého dostanete pivo polotmavé.
Což ovšem není pivo řezané - to se získá smícháním svět-
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lého a tmavého piva - a může k tomu dojít jak v pivovaru,
tak až u pípy v hospodě. A tzv. bílé pivo? Bývá tak nazýváno pivo pšeničné, protože je výrazně světlejší než pivo
z ječmene (ovšem aby to nebylo tak jednoduché, dělá se
občas i v tmavé podobě). V poslední době se objevují spíše
jako sváteční nápoje a speciality také piva s různými netradičními barevnými nádechy, např. na sv. Valentýna pivo
narůžovělé.

Proč mužům chutná víc než ženám?

Člověk má až 10 000 chuťových receptorů, ale ne všechny
jsou u mužů a žen stejně aktivní a ne všechny vyvolávají
pocit slasti. Ženy většinou intenzívněji vnímají sladkou chuť
a méně (respektive s menším potěšením) vnímají hořkou
a pálivou chuť. Právě potěšení z hořkého je důvodem,

Na zdraví
sládek pivo vaří, výčepní ho dělá. A při návštěvě restaurací
zjistíte, že každý výčepní ho točí jinak. Pravda je nakonec
taková, že jediný univerzálně správný způsob čepování piva
neexistuje. Jsou ale věci, které musejí dodržovat všichni,
protože jinak se dobrého piva nenapijete. Pokud máte
soudek v pípě delší dobu, je potřeba objem tekutiny, která
byla v trubkách, odtočit a nekompromisně vylít. Zásadní
je i péče o sklo. Sklenice musí být perfektně čistá a před
natočením piva je potřeba ji vypláchnout studenou vodou
- stěny musejí být mokré. Ideální je stav, kdy má sklenice
stejnou teplotu jako pivo. Servírovací teplota ležáku je 6 - 8
°C, takže chlazení na pípě by mělo být nastavené na 5 °C.
Soudek byste také neměli narážet hned poté, co ho vyndáte z rozhrkaného auta a zejména v létě je potřeba jej nejdřív nechat odstát ve studené místnosti. Pivo čepované „na
hladinku“ je typické hustou krémovou pěnou. Taková pěna
je na rozdíl od suché „čepice“ mokrá a plná piva. Pěna je
na povrchu jemná a rovná, po napití kreslí po stěnách sklenice kroužky, tzv. hladinky. Správně načepované pivo má
mít pěnu hustou, bez větších bublinek.

Nefiltrované pivo

V posledních letech je žádaným hitem čerstvá nefiltrovaná
piva z minipivovarů. Jedná se o čerstvě stočená, živá a nepasterovaná piva s relativně krátkou trvanlivostí (kolem
jednoho měsíce), která musí být uchovávána v chladnu.
Tato piva se vyznačují plnější a výraznější chutí. V pivu
jsou rozptýlené pivovarské kvasinky, kterou jsou bohatým
zdrojem vitamínu B, stopových prvků a minerálů a společně s látkami obsaženými ve sladu, chmelu a vodě příznivě
působí na lidský organismus.

Pivo se zmrzlou pěnou?

Protože o zteplalé pivo není zájem, všichni se snaží udržet
jeho chladivost. V některých zemích je běžné dávat do piva
led, jinde alespoň namražují půllitry. V Japonsku přišli na
originální způsob – pivo nemá klasickou pěnu, ale dostane
čepici z jakési pěnové zmrzliny. Ta je vyrobena ze zmraženého piva, takže i když se ve sklenici postupně rozpouští,
pivo se na rozdíl od ledových kostek nezředí. Díky této
metodě prý zůstane studené přibližně 30 minut - což je více
než dostatečná doba. Pokud byste chtěli metodu vyzkoušet, je to jednoduché: prostě necháte pivo zmrznout (při
teplotě asi -5 stupňů Celsia), ale musíte ho přitom promíchávat. Díky tomu se pivo nezmění v led, ale v krémovou
hmotu, opravdu podobnou zmrzlině. A ze speciální pípy
pak do načepovaného piva tuto „zmrzlinu“ přidáte.
proč mají muži rádi hořkost piva. A jsou to většinou ženy,
které dávají přednost tmavšímu, karamelizovanému a tedy
sladšímu pivu. Ženy zároveň vnímají i vůni piva a ta jim pro
jemnější čich zrovna moc příjemně nevoní. Neznamená to
ovšem, že by ženám hořkost připadala nepříjemná, jen jim
to nepřináší až takový požitek jako mužům. Ze statistik
vyplývá, že pivo pije až 79% mužů a až 45% žen.

