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

KLINIKA PLASTICKÉ CHIRURGIE

Budiž pozdraveno léto. Především to s vůní a barvami, s dlouhými teplými večery
a nocí plnou příslibů. Konečně je tady ten čas, kdy se život tak trochu zpomalí
a my se můžeme konečně zastavit a nadechnout. Je jedno, zda se to stane v daleké
exotice, nebo u českého rybníka. Hlavní je, že jsme spolu s lidmi, které máme rádi
a prožíváme s nimi chvíle, které si pak budeme v paměti přehrávat a čerpat z nich
sílu. Přeji vám všem, abyste tenhle odpočinkový čas vždycky našli a dobu strávenou
se svými blízkými vždy považovali za to nejlepší, co vám život uchystal.
A pokud vám v téhle vzácné chvíli zbyde chvilka volna i na čtení našeho magazínu,
budeme moc rádi.
A co pro vás toto číslo přináší? Můžete si přečíst o tom, jak propojit svůj obývák
s terasou a vybudovat si oázu pro letní přebývání. Před tím se ale nezapomeňte
začíst do povídání o Zacu Efronovi, který teď nově zazáří v Pobřežní hlídce. Ve výčtu
osobností, o kterých se v letním magazínu Ice dočtete, samozřejmě nesmějí chybět
takové celebrity, jakými je například Jana Švandová, která má skutečně o čem
vyprávět. K létu samozřejmě patří i povídání o grilech a grilování, stejně tak jako
seznámení s lehkými letními nápoji. Léto je samozřejmě synonymem pro cestování
– s námi můžete vyrazit na kole, či na jachtě či se s rubrikou Tip na výlet vypravit
do historických Karlových Varů.
Samozřejmě vám opět představíme ty nejžhavější novinky z plastické chirurgie,
vypravíme se do luxusních rezidencí, probereme poslední trendy v pařížské módě.
A samozřejmě nejenom to…
Takže příjemné počteníčko a krásné léto.
I s magazínem Ice.
Alice Kelly
šéfredaktorka
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Titulní foto: CinemArt

Nákupní centrum Metropole Zličín je vším, čím ho
chcete mít. Téměř 140 obchodů se značkovou módou, restaurace s výborným občerstvením, nezbytné
služby a pestrá nabídka zábavy. To je spousta prostoru a příležitostí pro báječně strávený volný čas.
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Profil
Text: Monika Seidlová, foto: CinemArt, Bontonfilm, archiv TV Prima, outnow.ch, Shutterstock.com

DOBŘE VYPADÁ, DOBŘE ZPÍVÁ, TANCUJE
I HRAJE. DOST DŮLEŽITÉ SCHOPNOSTI PRO TO STÁT SE HOLLYWOODSKOU
HVĚZDOU. PROSLAVILA HO MUZIKÁLOVÁ SÉRIE PRO TEENEAGERY, SLUŠNĚ SE
UCHYTIL V ROMANTICKÝCH FILMECH,
TEĎ SE ZAC EFRON K DIVÁKŮM VRACÍ
V BLÁZNIVÉ AKČNÍ KOMEDII Z PLÁŽE

Z PANA
MUZIKÁLA
PLAVČÍKEM

Z

ac Efron je kluk, kterého jen tak nepřehlédnete.
Můžou za to jeho výrazné modré oči, které kontrastují s tmavými vlasy. Když k tomu přidá rošťácký
úsměv, charisma má na rozdávání. V jeho zatím
posledním filmu, který měl premiéru v České republice v polovině června – Pobřežní hlídce – z něj stříká
i dost testosteronu. A to má hodně velkou konkurenci
v podobě vysoustruhované muskulatury Dwayne Johnsona,
který hraje legendárního záchranáře – poručíka Mitche
Buchannona. Ale Zac Efron vedle něj fyzicky hravě obstojí.
Ze středoškoláka z High School Musical už je prostě chlap.
Není divu, na podzim oslaví třicátiny.

Variace na Pobřežní hlídku

V komedii, která vychází z kultovního stejnojmenného
amerického seriálu a během prvních týdnů v kinech si našla
jak příznivce, tak zapřísáhlé odpůrce, hraje Zac bývalého
olympijského plavce Matta Brodyho. Toho Mitchův nadřízený prosadí mezi členy elitní Pobřežní hlídky. Matt, který
ukončil sportovní kariéru kvůli velkému průšvihu a kromě
svých dvou zlatých medailí nemá vůbec nic, je všechno jen
ne týmový hráč a od prvního dne dělá Mitchovi problémy.
Projevuje se jako lehce natvrdlý namyšlený krasavec, který
nijak nestál o to pobíhat po Smaragdovém zálivu v plavkách.
Ledaže by se při tom daly sbalit nějaké holky a pořádně
zapařit. Mitch neurvalého hezouna nešetří a dá mu pořádnou lekci. Film je oproti seriálu akčnější, nebojí se přisprostlého humoru, který často vychází právě z legendy jménem
Pobřežní hlídka. Ale utahuje si i ze samotného Zaca Efrona,
když ho v jednu chvíli Mitch osloví „Pane High School Musical“. Zatímco ve filmu jsou Zac a Dwayne neustále v sobě,
ve skutečnosti se z nich stali dobří přátelé a Dwayne chválil
Zaca za jeho profesionální přístup. „Ve filmu hraje lehce arogantního trochu blbečka. Ve skutečnosti je to moc fajn kluk,
který žádné manýry nemá,“ říkal herec. A co Zac samotný
a pojem Pobřežní hlídka? „Jako kluk jsem se na tenhle seriál
nesměl dívat. Tak jsem tajně šmíroval a snažil se alespoň

• Jeho nejoblíbenějším muzikálem je „Zpívání v dešti“, Gene Kelly měl podle něj velké
charisma a považuje ho za svůj vzor.
• Naučil se řídit motorku poté, co se potkal s nadšencem do motorek Tomem Cruisem,
který mu radil různé fígle.
• Má dva australské honácké psy Dreamera a Puppy a siamskou kočku, které říká Simon
• Ve filmech má občas různá tetování, ale jeho vlastní jsou dvě pírka na pravé ruce.
• Baví ho golf, lyžování, horolezectví, snowboarding.
• Je blázen do veteránů, sám si opravil a zpojízdnil dvě auta - Mustanga 65 a DeLorean.
• Měří pouhých 173 centimetrů.

10 | Ice Léto 2017

Ice Léto 2017 |

11

a sám Efron se k této víře hlásí, i když Židem není. V rodině
mají ale také německé, belgické a skotské kořeny. Má mladšího bratra Dylana. Rodiče si všimli Zacova talentu, od jedenácti let chodil na hodiny zpěvu a do dramatického kroužku
a začal sbírat zkušenosti v prvních muzikálech. Jeho učitelka
jej zkontaktovala s jedním agentem, kterého talentovaný
kluk zaujal, a tak se Zac postupně objevoval v epizodních
roličkách v televizi – například v seriálech Kriminálka Miami,
Pohotovost, Námořní vyšetřovací služba apod. V roce 2004 si
zahrál autistického syna ve filmu Miracle Run, za který sklidil
pochvalu od kritiků. V letech 2004 až 2005 hrál roli Camerona Bale v seriálu Summerlad. V roce 2005 si zahrál ve filmu
Vítězný hřebec kluka, který se názorově neshodne se svým
otcem, ale jeho životní cestu nasměruje až setkání s bývalým
žokejem a hudebníkem.

Trable s dospívající dcerou

Příběhem dospívání a zároveň příběhem o vzniku jedné divadelní hry je komediální drama Já a Orson Welles. Odehrává se
v roce 1937 a Zac tu hraje studenta nadšence do divadla, který
dostane možnost zahrát si vedlejší roli v legendárním nastudování hry Julius Caesar. V průběhu jednoho událostmi nabitého
týdne se stane několik věcí, díky kterým dospěje. V komedii
Znovu 17 si zahrál mladší verzi třicátníka, který v jeden osudový okamžik dostane možnost vrátit se v čase. Omládne na
sedmnáct a vrátí se na střední školu, kde se z něj stane hvězda
basketbalového týmu a spolužák svých dětí. „Když jsem dostal
tuhle nabídku, hned mě zaujala. Už jsem začínal mít trochu
dost postav kluků, kteří nevědí, co budou v životě dělat dál,
hrají basket, tancují a zpívají. Tady sice taky hraju puberťáka,
ale příběh je jiný. Navíc řešit spory s dospívající dcerou - to pro
mě byla určitá výzva a chtěl jsem si to vyzkoušet,“ říká herec.

kousek zahlédnout, A teď jsem si v něm sám zahrál, to nemá
chybu,“ říká.

S postavou Troye dospěl

Zacovu hvězdnou kariéru odstartovala série Muzikál ze
střední. Hrál tu středoškoláka Troye, kapitána basketbalového mužstva Wildcats, ve kterém od chvíle, kdy si na silvestrovském večírku zazpívá duet s krásnou intelektuálkou Gabriellou (Vanessa Hudgens), začne soupeřit láska k basketu
s touhou stát na divadelních prknech. Troy i Gabriella
začnou zkoušet školní muzikál a stane se z nich pár i mimo
jeviště. Na první film navázal druhý a pak ještě třetí, který
už byl natáčený ne pro televizi, ale pro kina. V něm hlavní dvojice i jejich spolužáci řešili odchod na vysoké školy.
Konkrétně Troy a Gabriella to, že se jejich cesty rozejdou,
protože každý směřuje na jinou univerzitu. Z třídílné série
se stal celosvětový fenomén, který viděly stovky milionů
lidí, nadabován byl do více než pětadvaceti jazyků. Hlavní
hrdinové se stali vzorem pro jednu generaci dětí, především
holčiček. Efron se svou postavou dospěl. „On je vlastně běžný středoškolák, který má starosti jako každý druhý. Ale má
spoustu dalších schopností – zpívá, tančí, hraje basket, miluje
Gabriellu. A to všechno musí udržet v rovnováze. Je to klasický středoškolský příběh, o kterém my ale zpíváme.
Podle scenáristy Petera Barsocchiniho byla postava Troye
Boltona inspirována hráčem amerického fotbalu za Pittsburgh Steelers Lynnem Swanem. S ním scenárista chodil do
školy a hrál v jednom týmu. Fotbalista jednoho dne prohlásil, že by si chtěl zkusit balet. To autora inspirovalo.
„Na mladé lidi je vyvíjený obrovský nátlak, aby se dobře učili, byli oblíbení v kolektivu, našli si práci, zapadali do kolektivu. Záměr filmu je říct jim, že můžou být, čímkoliv chtějí,“
říká autor.

High School Musical – dar i prokletí
12 | Ice Léto 2017

Platonicky zamilován
Zac Efron nejen s postavou Troye dospěl, ale díky ní si
i vypracoval slušnou figuru. „Jako kapitán basketbalového
mužstva jsem musel trénovat, abych nějak vypadal. Už mi
to zůstalo. A díky tomu, jsem dostával pak další muzikálové
role,“ říká herec. Tou další byla úloha zpěváka a tanečníka
Linka v komediálním retro muzikálu Hairspray, který natáčel mezi druhým a třetím dílem muzikálové trilogie. V něm
se přesunul do 60. let minulého století, do příběhu o tlusté
středoškolačce z Baltimoru, která sní o tom, že se stane
hvězdou televizní taneční show. Musí ovšem bojovat nejen
s nadváhou, předsudky vůči své postavě, ale také s rasovou
segregací. Fenomén High School Musical Zaca nasměroval
k hvězdné kariéře, na druhou stranu v něm popularita s ním
spojená rozjela období, kdy byl závislý na alkoholu i drogách. „Když je vám dvacet a něco přes, všichni vás znají, poklepávají vám na rameno, jak jste dobrej, vymetáte večírky,
kde není problém sehnat jakoukoliv drogu, je těžký se jim
vyhnout. Já se o to ani nesnažil. Prostě jsem si užíval život se
vším všudy. Často jsem si vůbec nepamatoval, kde jsem byl
a co se tam dělo,“ přiznává po absolvované odvykací léčbě.
V lednu 2013 se na jednom večírku dokonce málem předávkoval, když zkombinoval drogy a hrst léků

Talentovaný kluk zaujal

Zac Efron se narodil 18. října 1987 v San Luis Obispo v Kalifornii jako Zachary David Alexander Efron. Jeho příjmení je
hebrejského původu, jeho původem polský dědeček je Žid

Romantickou fantazy je příběh Smrt a život Charlieho
St. Clouda. Zac hraje námořníka, který se těžko vyrovnává se
smrtí svého mladšího bratra při autonehodě. Měl s ním natolik silné pouto, že bratra vídá i po jeho smrti. Musí se rozhodnout, jestli zůstane v minulosti, která ho spojuje
s bratrem, nebo jestli začne nový život s novou láskou.
V úplně jiné roli ho můžeme vidět v romantickém povídkovém filmu Šťastný nový rok. Těsně před koncem roku se
propletou osudy několika dvojic, které se z nějakého důvodu
potkají nebo mají potkat. Zac tu hraje kurýra, který plní přání
osamělé sekretářce. Odškrtává tak bod po bodu z jejího seznamu toho, co chce zažít, než se přehoupne Nový rok
a z původně rutinní zakázky se pro něj stává setkání, na které
jen tak nezapomene. Sekretářku si zahrála Michelle Pfeifer
a Zac se nechal slyšet, že roli přijal jen kvůli ní. Zahrál si s ní
totiž už v muzikálu Hairspray a údajně se do ní platonicky
zamiloval.

Zac a jeho lásky

Zamilovaný byl Zac mnohokrát a nejen platonicky. Nejvíc
se v médiích propíral jeho vztah s partnerkou z muzikálové
trilogie Vanessou Hudgens. Chodili spolu čtyři roky od roku
2006, byli párem snů a média je překřtila na Zanessu. Poté
se začal objevovat vedle dcery muzikanta Phila Collinse Lily.
Krokem vedle byl vztah s o deset let starší Michelle Rodriguez. Dali se dohromady při společné dovolené s přáteli
v Itálii. Tenhle vztah ale vydržel jen pár týdnů. Při natáčení
komedie Sousedi se dal dohromady s dvacetiletou kolegyní
Ice Léto 2017 |
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VIDĚLI JSTE?

• 2017 Pobřežní hlídka • 2016 Děda je lotr • Mike i Dave sháněj holky
• Sousedi 2 • 2015 We Are Your Friends • 2014 Sousedi • 2013 (Ne)
zadaní • 2012 Reportér • Talisman • 2011 Šťastný Nový rok • 2010 Smrt
a život Charlieho St. Clouda • 2009 Znovu 17 • 2008 Já a Orson Welles
• Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník • 2007 Hairspray • Muzikál
ze střední 2 • 2006 Muzikál ze střední • 2005 Vítězný hřebec • 2004
Miracle Run

Halston Sage. Efron pak ale musel podstoupit léčbu závislosti na kokainu a stýkat se přestali. Během natáčení filmu
byl několikrát ve stavu, že nebyl schopný pracovat, ale štáb
i kolegové mu to tolerovali. Zac věděl, že je zle a musí něco
udělat, protože sám tenhle problém nezvládne a je krok od
toho, aby mu drogy zničily kariéru. Když se z léčebny vrátil,
dali se z Halston zase dohromady. Přesto vztah nepřežil.

Talisman

Mužnější a dospělejší Zac se objevil v romantickém filmu
podle románu Nicolase Sparkse Talisman. Však taky kvůli
roli přibral deset kilo, posiloval a stravoval se podle na míru
připraveného jídelníčku, svůj výcvik také konzultoval s vojenským poradcem. Kromě vypracovaného těla tu má i nezvykle
krátký sestřih. Hraje seržanta americké námořní pěchoty
Logana, který se vrací z mise v Iráku s jasným cílem. Najít
neznámou ženu, jejíž fotka mu zachránila život, protože pro
něj znamenala nejen obrázek pro štěstí, ale taky určitou naději. Ženu vyhledá a nechá se zaměstnat v jejím psím hotelu.
Snaží se zjistit, proč právě on měl fotku najít, proč jeho cesta
vedla právě sem. „Byla to pro mě hodně odlišná role, než
jaké jsem do té doby hrál. Na začátku jsem si nebyl jistý, jestli
ji zvládnu, jestli se na ni hodím,“ říká herec. Ve filmu Reportér hraje mladšího bratra ostříleného reportéra, kterému
pomáhá při pátrání ohledně jednoho případu. V hudebním

rovat. Vybaví si svá pařmenská léta a mezi oběma domy se
rozpoutá válka o noční klid, ve které je všechno dovoleno.
O dva roky později vzniklo pokračování. Postrach všech
rodinných oslav a sešlostí, kterému sekunduje stejně praštěný bratr, hraje v komedii Mike a Dave sháněj holku. Naopak
hodně upjatého mladého muže, kterého do nejrůznějších
trapasů dostává jeho přisprostlý děda během společného
výletu, Zac ztvárnil v další komedii Děda je lotr. Zmiňovaného dědu, jenž hodlá vnuka naučit užívat si život, si zahrál
Robert De Niro. Loni v září byl Zac pracovně v Praze. Natáčel
tu film The Greatest Showman on Earth o zakladateli největšího pojízdného cirkusu v Americe P. T. Barnumovi. Toho
si zahrál Hugh Jackman a Zac se tu proměnil v cirkusáka.
Premiéru má mít letos v prosinci.

Nový Leonardo DiCaprio?

Zac se jednou nechal slyšet, že by byl spokojený, kdyby se
mu povedlo přehrát se z romantických nebo komediálních
rolí do charakterních podobně, jako se to povedlo Leonardu
Di Capriovi. Že by se chtěl stát novým Di Capriem. Patřičně
modré oči by na to měl, teď ještě aby měl stejné štěstí na
role. Zac přiznává, že v mnoha filmech měl sice role svůdníků a lamačů ženských srdcí, ale že ve skutečnosti tak sebejistý při balení slečen není. Když potřebuje s nějakým vztahem
poradit, prý to jde probrat se svým mladším bratrem, který
u něj momentálně bydlí. „Brácha je jinej než já, on stojí
nohama pevně na zemi. Žije běžný, normální život, tak se
na moje ´problémy´ umí podívat s nadhledem. Proto dám na
jeho mínění,“ říká Zac. Herci se hlavou honí myšlenky na to,
že by se vzhledem k blížící se třicítce mohl třeba usadit. Má
prý kolem sebe hodně párů, které mají hezký vztah a on by
něco podobného taky chtěl zase po delší době zažít. „Člověk
asi musí najít nejdřív štěstí sám v sobě, aby ho pak mohl předávat dál a udělat šťastným někoho dalšího,“ prohlásil.

Láska k okurkám, nebo něco víc?

snímku We are your friends ztvárnil DJe, který kuje plány
s kamarády z dětství, ale zároveň sní o tom, že jednou smíchá hudbu, s níž udělá díru do světa.

Za pár měsíců jako cirkusák

V posledních letech se Zac objevuje především v komediích.
V Sousedech hraje vysokoškoláka Teddyho, který se se svými
kamarády přistěhuje do nového domu. Jejich sousedé jsou
fajn lidi s malým dítětem a zdá se, že budou společně dobře
vycházet. Až do první pařby. Další už sousedi nehodlají tole-
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Loni v květnu se po dvou letech rozešel s přítelkyní – osmadvacetiletou modelkou Sami Miro. Rozchod prý byl bouřlivý
a rozhodně nezůstali přáteli. Zac se z rozchodu vzpamatovával právě díky natáčení Pobřežní hlídky. Hodně si rozuměl
s představitelkou Summer – jednatřicetiletou Alexandrou
Daddario, ona ráda vtipkovala o tom, že Zac má airbagy
tam, kde by je nečekala, on kontroval, že jsou na tom podobně a že ona má sice výrazné modré oči, ale přesto je
v některých chvílích těžké dívat se jí jen do nich. Spekuluje
se o tom, že ti dva spolu chodí, oni to ale popírají. Byli by ale
hezký pár. Tvrdí, že jsou tak často spolu k vidění proto, že
propagují film. A že je spojuje jen společná láska ke kyselým
okurkám. Na otázku, jestli spolu mají víc než přátelský vztah,
odpověděl Zac ale záhadně: „Nevybavuju si, že by řekla ano.
Zatím.“

Nový rok 2017 znamenal pro českého výrobce PRIM®, rmu MPM-QUALITY
realizaci nového prezenčního webu a e-shopu, který tak umožní zákazníkovi jednoduchou orientaci, moderní vzhled, nové služby a zajímavé informace.

Více na www.prim-hodinky.cz
Jsme velmi zavázaní průkopnickému duchu, inovaci a chutí československých hodinářů, díky kterým vznikla značka
PRIM®. Navazujeme na tuto tradici a již 16 let pro vás vyrábíme náramkové hodinky, které splňují požadavky a technologie dnešní doby. Kolekce hodinek PRIM® odpovídají
rozmanitým potřebám naších zákazníku, proto nabízíme
širokou škálu motivů a kolekcí, které osloví každého z vás.

PRIM® Chrono Elegance

Novinky léta 2017

Jako výrobce hodinek PRIM® jsme se zavázali vytvářet originální hodinky pro všechny generace. Naší vizí je, aby naši
spokojení zákazníci mohli vlastnit nejeden model hodinek
PRIM®, jak klasických, společenských tak i sportovních,
a aby je tak doprovázely v životní cestě za úspěchem.
Výrobcem hodinek PRIM® je rma MPM-QUALITY v.o.s.
Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 441 190
E-mail: prim@prim-hodinky.cz
www.prim-hodinky.cz

PRIM® Pioneer

PRIM® Skeleton
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Zdraví a krása
Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

Řekněte času
ČAS BĚŽÍ A PŘIBÝVAJÍCÍ ROKY NENÍ MOŽNÉ
ZASTAVIT. TRÁPÍ NÁS PŘIBÝVAJÍCÍ VRÁSKY
A O VLIVU ZEMSKÉ PŘITAŽLIVOSTI NA NAŠE TĚLO
NENÍ TŘEBA HOVOŘIT. NAŠTĚSTÍ ŽIJEME V DOBĚ,
KDY JE MOŽNÉ PROCES STÁRNUTÍ PROSTŘEDNICTVÍM PLASTICKÉ CHIRURGIE A NEJNOVĚJŠÍCH
NEINVAZIVNÍCH METOD VÝRAZNĚ ZPOMALIT.
KAŽDÝ, KOMU ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK VYPADÁ, NAJDE ŘEŠENÍ, KTERÉ MU NAVRÁTÍ SVĚŽÍ
VZHLED A Z TOHO PRAMENÍCÍ DOBRÝ POCIT.
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V

letním období je velká poptávka zejména po neinvazivních zákrocích, které člověka nijak zásadně nelimitují. Ke slovu tak přicházejí nejrůznější
omlazující ošetření, která nevyžadují zdlouhavou
rekonvalescenci a přináší jen minimum omezení.
Na druhé straně některé ženy volí právě léto pro radikálnější zákroky, jako je například liposukce či plastika prsou.
Nemusí tak nikomu vysvětlovat delší nepřítomnost v pracovním procesu a proměnu, kterou zákrok přináší, mohou
bez mrknutí oka připsat na vrub odpočinku a sladkému nicnedělání během zasloužených dnů volna. Přijměte pozvání

S T O P !
do světa proměn a nechejte se inspirovat.nepříjemností je
u citlivějších osob možnost vnímání lehké bolesti, připomínající štípání.

Omládněte bez plastické operace
metodou Thermage CPT
Mezi neinvazivními způsoby omlazení má své výsadní místo
metoda Thermage CPT. Žádoucích účinků dosahuje po
jediném ošetření a její výsledek je srovnatelný s plastickým
zákrokem, avšak bez jakékoliv zátěže pro organismus

a nutnosti rekonvalescence. Thermage CPT funguje na
principu tepelné energie cílené do hlubokých vrstev kůže,
kde působí na buňky produkující kolagen. Tepelnou stimulací dochází k aktivaci kolagenových buněk, jejich regeneraci a opětovné postupné schopnosti vytvářet velké množství nového kolagenu, nezbytného pro zpevnění a elasticitu
pokožky. Tvorba nového kolagenu probíhá po dobu až
12 měsíců a efekt omlazení přetrvává po dobu sedmi i více
let. Úžasné je, že liftingový efekt je viditelný bezprostředně po ošetření. Kůže je vypnutá, získává ztracený tonus, je
jemnější a zároveň pevnější na dotek. Protože nedochází
Ice Léto 2017 |
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KOMERČNÍ PREZENTACE

injekční jehly, avšak nově si můžete ošetření dopřát
i sofistikovanějším způsobem, pomocí speciálního přístroje
nové generace Vital Injector 2TM, řízeného integrovaným
počítačem. Tento přístroj pracuje s injektorem osazeným
pěti jehličkami tenoučkými jako vlas a umožňuje zcela
rovnoměrnou plošnou aplikaci kyseliny hyaluronové do
předem stanovené hloubky kůže a v přesně definovaném
množství. Bolestivost zákroku je naprosto minimální a výsledek je viditelný bezprostředně po aplikaci. Můžete se
z něho těšit přibližně jeden rok. V případě hlubších vrásek
a výraznějších známek stárnutí kůže jej lze asi za
6 – 8 týdnů zopakovat. Ošetření se provádí celoročně,
neboť vás nikterak nelimituje a to ani v letních měsících.

VZDORUJTE STÁRNUTÍ
JAKO HVĚZDY

Hyaluronová terapie 4 v 1
Dopřát si můžete také hyaluronovou terapii, která zahrnuje čtyři zákroky v jednom. Jedná se o chemický peeling,
mezoterapii, vitamínovo-minerálový zábal a mikromasáž
koncentrovaným retinolem. Nejprve je pleť pomocí chemického peelingu zbavena svrchní odumřelé vrstvy kožních
buněk a zpřístupní ji působení dalších preparátů. Poté je
plošně aplikována kyselina hyaluronová, která dodá pleti
potřebné látky a obnovuje dermální struktury. Následný
obličejový zábal poskytne pleti vitamíny a minerály, mezi
nimi např. kolagen a křemík. Zábal slouží také ke zklidnění po předchozích zákrocích zmírnění případných otoků.
Závěrečná mikromasáž a péče koncentrovaným retinolem
se postará o „zapečetí“ všech výživných látek. Tyto čtyři
metody jsou ideální kombinací prověřených metod a jejich
výsledkem je žádoucí omlazení pleti. Výsledky jsou patrné
již po prvním ošetření a vrásky jsou znatelně vyhlazené.
Doporučuje se tento zákrok v rozmezí 3 – 4 měsíců opakovat, neboť pak je efekt výraznější a dlouhodobější. Procedura může být mírně nepříjemná, což lze minimalizovat
použitím anestetického krému. Jelikož mohou být stopy
tohoto ošetření viditelné až 48 hodin po aplikaci, je třeba
s tím počítat a přizpůsobit termín ošetření tak, aby vám
nekolidoval například s účastí na společenské akci, při veřejném vystoupení apod. Ošetření je vhodné zejména pro
střední a zralejší věk.

k narušení svrchních vrstev kůže, není třeba po ošetření
žádného omezení. Thermage CPT je metoda vhodná pro
všechny typy pleti a není věkově omezena. Doba zákroku
závisí na velikosti ošetřované oblasti a většinou trvá do
60 minut. Jedinou malou nepříjemností je u citlivějších
osob možnost vnímání lehké bolesti, připomínající štípání.