Jak se točí pivo?

Půllitr točeného piva býval výsadou hospod a restaurací,
dnes už si ho můžete dopřát i v pohodlí domova. Co je
potřeba dodržovat, aby i doma čepované pivo bylo skvělé?
Způsobů je řada a je jen na vás, který z nich si vyberete.
Asi nejčastější je ale klasická minipípa, kterou koupíte dnes
už běžně v obchodech s domácími spotřebiči. Jak se říká,

Radler bez hořkosti

Proti gustu žádný dišputát - a tak se i pivo dočkalo inovací. Začalo se s ním experimentovat a prvním výsledkem se
stal takzvaný radler: též „ovocné pivo“, „ochucené pivo“
nebo „pivní mix“. Jde o míchaný nápoj s nízkým obsahem
alkoholu, který vzniká smícháním piva a ovocné limonády
nebo šťávy. Poměr obou hlavních složek je obvykle 50 %.
Nápoj pochází z Bavorska, v Německu a v Rakousku lidé popíjeli tzv. radlery již před 40 lety. Obsah alkoholu obvykle
nepřesahuje 2,5 %, existují však i výrobky s vyšším obsahem
alkoholu. Pivovary jej nabízejí v lahvích nebo plechovkách,
případně se míchá přímo ve výčepu. Příchutě jsou od klasických ovocných - citron, pomeranč, grep až po med, čokoláda a různé další. Pivní trh se s příchodem radlerů také
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u nás změnil: výrobci uvádějí další a další novinky a mnohé
analytické články nás zásobují informacemi o důležitosti
této proměny. Asi po právu byl rok 2012 vyhlášen médii za
rok ochucených piv, kdy drtivá většina pivovarů následovala průkopníka kategorie Staropramen Cool Lemon, který
spatřil světlo světa v roce 2011. Radlery si s chutí dopřávají
především ženy, protože pivní hořkost je v tomto nápoji
přebita nasládlou chutí ovoce.

Nealkoholický pivní boom

Především řidiči přivítali nástup piv bez alkoholu. Zpočátku
sice touto „náhražkou“ pohrdali kvůli horší chuti, ale dnes
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už se výrobci předhánějí v kvalitě nealkoholických piv natolik, že si každý vybere z různých značek vybrat tu, která mu
chutná. Nealko pivo je označení kvašeného nápoje z obilného sladu s nízkým nebo žádným obsahem alkoholu. Ve
světě přitom nepanuje jednota v pojmenování tohoto druhu piva ani ve stanovení hranice mezi pivem alkoholickým
a nealkoholickým. Např. v USA se používá název „non-alcoholic beer“, v EU „alcohol-free beer“, v obou případech
však nápoj může obsahovat až 0,5 % alkoholu, a přesto
smí být nazýván nealkoholickým. Ve Velké Británii se jako
„no alcohol“ nebo „alcohol-free“ označují pouze piva
s objemem alkoholu menším než 0,05 %. Piva s objemo-

Na zdraví
Jeho vynálezci dokonce věří tomu, že pivo podle nového
receptu je dokonce lepší než klasické. To bychom jim sice
úplně nespolkli, ale zbavit se bušení v hlavě a nevolnosti už
stojí za maličký ústupek ohledně chuti. Úžasná schopnost
hydratace však jde do jisté míry na úkor obsahu alkoholu,
který musí být v takovém pivu nižší. Světlé pivo s elektrolyty má tak obsah alkoholu kolem 2,3 procent. To je sice
pomalu jen polovina toho, co u klasického piva, ale řešení
je jednoduché - prostě jich vypijeme víc bez následné kocoviny. Nicméně zatím k nám tento novátorský pivní trend
ještě nedorazil.