Vital Injector 2TM, aneb omlazení
nově bez jehly a bez bolesti
Trendem současné estetické medicíny je kyselina hyaluronová, která, ne náhodou, bývá nazývaná koktejlem, či elixírem mládí. Jde o přirozenou součást lidského těla, která
nekompromisně postupem času ubývá. Pleť začíná ztrácet
svou pružnost, dochází k viditelným projevům stárnutí,
povadlosti pokožky a vzniku vrásek. Kyselinu hyaluronovou
lze ale snadno doplnit a odstranit tak vrásky, omladit pleť
a zpevnit kontury obličeje. Běžně je aplikována pomocí
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Aurum Clinic je klinika estetické medicíny, která pod vedením MUDr. Ivany Němečkové
používá k odstranění příznaků stárnutí nejmodernějších metod, jako jsou: nové výplňové
materiály, speciální Silhouette Lift nitě, bionitě, mezoterapii, Hifu terapii a karboxyterapii
(k odstranění celulitidy), Silkpeel Dermolissage a další.
Docílí se tak odstranění vrásek na obličeji, krku i rukou, vypnutí a omlazení stárnoucí
kůže, zpevnění a zdůraznění obrysů například dolní čelisti, dekoltu nebo i dodání objemu
rtů, hýždí i intimních partií.
Tyto metody se používají i k opravě vrozených či získaných vad atd.
Ke zpevnění kůže a tím i k jejímu omlazení využíváme nově ortomolekulární léčbu.
Vše doplněno nabídkou dietologie, kosmetické péče, pedikúry a manikúry, masážemi.
AURUM CLINIC s.r.o
MUDr. Ivana Němečková
Zborovská 56, 150 00 Praha 5 – Malá strana
tel.: 722725703, 601322822
web: aurumclinic.net

Liposukční klasika
Ano, 3D není jen kino, kde na sledování filmu potřebujete speciální brýle, ale jsou to rovněž liftující nitě. Slouží
k vypnutí kůže, obnovení kontur obličeje a krku a přináší
skutečně vynikající výsledky. U někoho dříve, u jiného
později, ale zpravidla kolem 45. roku věku si čas začíná
vybírat svou daň, projevující se poklesem kontur obličeje
a ztrátou jeho pevnosti. Na radikální řešení v podobě chirurgického liftingu bývá ještě brzo, ale smířit se s tím

není nutné. Řešením jsou právě 3D nitě, vyrobené z polydioxanonu nebo kyseliny polymléčné. Obě tyto látky se za
asi 8 – 12 měsíců vstřebají, avšak mezi tím vytvoří kolagenovou kostru, která slouží pleti jako opora. 3D nitě se
aplikují pomocí kanyly. Po celém svém obvodu mají háčky,
které je zafixují v podkoží. Nitě pozvednou obličej, oblast
podbradku a zvládnou i lehce povytáhnout krk. Aplikace
je prováděna s lokálním znecitlivěním a nezabere více jak
hodinu. Výsledek je překvapivý a těch maximálně
60 minut vám ubere hned několik let.

Zatočte s tukem pomocí liposukce
Potrápit nás dovedou nejen známky stárnutí, ale také
nechtěné tukové polštářky, mnohdy až polštáře. Kdysi tak
ceněné barokní tvary ženské postavy již nejsou v módě
a nechtěně zaoblené partie trápí ženy každého věku. Může
za to genetická výbava, hormonální změny, ale i zcela
obyčejný nezdravý životní styl. Když žena zjistí, že nedopne sukni a nad kalhotami se tvoří nepěkný záhyb, obvykle
hledá osvědčené rady a diety, jak s nadbytečným tukem zatočit. Jenže někdy ať dělá, co dělá, tuk se jí drží věrně jako
pes. A tak bere za kliku kliniky estetické chirurgie a nachází
zde řešení v podobě liposukce, řadící se dnes mezi nejvyhledávanější zákroky estetické medicíny, které žádoucím
způsobem korigují potřebné tělesné partie. Redukce tuku
se provádí buď klasickým způsobem, nebo jemnější vibrační
liposukcí. Ne každý zákrok je vhodný pro každého a tak
o volbě metody rozhoduje lékař.

Tumescentní liposukce
ve výsledku přináší
radikální proměnu
proporcí těla. Může
být prováděna ambulantně s místním
znecitlivěním, jen
při větším rozsahu
ošetření probíhá
v celkové narkóze
a vyžaduje krátkodobou hospitalizaci. Nejprve je na tělo pacienta lékařem zakreslena
oblast s nežádoucí
tukovou vrstvou.
Poté se do tohoto
místa zavede tenká
jehla a napustí jej speciálním tumescentním
roztokem s lokálním
anestetikem, které zajistí znecitlivění. Poté
je provedeno několik
drobných řezů dlouhých asi 3 až 6 milimetrů a těmito otvory
jsou zavedeny kanyly,
napojené na přístroj
vyvíjející potřebný
podtlak. Tuková tkáň
je rozrušována
a odsávána. Po odstranění všeho nežádoucího tuku jsou kanyly
vyjmuty, rány se zašijí
a pacientka dostane
speciální kompresivní prádlo a nastává
proces hojení. Jakmile
dojde ke ztenčení
tukové vrstvy, během
hojení se kůže ošetřeného místa smršťuje
a přináší požadovanou změnu. Pokud
je zákrok prováděn
ambulantně, pacientka je zcela při vědomí, avšak nepociťuje
žádnou bolest, pouze může vnímat mírný tlak. Negativní
stránkou je pravděpodobný vznik hematomů a poté, co
přestane působit lokální anestezie, rovněž jistá bolest. Hematomy však záhy vymizí a bolest se dá potlačit podáním
analgetik. Je to jen malá daň ve srovnání s tím, jaká změna
vás ve výsledku čeká.

Vibrační liposukce
Vedle klasické tumescentní liposukce lze pro redukci tuku
využít i další způsob, vibrační liposukci. Zatímco první
varianta klade převážnou část námahy na ruce lékaře, k de-
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strukci tukových buněk je v tomto případě využíván speciální přístroj. Další rozdíl spočívá ve velikosti vstupů do kožní
řasy, které jsou díky subtilním kanylám menší a pohybují se
v podkožní tukové vrstvě jemněji a šetrnější. S tím souvisí
snížení pooperační bolesti i hematomů a otoků.

Prádlo značky „Antierotika“
Každá žena by si po zákroku nejraději oblékla rafinované
prádlo, ve kterém by její postava, která právě absolvovala proměnu, hezky vynikla. Ovšem na to je zapotřebí si
ještě nějakou dobu počkat. Ať podstoupíte klasickou nebo
vibrační liposukci, vždy s tím souvisí v době rekonvalescence bezpodmínečná nutnost nošení speciálního elastického
prádla. Nepatří do kategorie sexy negližé, ale po dobu
několika týdnů je nezbytností. Neuposlechnutí doporučení
lékaře v tomto případě může znamenat nežádoucí estetický výsledek. V rámci pooperačních zásad je třeba také
omezit fyzicky náročné aktivity a vyvarovat se sportu.

LIPOSONIX, liposukce bez bolesti
Ne každá žena však chce, nebo může, podstoupit klasickou
invazivní liposukci. Velice se tak osvědčila metoda Liposonix, jejíž výsledky jsou zjevné po jediném ošetření. Kromě
redukce tuků má ošetření pozitivní vliv i na celulitidu, která
nejčastěji postihuje zadní stranu stehen, boky a zadeček.
Liposonix využívá k ošetření frakční mikro-fokusovaný
ultrazvuk, který cíleně prochází přes horní vrstvy kůže tkání
do tukové vrstvy a narušuje podkožní tuk, který je následně
přirozeně metabolizován. S úspěchem redukuje tuk
a zlepšuje vzhled vybraných tělesných partií. Používá se na
ošetření stehen, lýtek, hýždí, zad, oblasti břicha a boků, ale
také na kolena, ramena, ruce a dokonce i podbradek. Komplexnost ošetření činí z této metody spolehlivého pomocníka, přinášejícího trvalé výsledky. Ošetření trvá
1 – 2 hodiny, podle toho, na kolik oblastí je zacílen.
Z prvních viditelných výsledků se můžete těšit za dva týdny,
maxima s konečným efektem je dosaženo v horizontu osmi
až dvanácti týdnů. To je také maximální doba, kdy tělo přirozeně metabolizuje narušenou tukovou tkáň. Ošetření nevyžaduje žádný mimořádný speciální režim, s výjimkou dne,
kdy zákrok absolvujete. V tento den vynechejte aktivity, při
kterých byste se mohli zapotit a rovněž koupání, saunu. Po
dvanácti hodinách se pokožka stabilizuje a můžete se opět
věnovat svým oblíbeným činnostem. Po dobu šesti týdnů
je dobrá mírně zvýšená tělesná aktivita. Ošetření Liposonix
není vhodné pro těhotné ženy, pacienty s nádorovými onemocněními, vážnou cukrovkou, epilepsií, akutním zánětem,
infekčními chorobami a ty, kteří mají voperované zařízení
vysílající pulsy.
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Prsa, o jakých sníte
Ňadra jsou symbolem ženy, ale ne ke každé byla příroda
štědrá. A pokud ano, nemusí to být dar daný navždy.
V důsledku těhotenství, velkých váhových úbytků či prostě
a jen díky zemské gravitaci se původně pěkná prsa mohou
změnit téměř k nepoznání. Jednou z nejvyhledávanějších
plastických operací současnosti je proto augmentace - zvětšení nebo vylepšení tvaru prsou pomocí implantátů. S tím
úzce souvisí i pozitivní vliv na ženskou psychiku. Při operaci
je možné zvětšit prsa najednou až o několik velikostí, ale je
důležité, aby implantáty odpovídaly nejen vašim představám, nýbrž také celkové konstituci vašeho těla.

Výrazná nebo přirozená
Každé operaci předchází individuální konzultace s plastickým chirurgem, který na základě vašich představ
a posouzení tělesných proporcí vybere implantát optimální
velikosti, tvaru a zvolí místo a způsob jeho uložení.
V nabídce jsou implantáty kulaté, které jsou vhodné pro
ženy upřednostňující razantní změnu a výrazná prsa,
a implantáty oválné anatomické, vhodnější pro ty, které si
přejí co nejpřirozenější tvar poprsí. Kromě tvaru se implantáty rozlišují podle profilu na nízké, střední, vysoké a extra
vysoké, a dále podle velikosti, která je podmíněna velikostí
náplně uváděné v mililitrech.

Tři cesty
Implantáty se do těla vkládají třemi způsoby. První možností je řez v dolní části prsního dvorce na hranici s kůží. Tím,
že se vzniklá jizva nalézá na rozhraní dvou typů kůže, je
po zhojení velice nenápadná. Druhou variantou je řez
v podprsní rýze, který bývá dlouhý přibližně 4 – 6 cm.
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Po zhojení jizva vybledne, ale musíte počítat s tím, že
zůstává viditelná. Poslední možností je vložení implantátu
řezem podpaží, což je nejnáročnější výkon, avšak vzhledem
k lokalitě je jizva prakticky neviditelná. Implantát se vkládá
dvojím způsobem – pod, nebo na povrch velkého prsního
svalu. Vložení pod sval je vhodnější pro štíhlé ženy s malými
prsy, které díky implantátu získávají v horní části lepší tvar.
Vložení na povrch velkého prsního svalu prsy lépe vyplní
a dodá jim požadovaný tvar a objem. Operace probíhá
v celkové narkóze a pacientka zůstává 24 hodin v péči
lékařů. Po propuštění domů je zapotřebí dodržet přibližně
týden klidu na lůžku. Rekonvalescence probíhá asi další dva
týdny, ovšem plná zátěž je možná až minimálně měsíc po
operaci. Důležité je nošení speciální elastické podprsenky,
která drží implantát ve správné pozici a minimalizuje riziko
vytvoření tuhého vazivového pouzdra, kterým může organismus zareagovat na cizí těleso. Po operaci budete muset
na nějaký čas zapomenout na cvičení, běh a některé další
aktivity, které vám sice dělají radost, ale mohou přinášet
riziko případných zdravotních komplikací a zhatit výsledek
operace. Plná pevná prsa však jistě za trochu odříkání stojí.
Jak dodává jedna žena, která touto proměnou prošla:
Lékaři mi zvedli nejen prsa, ale i sebevědomí.

Pomoci může i vlastní tuk
Pro ty z vás, které říkají, že to zní sice hezky, ale obavy
z operace jsou příliš velké, anebo ji zkrátka z nějakého důvodu podstoupit nemohou, existuje možnost výplně prsou
vlastním tukem. Při tomto zákroku však musíte počítat
s tím, že prsa lze zvětšit o zhruba jednu velikost a pro další
zvětšení je třeba jej opakovat. Čas sice není možné zastavit,
ale existuje celá řada možností, jak ho obelstít. Záleží jen
na vás, kterého pomocníka si k tomu přizvete.

�á�ejte u své kosme�čky

Lékaři mi zvedli nejen prsa,
ale i sebevědomí.

DUO PACK
0022 VITAFORCE C CREAM
krém s vitamínem C
+
0031 VITAFORCE C SKIN COMPLEX
koncentrát vitamínu C.

PEEL OFF MASKS
krok za krokem

www.janssen-beauty.cz

www.janssen-beauty.cz
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Bydlení a domácnost

NOVINKY
v moderním
bydlení
STEJNĚ JAKO KAŽDÝM
ROKEM PROMĚŇUJETE
SVŮJ ŠATNÍK, MĚNÍTE
ÚČES NEBO TŘEBA LÍČENÍ, STOJÍ OBČAS ZA TO
PROMĚNIT I MÍSTO, KDE
ŽIJEME. INTERIÉR TOTIŽ
PODLÉHÁ MÓDĚ ÚPLNĚ
STEJNĚ. PŘEDSTAVUJEME
VÁM PROTO NEJNOVĚJŠÍ
TRENDY ROKU 2017.

Text: Nela Maťešeje Foto: Shutterstock.com, casamoderna.cz
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KUCHYNĚ
www.casamoderna.cz

… dodáme vašemu
interiéru styl

Co je v módě?
Kuchyně: sklo, čistota a bílá barva

Kuchyně je považovaná za srdce domácnosti. Je to místo setkávání celé rodiny, děti v kuchyni rádi dělají úkoly,
návštěva tu posedává se skleničkou v ruce mnohem častěji
než v obývacím pokoji. I proto by měla být kvalitní kuchyně nejen moderní, ale také funkční. Pro praváky by měly
plynout jednotlivé zóny zleva doprava, tedy od skladování,
mycí zóny, zóny přípravy jídla až k zóně vaření, tedy
k varné desce a troubě. „Je důležité myslet i na jednotlivé
odkládací plochy mezi spotřebiči,“ upozorňuje architektka
Markéta Musilová.
Zatímco v předchozích letech se kuchyně tvořily především
z lamina, dnes se na trhu objevuje lamino imitující dřevo
s 3D texturou. Velmi oblíbená je i lakovaná dýha, která
vypadá luxusně a tak brzy se neokouká. Vedle pracovních
desek z lamina roste zájem o desky z umělého kamene
(například Corian nebo Getacore). Jsou odolné, tvarovatelné a vypadají dobře. A co víc – jsou mnohem levnější než
kámen přírodní. Velký zájem je i o kompaktní desky.
Jsou voděodolné a mají delší životnost.

26 | Ice Léto 2017

Možná jste si všimli, že se do domácností dostává
čím dál více bílé barvy. Platí to i o kuchyních. Bílá je
barva čistoty a elegance. V kombinaci s kovem nebo
nejvýraznějším
znakem
domu
je oválný
tvar akterý
plechová
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s okolím.
Sedací soupravy

Jídelní sety a židle

Knihovny a komody

Křesla a stolky

Postele

Skříně a šatny
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OBÝVACÍ POKOJ

Co je v módě?
Obývací pokoj? Vaše vizitka

Zatímco kuchyně a jídelna musí být především funkční,
obývací pokoj je místem, kde můžete prezentovat svůj vkus
a odrážet naši osobnost.
Velmi trendy je v posledních letech takzvaný
skandinávský styl, který
dává důraz na čisté linie
a lehkost. Obývací pokoj
už neslouží jako místnost plná vestavěných
nábytkových stěn sloužící pro uložení věcí. Právě
naopak. Obývák by měl
být místem odpočinku,
kde na vás „nic nepadá“. Nechejte v něm
vyniknout knihám, které
máte rádi a obrazům, na
něž se rádi díváte.

28 | Ice Léto 2017

Odlehčit interiér obývacího pokoje můžete překvapivě i dekoracemi a vybavením z kovu. Tento zajímavý trend dokáže ozvláštnit atmosféru. Ať už použijete kovové doplňky – lampy, dekorace na stěny nebo
vázy, nebo kusový kovový nábytek.
A rozhodně se nebojte, že bude vaše bydlení vypadat příliš industriálně.
Vybírejte nábytek vždy v kombinaci s dalším materiálem. Velmi elegantní může být kov spojený se
sklem nebo dřevem. Pokud se změny bojíte, můžete
začít s jednoduššími doplňky, například policemi.

www.scanquilt.cz
49
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Designérka:
Interiér má zrcadlit vaši osobnost
PAVLÍNA WEISSOVÁ vystudovala architekturu v Praze. Při svém studiu si odskočila do
Singapuru, kde se rok věnovala studiu architektury na přední fakultě National University
of Singapore. Po studiu sbírala čtyři roky
zkušenosti ve dvou významných architektonických studiích. Nyní již tvoří druhý rok své vlastní návrhy.
Působí ve společnosti Hezkey, která sdružuje designéry, kde
navrhuje interiéry, které korespondují s klientovým charakterem a životním stylem.
Dá se obecně říct, jakým směrem se vyvíjí vybavení
interiérů?
Trendem ve vybavování interiérů je jednoduchost, vzdušnost a celkové pročištění prostoru. Tyto body splňuje
skandinávský styl, a proto je blízký mnoha lidem. Společně
s používáním přírodních materiálů a světlých barev tak
přirozeně vzniká příjemný interiér.
Skandinávský styl hodně využívá přírodní materiály a bílou barvu. Jaké jsou trendy v oblasti barev v interiéru?
Škála barev je v podstatě neomezená. Záleží především na
kombinaci jednotlivých barev a jejich použití v interiéru.
Jsou barvy, které vypadají skvěle ve vašem obývacím pokoji,
ale do ložnice se nehodí a naopak. A především při používání barev platí: dejte na svůj vlastní pocit a vztah k dané
barvě než to, jestli je právě takzvaně trendy. Doby, kdy
jsme si malovali všechny stěny obývacího pokoje na sytě
meruňkovou, je snad už za námi...
Jak byste popsala typický český byt, co se interiéru týče?
Myslím, že obecný prototyp již přestává existovat a to je
více než dobře!

Pořád tápete, jak by měl moderní
interiér vypadat?

V čem se Češi za poslední dobu zlepšili?
Češi si již nechají poradit a o věcech začali přemýšlet
v souvislostech. Stále více lidí vnímá, že interiér jejich bytu
je zásadní, protože zde přeci jen tráví velkou část svého
času.

Pokud plánujete změny vašeho bydlení a nejste si jistí, dodržte alespoň základní pravidla. Díky nim nic nepokazíte.

1
2
3

Dvakrát měř, jednou řež

Heslo, které každý zná, ale jen málokdo dodržuje. Pokud
chcete změny, zaměřte se na vaše potřeby, nejen na vizuální stránku. Váš byt nemá být jen krásný, ale také funkční.
Nebojte si říct o pomoc. Najměte si odborníky na technické
změny neb designéry, kteří technické požadavky s hezkým
výsledkem zvládnou naplánovat.

Nové dveře, nový prostor

Jestliže plánujete velké přestavby a máte dostatek peněz,
zainvestujte a pořiďte posuvné dveře, které nejen že skvěle
vypadají, ale ušetří v interiéru opravdu hodně místa.

Maskujte

Co naplat, bez kabelů dneska nefunguje žádná domácnost.
Potřebujete mít připojenu řadu spotřebičů, potřebujete připojovat počítač a další elektrotechniku. Nechat ale kabely
volně povalovat se po bytě, rozhodně nevypadá dobře.
Ukryjte kabely do lišt, kterými můžete osadit stěny. Malý
zásah v tomto případě znamená velkou změnu k lepšímu.
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4

Málo je více

Nejčastějším problémem v českých interiérech je podle výzkumů příliš mnoho různorodých materiálů použitých
na malém prostoru. V jejich kombinování rozhodně nejsme
žádní experti, a tak člověk může narazit na tři druhy dřeva
v jedné místnosti. Když si nevíte rady, dodržujte jednoduché pravidlo: maximálně dva materiály v celém bytě
a jeden druh kovu k tomu.

5

Snadná výměna

Trendy věci se mění, stejně jako móda. Nepořizujte si
trendy drahé kusy nábytku. Raději volte nadčasové vybavení, které doplníte trendy drobnostmi. Ty atmosféru bytu
vyzdvihnou a snadno je za pár let obměníte.

Kde hledat inspiraci, pokud chci držet krok a mít moderní
bydlení?
Inspiraci je možné hledat všude, informací je hodně ať už
na internetu, tak v odborných časopisech a designových
prodejnách, až se v tom člověk někdy ztrácí. Avšak myslím,
že největší inspiraci stejně najdete ve svém životě jako takovém, není nic lepšího, než když se ve vašem interiéru
zrcadlí právě vaše osobitost a váš život.
Jak do bytu zakomponovat moderní styl a přitom nemuset
obměňovat nákladně půl bytu?
Zaměřte se na nosné prvky vašeho interiéru. Například
v obývacím pokoji je zcela zásadní stůl, schází se zde rodina, jíme zde a ty nejdůležitější věci se dějí právě u něj.
Proto výběr kvalitního stolu je opravdu důležitý. Měnit
vzhled interiéru se dá dobře a levně pomocí doplňků, ale
na nosných základních prvcích, které definují prostor,
nešetřete.
Ice Léto 2017 |
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Bydlení a domácnost
Text: Eva Houserová, foto: Shuterstock.com

BYDLENÍ
NA
TERASE
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KDO BY NETOUŽIL PO MOSTĚ
MEZI DOMEM A ZAHRADOU,
KDE SE DÁ V TEPLÝCH MĚSÍCÍCH
NA ČERSTVÉM VZDUCHU
NÁDHERNĚ RELAXOVAT
A HODOVAT V NAPROSTÉM
SOUKROMÍ. TERASA UŽ
NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ
K ARCHITEKTUŘE MODERNÍCH
RODINNÝCH DOMŮ.
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Protiskluznost dlaždic
je faktor, na který bychom
při výběru dlažby na
terasy neměli zapomínat.

zjednodušuje pokládku a umožňuje snadnou a rychlou vyměnitelnost jednotlivých desek. Díky podkladové konstrukci z dřeva nebo hliníku umožňuje vyšší pevnost desek zvýšit
vzdálenost mezi podpěrnými nosníky ze standardních
50 cm na 60 cm. Materiál na podlahu terasy by se měl vybírat nejen v souladu se stylem domu, ale i s již použitými
architektonickými prvky na zahradě. Střídání extrémních
teplot, vliv slunce i mrazu, déšť nebo sníh připravují všem
materiálům náročné podmínky. Není tedy divu, že jejich
opotřebení je na terasách mnohem rychlejší než v interiéru. Na terasu se zásadně nehodí leštěné povrchy, jako
například mramor, po nichž se dá snadno uklouznout.

Nasákavost dlažby

Výběru správného druhu dlažby bychom měli věnovat zvýšenou pozornost. Dřevěná terasa má blíže přírodě, vyžaduje ale větší péči než umělá. Nejčastější volbou pro terasy je
keramická dlažba. Nejdůležitějším faktorem u venkovního
použití dlažby je nasákavost, tedy schopnost keramických
výrobků absorbovat vodu z okolního prostředí. (zhutněné)
keramické dlaždice s nízkou nasákavostí 0,04-0,5 % vykazují nejlepší vlastnosti v extrémních podmínkách, zejména

T

erasa je zajímavým doplňkem domu a současní
architekti se předhánějí v důmyslně praktické
i estetické konstrukci tohoto prodlouženého
obytného prostoru. Pokud se toužíte kochat
výhledem nejen na svou zahradu, ale i do krajiny,
navrhnou vám dům tak, aby se terasa nacházela v patře
nebo dokonce na střeše. Různoúrovňové části střechy supermoderních domů umožňují projektové kouzlení. Plocha
terasy se započítává do celkové plochy domu a u novostaveb je součástí projektu. Jiné je to v případě, pokud si
terasu chcete vybudovat dodatečně. Když překročí velikost
16 m2, nebo je spojena s opěrnou zdí, stavební zákon ji
považuje za přístavbu, případně drobnou stavbu, a proto je
nutné získat samostatné stavební povolení. Terasa jako přístavba navazuje na dům, zatímco označení drobná stavba
znamená terasu od domu zcela oddělenou. A za jak dlouho
můžete mít vysněné místo k relaxaci s nebem nad hlavou
hotové? Terasu dokážou specializované firmy nainstalovat během několika týdnů, nejnáročnější realizace trvají
maximálně tři měsíce. Týká se to především dřevěných,
tvarově atypických teras a těch, které jsou umístěné přímo
na domě. V takovém případě se totiž musí řešit kvalitní
odizolování, aby z terasy nezatékala dešťová voda dovnitř.
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Chystáte-li se terasu využívat také jako letní kuchyni, je
třeba řešit kanalizaci, přívod vody a elektřiny.

Orientace podle světových stran

Ať terasu plánujete u nového domu nebo si ji chcete přistavět k již stojícímu, vyplatí se zapřemýšlet o její orientaci.
U rodinných domů se terasa automaticky napojuje na
obývací pokoj, který využívá nejdéle osluněnou jižní stranu.
Ale v horkých letních dnech bychom mnohdy byli vděční za
blahodárný stín na severní straně. Na jižní a západní orientaci terasy se v létě nedá posedět před západem slunce.
Proto je namístě její dobré zastínění. Východní terasa je příjemná při snídani, kdy využíváme ranní slunce, které ještě
není tak žhavé, a odpoledne už poskytuje přívětivý stín.
A aby to nebylo tak jednoduché, měli byste vzít v potaz
i svoje budoucí soukromí. Jistě nechcete být vystaveni pohledům vašich sousedů…

Jaký materiál?

Terasu lze postavit z přírodního kamene, keramické či
betonové dlažby, ze dřeva, ale i z moderních kompozitních
materiálů, např. bezúdržbového dřevoplastu. Nový „zaklapávací“ systém „clip & slide“ s minimálním použitím šroubů
Ice Léto 2017 |
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odolnost proti mrazu. Protiskluznost dlaždic je faktor, na
který bychom při výběru dlažby na terasy neměli zapomínat. Podlahové materiály mají různé protiskluzné parametry, o které byste se měli v zájmu svého bezpečí velmi
pečlivě zajímat.

Trvanlivý dřevoplast

Pokud jste nároční a přejete si venkovní bezúdržbovou
i stálobarevnou podlahu, bude nejlepší volbou dřevoplast
- ekologický materiál, který kombinuje dřevo i plast. Tato
podlaha je vysoce kvalitní a ekologická napodobenina
dřeva, ale bez nevýhod, které sebou mnohdy dřevo přináší,
zejména v podobě pracné údržby. Dřevoplastové terasy na
rozdíl od jiných materiálů vynikají odolností a jsou zdravotně zcela nezávadné. Technologie výroby materiálu byla
vyvinuta před více než třiceti lety v severní Americe. Cílem
bylo vytvořit materiál, který nebude mít špatné vlastnosti
dřeva, ale zároveň si nechá jeho krásný vzhled. Jeho cena je
oproti dřevu vyšší, ale když započítáme náklady na údržbu dřeva a rizika poškození, za pár let se investice vrátí.
Je prakticky bezúdržbový, nemění vzhled a jeho montáž
je jednoduchá jako skládání stavebnice. Woodplastikové
terasy jsou vysoce odolné vůči extrémním teplotám – a to
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nejen v zimě ale také v létě, dřevoplastový povrch je také
mnohem méně kluzký a v letních měsících nehrozí zadření
třísky nebo úraz špatně zatlučeným hřebíkem. Prkna se
nabízejí v mnoha variantách provedení i délkách. Volit lze
mezi hladkým, drážkovaným povrchem nebo povrchem
s kresbou dřeva a mnoha barevnými tóny - např. palisandr
(tmavě hnědý), teak (světle hnědý), ořech (šedivý) a eben
(antracitově černý).