Pivní koktejly

Pod pojmem „pivní koktejl“ si nejspíš vybavíte situaci, kdy
vám zlomyslní kamarádi nalili do piva velkého panáka
vodky. Ale časy se mění - módním hitem se stává míchání
piva s jinými nápoji. Jde o další z experimentů, jak s pivem
nakládat. Klasický pivař by si stěží smíchal pivo s colou, ale
zvláště mladí takovým nápojům začínají holdovat. Je libo
pivo se šampaňským, s džusem, pivo s amaretem, s tabascem, spritem? Žádný problém, mixovaným chutím se
meze nekladou. Pivní koktejly jsou zkrátka cool zpestřením
nápojových lístků v mnoha restauracích.
Vím, že mi to nebude chutnat
Zarytí pivaři experimentům s neobvyklými chutěmi piva
neholdují. V tomto směru je zajímavý poznatek psychologů: když dopředu věříme, že něco bude dobré, tak nám to
taky dobré připadá (a naopak), a nejinak je tomu u alkoholu. To, co si myslíme, ovlivní naše budoucí vnímání, ať
už psychologicky, nebo skutečně fyzicky, změnou našich
chuťových buněk. Pokud si předem budete myslet, že vám
nějaký drink nebude chutnat, pak dost možná skutečně
nebude. A pokud budete předpokládat opak, je mnohem
pravděpodobnější, že vám zachutná - přestože se stále
bude jednat o ten samý nápoj. Někdy spíše než na tom,
jaké věci opravdu jsou, záleží na tom, jak je vnímáme a co
si o nich myslíme.

Pivní zmrzliny

Nejen tekutým pivem je milovník tohoto nápoje živ. Několik pivovarů vyrábí ve spolupráci s cukrárnami zmrzliny
z piva. Jsou světlé nebo tmavé podle druhu této základní
ingredience. A věřte nebo ne, lidem velmi chutnají. Konzervativní chutě zkušených pivařů uspokojí zmrzlina vyrobená
z klasických ležáků, dámy potěší jemné zmrzliny z ovocných
piv. Ale pozor! Poctivá pivní zmrzlina není řešením pro děti
a řidiče: základní surovinou použitou k její výrobě je totiž
opravdu pivo s obsahem alkoholu!
vým procentem alkoholu v rozmezí 0,05 % - 0,5 % nesou
označení „dealcoholised“. V České republice platí evropský
úzus a jako nealkoholické pivo může být označen sladový
nápoj s objemem alkoholu menším než 0,5 %. Na trhu jsou
i ochucená nealko piva, například limetkové, malinové,
citronové či zázvorové.

Pivo proti kocovině

Kdo holduje nadměrnému pití piva, je mnohdy vystaven
nepříjemné kocovině, způsobené dehydratací. Tomu však
může být brzy konec. Vědci z Griffithova zdravotního
ústavu v Queenslandu v Austrálii vyrobili pivo, obohacené
o elektrolyty, které pomáhají naše organismy zavodňovat.

Pivo nejen ke konzumaci

Pivo ve zdravé míře nedělá dobře jen našemu trávicímu
traktu. V současné době jsou velmi trendy pivní lázně.
Blahodárné účinky chmelového moku znali lidé již ve středověku. V lázních jsou využívané suroviny, jako je chmel
a slad, a které jsou nezbytné pro výrobu piva. Pivní lázně
působí blahodárně na pokožku, která je pak svěží a vláčná.
Pivní suroviny uvolňují póry a zbavují tělo stresu. A protože pivo je cenným zdrojem vitamínu B, stopových prvků
a minerálů, našlo si cestu i do kosmetického průmyslu. Pivní
kosmetika má hojivé a antiseptické účinky a chrání pokožku před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí. Zároveň má
příznivý vliv na výživu vlasů a nehtů.
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