Designové sladění s domem

Ideálního vzhledu terasy dosáhnete, pokud na podlahu terasy
použijete stejný materiál, jako je v interiéru. Esteticky si tak
prodloužíte obytný prostor. Z tohoto hlediska jsou ve výhodě
ti, kteří jsou teprve v projektové fázi svého budoucího domu.
Pokud terasu přistavujete, vybírejte materiál, který se alespoň
podlaze v místnosti podobá. Designová harmonie s interiérem
i zahradou je nesmírně důležitá. Plot, lavičky, zábradlí
a venkovní nábytek by měly být v jednom stylu. Jak si terasu
dozdobíte květinami a dalšími dekoracemi, záleží na vašem
vkusu a stylu, který vyznáváte. Vedle truhlíků z rozličných
materiálů a okrasných květináčů se nabízejí lucerny, svícny,
proutěné koše, podnosy, tácy, přehozy a další doplňky, které vykouzlí na terase neopakovatelnou atmosféru.
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Zastínění je důležité

Pokud dáváte před útulnou romantikou přednost
modernímu minimalistickému stylu, bude dozdobení terasy jednodušší.

Zastínění terasy u nového domu se řeší v rámci vlastního
objektu – přesahem střechy, nebo speciální konstrukcí.
U starších domů se řešení musí vymyslet dodatečné. Někomu postačí slunečník, jiný zvolí markýzu, solární plachtu nebo terasu rovnou zastřeší. Markýza je spolehlivější
ochranou před sluncem než volně stojící slunečník,
ale také nákladnější. Kazetová markýza se při stažení celá
schová do kazety (pouzdra) a je tak chráněna před vnějšími vlivy. Textilie markýzy by měla být kvalitní, delší životnost zaručuje textilie s příměsí nanovláken, která je
odolná proti dešti, mrazu, plísním i UV záření.
Osvědčily se markýzy se zabudovanými světelnými panely
pro večerní posezení a otřesovými a slunečními senzory,
které reagují automaticky na změnu počasí. Při silném větru se automaticky zatáhnou a vytáhnou při ostrém slunci.
Markýzu lze ovládat klikou, elektromotorem nebo dálkově. Na dobré funkci markýzy či slunečníku se podílí
i barva plátna. Tmavé barvy pohlcují více slunečních paprsků a sálají pak teplo i do stíněného prostoru, světlé barvy
slunce odrážejí. Teplé barvy (červená, oranžová) navozují
pocit většího horka, namodralé či nazelenalé tóny vzbuzují
dojem svěžesti.

Nebo raději zastřešit?

Zastřešení terasy je rychlý a elegantní způsob, jak rozšířit
a zútulnit prostor u domu pro venkovní posezení. Kvalitní
hliníková konstrukce ručí za téměř neomezenou životnost.
Zastřešení je díky hliníku elegantní, lehké, ale zároveň
stabilní a pevné. Systém nepotřebuje žádnou údržbu
a terasa i nábytek zůstanou dokonale chráněné. Na zasklení se používá bezpečnostní nebo lepené sklo či polykarbonát. Konstrukce zastřešení z hliníkových profilů může být
posuvná, takže prostor lze kdykoli otevřít. Méně žádané
je komfortní ocelové a nerezové zastřešení terasy nebo
zastřešení ze dřeva s důrazem na řemeslné zpracování.

Světlo po setmění

Pro osvětlení terasy se doporučují svítidla, která korespondují s architektonickým rázem exteriéru. Volte raději více
svítidel, která jsou méně výkonná. Velmi oblíbená sou zápustná světla po krajích terasy, nejlépe v podlaze. Bodovky

Pokud dáváte před útulnou romantikou přednost modernímu minimalistickému stylu, bude dozdobení terasy jednodušší. Výhodou strohého vzhledu venkovního prostoru je
bezesporu jeho snadnější údržba.

Pozor na slunce a průvan

Ideální terasa by měla být situována v závětří. Většinou se
také řeší otázka, zda ji zastřešit, nebo ne. Úplné překrytí
terasy má samozřejmě své výhody, ale na druhé straně
brání působení slunce. Ponechat celou terasu bez jakéhokoli pevného zastřešení vyznívá až příliš provizorně - sebelepší slunečníky sice mohou ochránit před paprsky slunce,
některé dokonce dočasně budou čelit také dešti, ale velmi
zranitelné jsou za větru. Podobně se chovají markýzy. Ideální terasa tedy bude mít část své plochy pevně zastřešenou,
ať už za pomoci konstrukce střechy domu, nebo své vlastní.
Druhá část terasy zůstane volně přístupná slunci. Příjemné
je, když zejména větší terasu částečně chrání také vzrostlé
stromy. Působení větru by mělo eliminovat alespoň z jednoho směru těleso domu. Ještě lepší samozřejmě je, když je
takto terasa chráněná ze dvou stran.

38 | Ice Léto 2017

Ice Léto 2017 |

39

Ideálními materiály jsou
teak či ratan, které vydrží
bez újmy venku od jara do
podzimu.

za tmy mají také bezpečnostní funkci, zabraňují řízenému
úrazu. Příjemný efekt nabízejí také venkovní stojací lampy
s LED žárovkami, které se designem neliší od interiérových.
Luxusem jsou pak ručně tepaná svítidla v antik provedení,
která dodávají venkovnímu prostoru jedinečný styl romantických zahrad, pokud tento styl vyznáváte.

Nábytek

Praktický nábytek na terasu je lehce přenositelný a rozkládací. Po dlouhé době na slunci by ale jeho povrch neměl
pálit, déšť by po něm měl snadno stéci. Ideálními materiály
jsou teak či ratan, které vydrží bez újmy venku od jara do
podzimu. Plast je sice levný, ale náchylný k oděrkám, slunce
ho rozpaluje, snadno se poláme a často mění odstín. Luxusní a velmi trvanlivé soupravy jsou k mání z umělého ratanu,
umělého bambusu či v kombinaci těchto materiálů s ušlechtilými kovy. A protože terasa by měla umožnit i maximální
pohodlí a ještě navíc získat reprezentativní vzhled coby
obytného exteriéru, vedle jídelního setu se nabízí i kvalitní
modulové sestavy křesel, stolků a pohovek, které se dají
variabilně sestavit i zvětšit přikoupením dalších modulů.
Na rozpálené terase je docela složité se stěhovat za stínem
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se slunečníkem a křeslem. Zato posunout samostínicí křeslo
nebo poodjet se zastíněným lehátkem už takový problém
není. Luxusní kousky venkovního nábytku už totiž mají stínění integrováno. Takové samostínicí zahradní křeslo nebo
sofa může být zakryto několika způsoby: může mít integrovaný slunečník, stříšku z textilu (baldachýn), anebo stříšku
či zvýšené opěradlo či boky ze stejného materiálu jako je
samotné křeslo. Skvělým tipem je i pohovka s opěradlem
vytaženým nahoru a obloukovitě překlopeným vpřed nad
hlavu, čímž tvoří dokonalou stříšku. Na terase ale nemusí
být vždy jen klasický zahradní nábytek stojící na zemi. Zkuste i do těchto prostor přinést závan čerstvého vzduchu
v podobě netradičního závěsného nábytku. Takové pohodlné závěsné letní lůžko jistě oceníte jak při soukromé siestě,
tak při garden party. Mladí designéři stále vymýšlejí nové
inovace i ve venkovním nábytku. Před několika lety byla
horkou novinkou svítící křesla i obaly na květináče, dnes je
hitem nafukovací nábytek, skýtající super pohodlí. Nafukovací však nejsou jen sedací soupravy a lůžka, ale také mísy,
vázy, lampičky… Před zimou vše jednoduše vyfouknete
a k uskladnění vám postačí miniprostor. Možná je to hudba
budoucnosti.
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Architektura

DOLCE & GABBANA

Móda

ALEXANDER MC QUEEN

Text: Ilona Mádrová, foto: archiv značek
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Normální džíny se vám omrzely, roztrhané či
ošoupané nejsou pro vás? Přehlídková mola
i ulice módních metropolí nabízí variantu
s barevnými výšivkami, ornamenty, kameny
a kovovými aplikacemi. Fauna a flóra stylově
vzala útokem nestárnoucí klasiku a vykouzlila romantický bohémský look. Zaručeně
sklidíte obdiv kolemjdoucích a potlesk fashionistů.
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PŘEMÝŠLÍTE O NÁKUPU
NOVÝCH KOUSKŮ K OŽIVENÍ VAŠEHO ŠATNÍKU?
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
SEZNAM NEJAKTUÁLNĚJŠÍCH MODELŮ, KTERÉ
TVOŘÍ ZÁKLAD MODERNÍ
GARDEROBY.
ZADIG & VOLTAIRE
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T
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DŽÍNY
S VÝŠIVKAMI

Po prohlídce domu
připadá návštěvníkovi
skoro neuvěřitelný údaj
o zastavěné
ploše
DOLCE & GABBANA
– jeho hodnota je 76 m2.
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CHLOÉ

VALENTINO

KABELKA

MINI
&
MICRO

Maxi kabelky se hřály na módním výslunní
poměrně dlouho, ovšem letos přenechaly pozici
velikostem mini a micro, které jsou světovou
senzací. Připravte se na novou vymoženost
módního světa, na nový objekt vaší touhy.
Nad roztomilostí těchto kabelek se budete
možná rozplývat, ale praktičnost u nich
nehledejte. Stěží schovají kreditní kartu,
klíče a oblíbenou rtěnku. Jedná se spíše
o dekorativní a velmi stylový doplněk,
nošený často kolem krku nebo připnutý
na opasku.

VERA
ARRIVABENE

DOLCE & GABBANA
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PRADA
LANVIN

VERSACE

DSQUARED

VALENTINO
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H&M

THE ULTIMATE SUNGLASS SELECTION

DOLCE & GABBANA

PYŽAMO
COUTURE
Vyrazit v kalhotovém kompletu pyžamového stylu do města nebo do práce? Že by se
svět módy nadobro zbláznil? Nebojte, vše
je v pořádku a máte naše požehnání. Před
dvěma roky módní návrháři vytáhli na denní světlo ložnicovou garderobu zastoupenou nočními košilkami a pyžamem. Někteří
trend soudili s nedůvěrou, jiní s nadšením
a slávou nového trháku. Dnes patří fashion
pyžama na seznam žhavých trendů, oceníte
jednoduchost nošení a hlavně pohodlí.

123
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CHLOÉ

MIUMIU
Ice Léto 2017 |

47

PROUŽ
KOVA
NÁ
KOŠILE

Maskulinní prvky, mezi které proužky
patří, navždy zůstanou zdrojem ženské
inspirace. Klasická proužkovaná košile
nikdy nebyla natolik populární jako dnes.
Na týdnech módy ji patřila zvýšená pozornost, byla nošena s nedbalou ležérností
s jedním cípem v pase, s žádoucím
objemem, se zapínáním na zádech,
s výrazným límcem a manžetami,
taženými rukávy...
Za popularitou aktuálního pojetí
proužkované košile stojí převážně
značky Vêtements a Balenciaga,
které módní ideu katapultovaly
na světový bestseller.

H&M

H&M

VÊTEMENTS

MICHAEL
KORS

BRUNELLO CUCINELLI
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FENDI
ERMANO
SCERVINO
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H&M

MONA MADE IN PHILIPPINES

KOMERČNÍ PREZENTACE

PANTOFLE
DOLCE&GABBANA

Vzpomínám si, když Gucci před
lety představil tehdy bizarní nazouvací mokasíny s klokaní kožešinou. Dnes se pantofle a další
nazouváky otevřené či uzavřené
od Gucciho, Dolce&Gabbany,
přes Pradu, Chanel nebo Dior
a dalších luxusních brandů nadobro staly bezkonkurenční
senzací. Zamilujete si jejich
pohodlí, praktičnost a univerzálnost.

DIOR

ERMANO
SCERVINO
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PRADA

MIU MIU

#GASMADEINITALY
GASJEANS.CZ
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DSQUARED

FENDI

MANE
MANE

KALHOTY
S POSTRANNÍM
PROUŽKEM

Kalhoty teplákového střihu s proužkem evokují periodu slávy 90. let à la Adidas. Nápad umístit kontrastní
proužek na vnější stranu nohavic se před pár lety zalíbil
značkám Chloé, Givenchy, Stella Mc Cartney a Balenciaga. Takřka přes noc se zrodil světový bestseller a od té
doby barevný pruh nebezpečně nabírá na síle. Chápete
správně, pokud chcete udržet krok s módou, obujte
nazouváky či sandály a vyrazte na nákupy.

ION
FIZ

BRUNELLO
CUCINELLI

PRADA

52 | Ice Léto 2017

GUCCI
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Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: Lenka Hatašová, archiv TV Prima, archiv Divadla Bez zábradlí

V CIVILU, JEN LEHCE NALÍČENÁ, VYPADÁ HEREČKA
JANA ŠVANDOVÁ JEŠTĚ MLADŠÍ NEŽ NA PLÁTNĚ
NEBO V TELEVIZI. NECHCE SE VĚŘIT, ŽE ZAČÁTKEM
ČERVENCE OSLAVÍ KULATINY A JEJÍ SOUČÁSTÍ SE
STANE NEUVĚŘITELNÉ ČÍSLO. POVÍDALY JSEM SI
O HERECTVÍ, O RODINĚ, O CESTOVÁNÍ, O PLÁNECH NA LÉTO I O TOM „ŠÍLENÉM ČÍSLE“,
NA KTERÉ SI BUDE MUSET TEPRVE ZVYKNOUT.

Vrátila jste se z Francie. Byla jste se podívat
na festivalu v Cannes?

ZŮSTÁVÁM
VE STŘEHU
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Byli jsme kousek od Cannes, ale ne na festivalu. Ten jsem si
užila před lety, když jsme tam byli propagovat film Juraje
Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa. Teď jsme byli s manželem (podnikatel Pavel Satorie – pozn.red.) na soukromé
dovolené v Sainte-Maxime a Saint-Tropez. My do Francie jezdíme moc rádi, je to jedna z našich oblíbených destinací. Francie mě v mládí hodně ovlivnila, měla jsem k ní velmi osobní
vztah. Líbí se nám i v Provence, máme rádi víno, moře, hory.
Ale asi nejvíc jezdíme v posledních letech do jižní Afriky ke
Kapskému městu, kde je velmi příjemné klima. Přesídlila tam
spousta Němců, Belgičanů a Holanďanů, taky tam žije hodně
původních obyvatel – Búrů. Je tam relativně bezpečno, samozřejmě nesmíte chodit do slumů a podobných míst. Jediné, co
mě trochu mrzí, že je tam studené moře, takže se v něm moc
nedá koupat. A já jsem Rak, který miluje vodu a sluníčko.

Proč právě Francie vás tak ovlivnila?
Před mnoha lety jsem dostala stipendium a půl roku tam
studovala, pak už mi neprodloužili výjezdní doložku, tak jsem
se – protože jsem nechtěla emigrovat – musela vrátit zpátky
do Čech. Ve Francii jsem chodila do herecko – mimické školy
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Vy máte práce pořád spoustu.
Mám sice důchodový věk, ale nedovedu si představit, že
bych vůbec nepracovala. Práce mě nejen motivuje, ale udržuje mě v určité duchovní svěžesti. Člověk nesedí, neleží,
nenadává a není zatrpklý. Naučila jsem proto svou mladou
rodinu, že moji práci respektují, že nejsem babička na zavolání. Musí se se mnou domluvit vždycky dopředu a pak jim
moc ráda vyhovím a vnučky, ale i syna manželovy dcery,
kterého taky beru jako vnuka, ráda pohlídám. Všechny
vnoučata miluju, ale nejsem typická hlídací babička, s tím
se museli smířit.

Myslíte si, že to jde ruku v ruce – že člověk
vypadá mladě a zároveň se i chová mladě?

Jacquese Lecoqa, kterou pak později studoval například
i Bolek Polívka. Když je člověk mladý a žije v nějaké zemi
delší dobu, ne jen jako turista, začne k ní mít bližší vztah,
skoro až domovský. Mě nadchla nejen kultura, ale i jídlo
a stolování. Snažila jsem se je pak přenést i do Čech, ale
bylo to těžké, tenkrát byl mnohem menší výběr potravin
a v obchodech málo zboží. Díky francouzštině jsem pak natáčela několik francouzských filmů, i když ne ve Francii, ale
u nás. Měla jsem ve Francii hodně přátel, ale po letech se
vazby přetrhaly. Když se nám začal otevírat svět, bylo pro
mě důležitější zaměřit se na angličtinu. Vyrazila jsem třeba
do Kalifornie k příbuzným nebo na nějaký prázdninový
jazykový kurz. Ve vyšším věku už ale jazyk člověku do hlavy neleze tak dobře, proto asi navždycky zůstanu věčnou
studentkou angličtiny.

Což se ale hodí, protože vaše snacha
je Angličanka.
Syn pracuje jako humanitární pracovník stejně jako jeho
žena, která je Angličanka. Poznali se v Afghánistánu
a pracovali spolu v Ugandě a Pákistánu. Obdivuju je oba
za to, že si vybrali tuto profesi, ne každý by ji dokázal
dělat. Ale jsem šťastná, že teď žijí tady. Snacha je naštěstí
velmi trpělivá a snaží se mému anglickému jazyku rozumět. A vnučky už mluví česky, takže se domluvíme. Všem
mladým lidem bych doporučila, aby po studiích třeba na
rok někam vycestovali a jazyk se dobře naučili. Alespoň já
bych to tak – být znovu mladá – určitě udělala. Když si pak
člověk začne budovat v práci nějaké postavení, je složitější
odjet. Jinak já se do minulosti moc neohlížím a žiju tím, co
je teď. Ale přiznávám, že když lehce rekapituluju svůj život,
asi by se mi líbilo, kdyby mi bylo znovu padesát. Je to hezký
věk, když už víte, co od života chcete, už jste něčeho dosáhla, jste uznávaná, jste si vědomá své hodnoty. Dvacítku
už bych nechtěla, musela bych začínat znovu. A dneska to
mladí lidé nemají vůbec jednoduché, v naší profesi je těžké
prorazit, je mnohem větší konkurence než dřív.
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Asi ano. Hodně se stýkám s mladými lidmi, ale pochopitelně mám i hodně přátel ve svém věku. Mladí lidé mě
omlazují. Kdysi jsem byla na Floridě a uvědomila si, že bych
tam nemohla žít, byli tam sice čiperní, ale většinou samí
důchodci. Mladší lidé nejsou tak depresivní, nestěžují si na
všechno, jsou víc pozitivní a ctižádostiví. To mě motivuje,
abych nezahořkla a zůstala svěží s mladým pohledem na
svět. Potřebuju čerpat energii od někoho, kdo mě trochu
popíchne, abych nebyla moc usazená. Takový je i můj muž.
Chvíli neposedí, po třech dnech dovolené na jednom místě
už nemá stání, nikdy mě nenechá v klidu, pořád musí něco
podnikat. Já někdy ráda odpočívám a jsem trochu líná, ale
on mě nenechá být. Občas se mi nechce na nějaký golfový
turnaj, raději bych zůstala doma. Ale on mě přemluví a já
jsem nakonec ráda.

Jezdíte za golfem i do zahraničí?
Ano, právě díky golfu jsme objevili i Jihoafrickou republiku. Jeli jsme tam jednou na doporučení přátel a zamilovali
si to tam. Stellenbosch je univerzitní město zhruba třicet
kilometrů od Kapského města, kde jsou hřiště, vinice,
krásná příroda, skvělá místní kuchyně. Mezi hráči golfu
mám i spoustu přátel. Právě tam jsme se spřátelili s jednou
mladší dvojicí, s níž se stýkáme dodnes. Svět golfu je pro
mě trochu protipól ke světu herectví. I to se mi na něm líbí,
že mám možnost se potkat se zajímavými lidmi různých
profesí.

Jak budete trávit léto?
Chystám se na závěr filmového festivalu ve Varech. Jezdím tam ráda, protože jednak člověk vidí zajímavé filmy,
jednak potká přátele, které celý rok nevidí. Jsem člověk
společenský a mám kolem sebe ráda lidi. Jen si říkám, že
je pro mě rok od roku větší problém vymyslet, co na sebe.
Pak se chystáme s přáteli z Moravy, které jsme také potkali
na golfu, na operu na jezeře v Bregenzu. Každý rok se tam
inscenuje jiná, letos to bude Carmen. Bude to pompézní
show, která propojí hudbu, zpěv a hru světel, moc se na ni
těším. Jinak budeme léto trávit hodně na chatě a sem tam
vyjedeme někam na pár dní. Určitě pojedeme i na filmový
festival do Slavonic, kam taky jezdíme každý rok. Se synem
a jeho rodinou jedeme v srpnu do Řecka. Manžel s námi
odmítl jet, prý na hotel, kde jsou tobogany a animátoři
a který je zaměřený pro rodiny s dětmi, nemá nervy. Tak
jsem zvědavá, jaká dovolená to bude, možná po ní budu
potřebovat dovolenou další. (smích). Vnučky budou
v červenci v Anglii zase u druhé babičky, která je vdova, má
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asi devět vnoučat, tam holčičky zažívají zase jiné prázdniny. I my jsme se tam už byli podívat. V životě lituju jedné
jediné věci – že jsem neměla víc dětí. Syn od vás odejde za
rodinou své ženy, ale dcera se drží víc doma, víc s vámi svůj
život sdílí. Manžel má z předchozího vztahu taky jedno
dítě – dceru, ta má syna, kterého beru jako svého vnuka.
Tím, že se syn přiženil do velké rodiny, osud nás propojil
se spoustou zajímavých lidí. Nejdůležitější pro mě je, že se
vrátili z Pákistánu, mám je teď blízko, můžu vídat vnučky,
pohlídat je, pokud nejsem v divadle.

Budete hrát na nějaké letní scéně?
V červenci budeme hrát v rámci letního festivalu v různých
městech zájezdové představení s Rudou Hrušínským a Pepou Cardou, jinak ne. Já mám hodně představení v Divadle
Bez zábradlí během roku, některé kusy tam hrajeme skoro
dvacet let. A doufám, že i nadále hrát budeme, protože
máme pořád plno. Takže já si během prázdnin snažím užít
volno. A protože teď nenatáčím ani žádný seriál a měla
jsem náročnou sezonu, během které jsem absolvovala operaci, budu opravdu jenom relaxovat. Naposledy jsem měla
roli v Ohnivým kuřeti, byli jsme tam pár s Petrem Štěpánkem, potkali jsme se tu pracovně po delší době. Jako mladí
jsme spolu natáčeli filmy s Karlem Kachyňou. Ale protože
Petr se vrátil zpátky do Ordinace v růžové zahradě, nechali
autoři naše postavy odjet někam do světa. Ale třeba se
z těch cest vrátí. Ono pěkných rolí pro ženy v mém věku
není zas tak moc. Ale já si nestěžuju, jsem ráda, že si role
můžu vybírat. Když jsem byla v angažmá, musela jsem hrát
všechno. Teď jsem v tomhle směru mnohem svobodnější.
Většinou vím na první přečtení, jestli mě role zaujme nebo
ne, jestli mě chytne za srdce. Je to jako s lidmi. Někoho
potkáte a hned v prvních minutách si uvědomíte, že je to
člověk vaší krevní skupiny. Nebo naopak. Mám hodně přátel, ale ta nejhlubší přátelství vznikla právě díky náhodám.
Taky věřím na telepatii. Když mě napadne, že jsem někoho
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dlouho neviděla a co s ním asi je, třeba od něj za chvíli
dostanu zprávu nebo ho potkám.

Mluvila jste o operaci?
Byla jsem na operaci kyčle, což byl taky jeden z důvodů,
proč jsem skončila s natáčením seriálu. Doneslo se ke mně,
že prý jsem měla protekci, proto jsem se tak rychle zase
dostala do formy a skáču po jevišti. Nešlo o žádnou protekci, jenom jsem poctivě měsíc rehabilitovala v jednom centru
a pak jsem odjela na tři týdny k moři a tam hodně plavala.
Lékaři vás sice odoperují, ale rekonvalescence je pak už
na vás, když budete jenom sedět a stěžovat si, v pořádku
nebudete.

Potkáváte se často se závistí?
Snažím se ji nevnímat. Mně přece není co závidět, jsem
dáma, řekla bych v požehnaném věku, všechno co mám,
jsem si koupila za peníze, které jsem si vydělala svou prací.
Neměla jsem žádnou protekci. Nikdy jsem ani nezáviděla
lidem vily nebo drahá auta. Vlastně ano, jednu věc závidím.
Závidím všem ženám, které mají dlouhé nohy. Já mám
z těch svých totiž mindrák. Taky jsem vždycky chtěla mít kudrnaté vlasy. Tak jsem si jednou pořídila trvalou a vypadala
jako pudl, takže touha po kudrnách mě zase přešla. Protože jsem docela vyvinutá, taky jsem měla mindrák z toho, co
mi příroda nadělila. Každá žena na sobě najde něco, s čím
nikdy nebude spokojená.

Nemysleli si o vás lidi dost často – vzhledem
k rolím, do jakých jste byla obsazovaná – že jste
potvora?
To si o mně často mysleli muži. Jeden kamarád mi dokonce prozradil, že se mě muži bojí, protože si myslí, že jsem
nějaká chlapožroutka a kudlanka. Asi to souviselo s rolemi, jednu dobu jsem hodně hrála různé ženy vamp a sexy
symboly.

Váš muž na ten pocit nedal?
On mi několikrát nepřišel na rande, a když přišel, zjistil, že
jsem jiná, než si myslel.

Vy jste mu to strpěla – nepřijít na rande?
To víte, že mě to naštvalo, ale pak jsme se náhodou znovu
potkali a on se mě ptal, jestli svou chybu může napravit.
A protože se mi líbil a zajímal mě, dala jsem mu druhou
šanci. Vždycky mě zajímali muži, kteří přede mnou nepadli
na zadek, ale byli osobnosti. To byl i případ mého muže.
V té době stavěl Tančící dům, hodně už toho v životě
dokázal, věděla jsem, že ho nezajímám jen proto, že jsem
herečka a mám známý obličej. Když jsme se potkali, bylo mi
sedmačtyřicet. Člověk v takovém věku už ví, co chce
a neřeší nějaké malichernosti.

Začátkem června budete slavit kulatiny,
které vám ale mnozí neuvěří. Zmínila jste se
o nich jako o „šíleném čísle“.
Pořád jsou pro mě šílené číslo. Když ho nevidím, neuvědomuju si ho. Na druhou stranu můžu být ráda, že jsem se ho
dožila. (smích). Ráda bych se dožila i většího čísla. Hlavně
pevně doufám, že budu mít na všechno sílu. Abych mohla
dál hrát, cestovat, dělat, co mě baví, abych měla čas na
vnoučata a hlavně nebýt na odpis. Pamatuju si, když mi
bylo osmnáct a Věra Galatíková mě připravovala na přijímačky. Bylo jí pětatřicet a připadala mi stará. Tak si říkám,
jak na mě musí koukat lidi, kterým je okolo dvaceti
a s nimiž pracuju. Asi jako na Babičku od Boženy Němcové.
Vlastně ne, ta byla mladší, té bylo asi šedesát. (smích). Jsem
ráda, že žiju v době, kdy se věkové hranice hodně posouvají a i mnohem mladší lidi mě berou jako sobě rovnou
a neřeší, že jsem vlastně starší paní. Já na stárnutí vlastně
nemám moc čas. Herecká profese mě pořád nutí trénovat
mozek, být ve střehu, držet krok. Tím, že jsem na očích, chci

na sebe taky dbát a vypadat tak, abych byla sama se sebou
spokojená. Vždycky jsem si spíš místo drahých hadříků kupovala luxusní krémy. Poradila mi to kdysi jedna moje teta,
která v padesáti letech oslepla a přesto, že se neviděla,
stále o sebe velmi pečovala. Říkala mi, ať na sobě nešetřím,
ať si dopřeju dobrou kosmetiku i kadeřníka. Pak teprve ať
řeším oblečení. Celý život se toho držím.

Budete pořádat nějakou narozeninovou
oslavu?
Narozeniny oslavím na chalupě s rodinou a přáteli, ale
nechci je nijak mediálně vířit. I tak se o nich asi bude mluvit
víc, než bych chtěla. Zapijeme dalších sedmdesát let a víc to
nebudeme řešit. (smích)
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AMPOULES BOOSTER
Janssen Cosmetics slaví 20 výročí
a připravil pro vás sety těch
nejpopulárnějších ampulkových
koncentrátů.
CAVIAR • SKIN CONTOUR •
HYALURON
www.janssen-beauty.cz
žádejte u vaší kosmetičky

Potřeba spánku je velmi individuální, ale rozhodující
je jeho kvalita. V Dreambeds máte možnost výběru
z širokého sortimentu postelí, matrací i lůžkovin.
Nejmladší kolekce z řady Dreambeds s názvem Aston
je určena pro ty, kterým záleží na kvalitě spánku,
ale na ručně vyráběné postele ještě nedosáhnou.
Na počátku vzniku postelí Aston stál sen Karla
Vágnera, zástupce značky Hästens v ČR, který chtěl
ukázat, že kvalita našeho spánku by pro nás měla být
prioritou. Na světě se díky tomu ocitly jedinečné přírodní
postele, které jsou cenově dostupnější než kdy předtím.
Díky průmyslové technologii se podařilo snížit výslednou
cenu produktů této řady na úroveň přijatelnou například
i pro mladé uživatele, aniž by se to jakkoliv dotklo
poskytovaného spánkového komfortu.
Zákazník má k dispozici výběr ze 4 druhů matrací,
kombinaci 37 odstínů látek a 8 typů postelových čel.
Určitě je tedy z čeho si vybírat.

ORIGINÁL NA STĚNU
Jan Hachran je mladý umělec a výtvarník, jehož tvorba
vychází zejména z mystiky a mytologie. Jedná se o kombinaci ornamentů, květin a symbolů, které se proplétají
s dávnými bohy, bohyněmi, svatými i jinými mýtickými
postavami. Toto pojetí se označuje jako
„Magický ornamentalismus“ a jeho
hlavní inspirací jsou velcí umělci secese.
Jeho tvorba zahrnuje pestré spektrum
výtvarných aktivit, počínaje sítotiskem
na zlatou fólii a konče prací se sklem
a knižními ilustracemi. Navrhuje a vytváří pánské i dámské doplňky jako například manžetové knoflíčky, spony do
kravaty nebo elegantní dámské šátky.
Pracuje i s historickými a tradičními tématy a při zpracování svých výrobků využívá
tradiční česká řemesla. Z jeho obrazové
tvorby můžeme připomenout například
tajemný cyklus „Historia symbolica“, jenž pracuje s tématem
duchovní historie lidstva. Autor má za sebou již mnoho výstav
a jeho tvorbu najdeme ve sbírkách v naší zemi i v zahraničí (jako
je například Švýcarsko, Makedonie aj.).

60 | Ice Léto 2017

LEDOVÁ
KÁVA
MR.BROWN

www.DREAMBEDS.cz

MODERNÍ A POHODLNÉ POSEZENÍ

vám zajistí ledové
osvěžení v každé
situaci.
Skvěle chutná,
dodá energii
a umožní vám
vždy zůstat
ledově klidný.

Pokud hledáte rozkládací
sedací soupravu moderního
vzhledu, pak
je pohovka
Eclisse tou
správnou
volbou.

Jednoduchým pohybem ji rozložíte na lůžko
s plnohodnotnou matrací o velikosti 120, 140
nebo 160 cm.

www:facebook.com/MrbrownCR
Více na www.casamoderna.cz
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Dámské sluneční brýle GUCCI
Ideální módní doplněk
s kvalitní ochranou
proti slunci.

STYLOVÁ OCHRANA
PŘED SLUNCEM
Sluneční brýle už nejsou jen praktickou
pomůckou na ochranu před slunečními
paprsky, ale jsou plnohodnotým
a nepostradatelným módním doplňkem.
Širokou nabídku trendy modelů
mezinárodních i privátních značek najdete
ve všech 56 prodejnách po celé ČR.

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

Dámské sluneční brýle
MICHAEL KORS
Elegantní styl pro
slunečné dny strávené
ve městě i u moře.

Pánské sluneční brýle POLICE
Stylová ochrana proti
slunečním paprskům.

LUXUSNÍ KOUPELNA OD ARMANI

KOUSKY, KTERÉ MUSÍTE MÍT

Velmi elegantní, sofistikovaná, propracovaná a přitom
praktická. Tak by se dala popsat kolekce, která vznikla
spojením značek sanitární keramiky ROCA a světového
návrhářského studia Armani. Série v sobě nese ducha
nejvyššího luxusu, komfortu a noblesy. Propojení značek
je ale tak dokonalé, že navozuje pocit naprosté přirozenosti, podle mnohých až dráždivé jednoduchosti.
Koupelnový koncept Armani/Roca je určen všem, kteří
chtějí oslnit své hosty, vystoupit z řady, šokovat. Propracovanost kolekce je oslňující, revoluční pojetí a rukopis světoznámého návrhářského domu je znát v každém detailu.

www.grandoptical.cz

TERRA – EXKLUZIVNÍ ZASTŘEŠENÍ
Ultra nízké zastřešení bazénu TERRA spolehlivě chrání
vodu před nečistotami, reguluje její teplotu a zamezí
nehodám způsobeným nechtěným pádem do bazénu.
Díky svému designu zároveň působí stylové zastřešení
jako moderní architektonický prvek. Zastřešení vyrábí
a po celém světě dodává tradiční společnost ALUKOV,
záruka prvotřídní kvality zpracování.
Téměř „neviditelné“ zastřešení přesně kopíruje povrch
terénu. V uzavřené poloze umožňuje na prostor nenáročné zastřešení absolutní, ničím nerušený výhled do
zahrady a okolí bazénu. Celý systém je řešen jednou
vodící kolejnicí, tak zůstává bazén ze tří stran přístupný
bezbariérově.
Luxusní zastřešení TERRA – znamená mít bazén neustále pod kontrolou a dokonale splynout s okolím.
Zastřešení si prohlédněte na www.ALUKOV.cz.

STYX

Pánské a dámské trenýrky i boxerky české značky STYX
spatřily poprvé světlo světa na Vánoce roku 1996, aby jako
první nabídly alternativu přežitým slipům. Mají své místo
v šatnících mnoha zákazníků bez rozdílu věku a postavení
i řady českých i mezinárodních celebrit, které se stali tvářemi katalogů STYX.
Jedničkou ve své vyšší střední třídě jsou především díky
vysoké kvalitě produktu, které dosahují kompletní výrobou
v ČR. Firma si rovněž zakládá na skvělém servisu zákazníkům a dostupnosti značkových prodejen.
• Příčná 10, Praha 1
• Centrum Letňany
• Centrum Černý Most
• Metropole Zličín
• Centrum Nový Smíchov
• Atrium Flora a eshop
www.styx-underwear.cz

Dámy, narodily jste se v červenci, nebo v srpnu? Potom
právě pro vás jsou určeny letní kolekce značky Pandora.
Vyjádřete svou historii i osobnost pomocí červencových
šperků z řady Kapky, které jsou oslavou žen, které se
v tomto měsíci narodily, i těch, které planou vášní pro
červenou barvu. Peckové náušnice, přívěsek na řetízek
a prsten ze sterlingového stříbra září sytou barvou živých
syntetických rubínů vybroušených do ozdobných kupolovitých tvarů. Spatřily jste světlo světa až v srpnu? Barvou
srpna je posilující a osvěžující zelená, jež symbolizuje
nové začátky, růst a prosperitu. Zaujměte pozitivní pohled na svět a vyjádřete srpnový mi šperky ze série Kapky
s kameny narození, které září zelenými peridoty (olivíny).
Přidejte křehké sterlingové stříbro, křehké květiny a třpytivá křídla a těšte se z krásy přírody.

EXOTIKA KOUSEK ZA HRANICEMI:
MOTÝLÍ DŮM JONSDORF
Chcete okusit atmosféru pravého tropického deštného
pralesa? Vypravte se do Motýlího domu v německém
Jonsdorfu, který leží jen pár kilometrů od hranic, nedaleko Žitavy. V obří kupoli se vám otevře barevný tropický svět, kde mezi palmami, banánovníky a bambusovníky poletují desítky různobarevných motýlů z různých
koutů naší planety. Nad hlavou se vám bude třepetat
nebesky modrý Morpho peleides, majestátný Otakárek
citrusový nebo třeba Banánový motýl.
Pozorovat motýly, když sednou na některou z květin či
plátky pomeranče a vychutnávají si sladký nektar, patří
k nezapomenutelným zážitkům. Mezi bujnou vegetací
běhají minikřepelky a těšit se můžete také na roztomilé
kosmany. V obřích teráriích uvidíte agamy, chameleony
či leguány i nejrůznější druhy hadů. A najdete zde
i velké mořské akvárium.
Pokud byste se chtěli dozvědět o motýlím světě a životě
více, je vám k dispozici i česky hovořící průvodce a česky
se domluvíte i u pokladny.
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Relax, detoxikace i regenerace. Pravidelné saunování má spoustu výhod
a je stále vyhledávanější. Díky české společnosti SaunaSystem už nemusíte
do wellness centra. Vychutnejte si saunování třeba v bytě.
Chcete mít saunu na půdě se zkoseným stropem, v předsíni panelákového
bytu nebo na zahradě ve svahu? Odborníci ze SaunaSystem vždy najdou
řešení. Už téměř 20 let staví sauny
v různých i atypických prostorách.
Nejmenší sauny zabírají přibližně
1 m2, takže saunu může mít doma každý. Ať už vás oslovila mini sauna do
bytu nebo prostorný saunový domek
s relaxační zónou, přijďte se podívat
do showroomu v Praze 10, Františka Diviše 1275, nebo navštivte naše
stránky www.saunasystem.cz.

NEJVĚTŠÍ MINCE SVĚTA
Koncem května brněnská GSP
Mincovna slavnostně odhalila
model největší mince na světě,
který měřil 900 mm.
Vyražením takto nevídaně
velké mince se podle majitele
Romana Diviše Česko stane
světovým rekordmanem
v oboru mincovnictví.
Není tedy divu, že mince,
která bude vyražena v průběhu roku, má již své zájemce.
Dosavadní rekord držela
Austrálie. Zlatá mince s motivem klokana má v průměru
80 centimetrů, tedy o deset
méně, než plánovaná česká.
Mince má získat světové
prvenství nejen díky své
velikosti, ale také díky způsobu vyhotovení. „Naše mince
bude ražena - tak velké mince
se ve světě pouze odlévají,“
uvedl Roman Diviš ze společnosti GSP Mincovna.
Mincovna se také věnuje
vydáváním medailí s celosvětovými tématy.
Jejich první ražby můžete
spatřit v nově vzniklém muzeu
House of Faberg v Brně.
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Bez ohledu na to, jestli má
vaše domácnost padesát nebo
tři sta metrů čtverečních, její
nedílnou součástí je kuchyňská
linka. Ta může v určitém
smyslu kontrastovat s interiérem nebo s ním naopak skvěle
korespondovat. Své důležité
postavení pak má i kuchyňská
pracovní deska. Pokud je
ve vašem hledáčku kámen,
zaměřte se na český tvrzený
kámen TechniStone®, který
je nabízen v pěti kolekcích
a mnoha odstínech. Je vysoce
odolný, svým osobitým
vzhledem a vlastnostmi skvěle
doplní jakýkoliv interiér
a pozvedne krásu vaší
domácnosti.
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Developerské projekty
Text: Mgr. Monika Kovačková, foto: archiv developerů

DEVELOPERSKÉ
PROJEKTY
OSLAVUJÍCÍ
PŘÍRODU

NEJNOVĚJŠÍ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
V ČESKÉ REPUBLICE NABÍZEJÍ MIMOŘÁDNĚ KOMFORTNÍ BYDLENÍ I LUXUSNÍ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY.
MNOHÝM Z NICH JE NAVÍC SPOLEČNÁ TENDENCE NECHAT SE INSPIROVAT
PŘÍRODOU A TAK SE STÁVAJÍ OÁZOU
KLIDU I V SRDCI METROPOLE.
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Chateau Troja
Residence
– luxusní bydlení
s nádechem
starých časů
Impozantní rezidenční projekt Chateau Troja Residence
se nachází v jedné z nejvyhledávanějších pražských lokalit
pro život – v samém srdci Troji v těsné blízkosti původního
Trojského zámku ze 17. století. Tato lokalita nabízí klidné
prostředí, jedinečnou atmosféru historického okolí a zároveň i vynikající dopravní dostupnost do centra města.
Projekt Chateau Troja Residence představuje 13 unikátních
budov obklopených okrasnou soukromou zahradou, která
se rozprostírá na rozloze více než 8 000 metrů čtverečních
a která svým vzhledem koresponduje s okolními trojskými
vinicemi a zahradami. Šest z třinácti budov Chateau Troja
Residence tvoří původní historické stavby, které byly šetrně
zrekonstruovány tak, aby nabízely luxusní bydlení nejvyšších standardů a zároveň si zachovaly své historické kouzlo.
Novostavby pak svým stylem a jedinečnými architektonickými rysy navazují na toto cenné dědictví.
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Chateau Troja Residence nabízí 66 bytových jednotek o rozloze od 32 metrů čtverečních až po 440 metrů čtverečních,
včetně 6 prostorných penthousů, které mají k dispozici
privátní výtahy, zajišťují přímý a bezpečný přístup do bytů
i do soukromých podzemních garáží.
Byty i společné prostory splňují nejvyšší nároky na moderní
bydlení. Byty jsou vybaveny řadou moderních architektonických a designových prvků, jakými jsou například luxusní
dřevěné podlahy, velkoformátové obklady a temperované
dlažby v koupelnách či plné interiérové dveře. Součástí
vybavení jsou i špičkové technologie pro inteligentní řízení
a ovládání domácnosti. Bezpečnost obyvatel i jejich majetku zajišťují detektory pohybu umístěné ve všech bytech
i v suterénních garážích.
Nezaměnitelnou atmosféru zámeckého bydlení v Chateau Troja Residence dotváří krásné venkovní prostory
a okolní prostředí. Okolí budov krášlí soukromý park se
svěží celoroční zelení, který svým vzhledem koresponduje
s příjemnou architekturou domů. Exteriér je dále krášlen
sochařským uměním, které podtrhuje osobitou atmosféru
celého prostoru. Byty pak nabízejí přímo úchvatný výhled
na Pražský hrad, Trojský zámek s přilehlými zahradami
a vinicemi, kapli sv. Kláry, park Stromovka a na Vltavu.
Developerem projektu Chateau Troja Residence je společnost Coast Capital Partners Czech Republic specializující se
na developerskou činnost v oblasti luxusních residenčních
nemovitostí. Byty budou k nastěhování na konci roku 2018.
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White Garden
– zahradničení
v centru Prahy
Luxusní bydlení s vlastní zahradou v centru Prahy již není
snem, ale díky unikátnímu projektu White Garden realitou.
Tento objekt umístěný v samém srdci městské části Smíchov
v ulici Na Bělidle 28 navíc není klasickou novostavbou, ale
nádhernou secesní budovou z roku 1887 po celkové revitalizaci. Za projektem stojí investiční společnost Pierwood
Capital, jejímž cílem je při rozsáhlé rekonstrukci využívat
jen takových technologií a konstrukčních postupů, které
umožní zachovat původní ráz a s ním i nezaměnitelnou
atmosféru téměř 130 let starého činžovního domu.
„Pro výslednou podobu White Garden budou proto charakteristické repliky původních špaletových oken a kazetových
dveří nebo kovaná zábradlí s grafitovým nátěrem. Tyto
detaily se budou úzce prolínat s prvky moderního bydlení
ve vysokém standardu: špičkovým vybavením, klimatizací
v půdních bytech či poloautomatickým parkovacím systé-
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mem. Celkovou atmosféru bude dotvářet privátní zahrada
– oáza soukromí a odpočinku uprostřed ruchu velkoměsta,“ popisuje vzhled exteriéru Denisa Višňovská ze společnosti Lexxus Norton, která je partnerem tohoto developerského projektu.
White Garden nabízí celkem 11 krásných bytů o dispozicích
od 2 + kk po 4 + kk, z nichž 3 jsou koncipovány jako mezonety, a jeden reprezentativní kancelářský prostor. Všechny
interiéry se mohou pochlubit nadčasovou architekturou
a mnohé z nich také výhledem do zahrady s parkovou
úpravou. Ke každému bytu navíc naleží sklepní prostor
a k dispozici jsou také parkovací stání v podzemní garáži
s dvoukřídlovou dřevěnou vstupní bránou na dálkové ovládání a poloautomatickým parkovacím systémem. K většině
bytů náleží též balkón. Rozměry bytů začínají standardně

od 55 metrů čtverečních; největší z nich pak disponuje plochou až 126 metrů čtverečních. Důmyslná dispozice
bytů zaručuje bydlení s vysokou mírou komfortu, bezpečí
i soukromí.
Vybavení bytů i společných prostor je vysoce funkční
a estetické. Nejnovější technologie se zde snoubí s módním
a nadčasovým designem. Podlahu v bytech tvoří keramická
dlažba a dřevěné vlysy, jejichž design bude zvolen dle přání
klienta. Terasy či balkony jsou pak vybaveny mrazuvzdornou dlažbou a kovovým zábradlím s grafitovým nátěrem.
Vytápění je dálkové, v koupelnách je kromě radiátoru
s elektrickou vložkou instalována také elektrická podlahová topná rohož. Pro zvýšení komfortu jsou byty vybaveny
elektronickým vrátným, internetem a dalšími technologiemi; půdní byty navíc počítají s klimatizací. Bytový komplex
White Garden je unikátní svou rozlehlou zelenou plochou
nabízející vhodné místo pro ničím nerušenou relaxaci.
Přírodní plocha vznikla dle návrhu zahradního architekta
a nachází se přímo nad prostorem suterénních garážích.
Okolí projektu uspokojí i ty nejnáročnější zájemce o moderní bydlení. Komplex White Garden se nachází pouhé
dvě minuty chůze od centra Anděl na Praze 5, které nabízí
nadstandardní občanskou vybavenost. Kromě široké nabídky zboží a služeb tato lokalita poskytuje bohaté možnosti
kulturního i sportovního vyžití a výbornou dopravní dostupnost.
Na současnou stavbu plynule naváže zcela nová budova
s luxusními byty k pronájmu, která dotvoří residenční blok.
Finální podoby se projekt White Garden dočká na jaře
2018, k nastěhování bude od července téhož roku.
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Butterfly
– pro ty,
kteří chtějí
vzlétnout

flexibilní dělení prostoru, a tak mohou být řešeny jak
formou open space, tak formou uzavřených kanceláří.
V každé kanceláři se navíc počítá s prostorem pro umístění
kuchyňky i serverovny. Přístup do kanceláří je zajištěn prostřednictvím magnetických karet, které umožňují flexibilní
nastavení různých úrovní vstupů do jednotlivých pater
nebo sekcí budov. Recepce a bezpečnostní služba budovy
jsou v provozu 24 hodiny denně. Budova tak svým nájemcům nabídne vysokou míru komfortu, bezpečí i soukromí.
Ve dvou podzemních podlažích budovy Butterfly jsou umístěny parkovací prostory z vjezdem z Pernerovy ulice,
a to pro 291 vozů. Počítá se zde také se speciální nakládací
a vykládací parkovací zónou, která je navržena tak, že nenarušuje provoz na parkovišti. Přízemní podlaží pak nabízí
luxusní maloobchodní prostory s designovými velkoformátovými okny. Pro dosažení maximálního uživatelského
komfortu se v projektu nachází například i sprchy a šatny
pro zaměstnance, úschovna kol nebo nabíjecí stanice pro
elektromobily.
Možnosti relaxace v přírodě nabízí nejen nádherné atrium
s živou zelení a fontánou vzniklé uprostřed stavby a vedoucí do vstupních hal obou budov, ale také přidružené parky
a stromová výsadba při ulici Pernerova, které jsou součástí
projektu.
Developerem projektu Butterfly je společnost AFI EUROPE
patřící k předním realitním developerům ve střední
a východní Evropě. Exkluzivní smlouvu na zprostředkování
pronájmu těchto kancelářským prostor získala realitní poradenská společnost CBRE. S dokončením projektu Butterfly se počítá v posledním čtvrtletí roku 2017.

Inspiraci přírodou nezapře ani další exkluzivní developerský
projekt, jímž jsou dvě šestipodlažní kancelářské budovy
s příznačným názvem Butterfly. Ty charakterizuje nejen
úchvatná zelená fasáda, která přispívá k dokonalé integraci
projektu do jeho okolí, ale také nezaměnitelný organický
tvar připomínající z ptačí perspektivy rozevřená motýlí
křídla. Zelená budova Butterfly je nejen svým vzhledem,
ale i provozem šetrná k životnímu prostředí – jedná se totiž
o nadstandardně energeticky úspornou budovu, v níž je
spotřeba energií výrazně nižší než kdekoli jinde. Díky této
skutečnosti bude budova Butterfly držitelem prestižní certifikace BREEAM Excellent.
Moderní kancelářská budova Butterfly, která nabízí 22 990
metrů čtverečních pronajímatelných ploch nejvyšší kvality,
pochází z dílny architekta Davida Chisholma z renomovaného mezinárodního ateliéru CMC Architects. Uživatelské
pohodlí je zajištěno nejen promyšleně navrženým pracovním prostředím, ale také výbornou polohou – budova se
nachází na hranici pulsující obchodní oblasti a moderní
residenční čtvrti Prahy 8 – Karlín, čímž může těžit z výhod
lokality s nadstandardní nabídkou občanské vybavenosti
a služeb i s výbornou dopravní dostupností.
Butterfly nabízí špičkové prostory jak velkým, tak středně
velkým společnostem. Každé patro budov lze flexibilně rozdělit až pro 6 nájemců. Lze tak vytvořit jednotky o rozloze
od 300 metrů čtverečních až po jednotky o rozloze 2 100
metrů čtverečních využívajících celé patro. Budova Butterfly nabízí kreativně řešené pracovní prostředí umožňující
vysokou efektivitu pracovních sil. Všechny kanceláře jsou
vzdušné a světlé a mají otevíratelná okna. Navíc umožňují

72 | Ice Léto 2017

Ice Léto 2017 |

73

POLYGON BARRANDOV nabízí
bydlení mnoha rozměrů

Developerská společnost V Invest CZ si postupně buduje
své místo na trhu realit. Od roku 1991, kdy zahájila svou
obchodní činnost zaměřenou především na inženýring
staveb je dnes hráčem, jehož bohaté portfolio zahrnuje
19 dokončených rezidenčních projektů, které zahrnují
přes 2 000 bytových jednotek. Dalších 13 projektů s více
než tisícovkou bytů je v různém stadiu příprav nebo výstavby.
Aktuálně zahájil V Invest prodej jednotek v moderní šestipodlažní rezidenci POLYGON BARRANDOV. „Nabízíme
zde celkem 97 jednotek o dispozicích 1+kk až 4+kk a dále
čtyři prostory pro komerční využití. V prvním nadzemním
podlaží poskytne uživatelům komfort relaxace na předzahrádkách, zatímco ustupující šesté podlaží poskytne
obyvatelům exkluzivní bydlení s panoramatickým výhledem z prostorných střešních teras na město i na jeho
okolí,“ představuje projekt obchodní ředitel V Investu L.
Králíček. Převážná většina jednotek je orientována na jih,
takže interiéry jsou příjemně prosvětlené. Téměř všechny
jednotky mají dostatečně prostorný balkon nebo terasu
pro umístění posezení. Jeho soukromí zajišťují neprůhledné dělicí zástěny. Parkování rezidentů je řešeno ve dvou
podzemních podlažích, celkem je zde 71 parkovacích stání
včetně těch pro invalidy.
Základem každé jednotky je dostatečně prostorný obývací
pokoj s kuchyňským koutem. Vícečlenné rodiny ocení
v dispozicích 3+kk a 4+kk praktické detaily, jako je samostatná toaleta a druhé WC v koupelně. Vstup na balkony
či terasy je také v maximální možné míře i z pokojů nebo
ložnic. Bytové příčky jsou připraveny rovnou pro vestavbu
skříní, vstupní část chodby je navržena pro umístění botníku a skříně pro svršky.
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Blízkost přírody, dostupnost centra
Při přípravě projektu developer spolu s architekty využili
přirozenou členitost domu. Na fasádu využili materiály
v přírodní barevné škále kombinované se skleněnými výplněmi balkonů. Spojení všech těchto prvků vytváří z POLYGONU
BARRANDOV originální solitér s příjemnou atmosférou.
A proč právě název POLYGON? Luboš Králíček to vysvětluje
poměrně jednoduše: „Jedním z významů slova Polygon je
mnoho rozměrnost. Hledali jsme název, který by nejlépe
vystihl náš pocit z komplexity projektu a lokality. Bydlení
v projektu Polygon Barrandov nabízí kvalitní moderní bydlení
a vedle toho kompletní občanskou vybavenost, přírodu, stejně, jako obchody, služby. Navíc, Barrandov je jen kousek od
centra Prahy, tramvají jste na Andělu během čtvrt hodiny.“
Pražský Barrandov je znám nejen zajímavou historií, ale také
výjimečnou polohou. Obklopuje jej rozsáhlé území přírodních parků – Prokopské či Dalejské údolí nebo Chuchelský
háj, ale zároveň leží na dosah centra metropole. S Barrandovem jsou spojena jména význačných osobností, jeho název
připomíná geologa Joachima Barranda, který zkoumal zdejší
unikátní přírodu, a neméně jej proslavili bratři Havlové,
kteří zde v 30. letech minulého století založili Barrandovské
filmové ateliéry. Dnes je Barrandov vyhledávanou rezidenční
čtvrtí, kde na prvorepublikovou vilovou zástavbu navazuje
současná moderní výstavba s kompletní občanskou vybaveností, širokou nabídkou státních i soukromých mateřských
školek a základních škol. Pro volný čas je vedle přírodních
tras pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře k dispozici aquapark
s wellness službami. Díky strategickému umístění projektu
jste během pár minut jízdy v tunelu Blanka, na Pražském
okruhu propojeném s hlavními dopravními tepnami, Jižní
spojkou či Strakonickou ulicí.
Ice Léto 2017 |

75

Luxus
Text: Eva Houserová, foto: Shuterstock.com

KOLEM
SVĚTA
za 20 dní V
DOVOLENÁ NA PLÁŽI UŽ DÁVNO NENÍ
SNEM KAŽDÉHO ČECHA. OD CHVÍLÍ
VOLNA ČEKÁME NĚCO VÍC. POZNÁNÍ,
ZÁŽITKY LUXUS… VŠE Z TOHO VÁM
MŮŽE NABÍDNOUT POBYT NA VODĚ.
JE LIBO JACHTU, NEBO ZAOCEÁNSKOU
LOĎ?
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současnosti jsou jachty symbolem luxusu. Původně se přitom
jednalo o lehké vojenské lodě,
dlouhé nanejvýš 23 metrů
a vyzbrojené několika málo
kanony. Poté, co se na jedné jachtě vrátil
Karel II. Stuart do Anglie a jedno
z těchto plavidel zařadil do britského
námořnictva, stala se tato loď známá
i jako plavidlo pro vysoce postavené
osobnosti. A tak je tomu dodnes.

Z historie jachtingu

Slovo „jachta“ v překladu z holandštiny
znamená loď lovící. (jaghtchip).
V 16. století byli obchodníci a mořeplavci
atakováni piráty. A právě na ochranu
před nimi byly vybudovány jachty coby
rychlé a snadno manévrovatelné lodě.
Holanďané jachtu představili králi Karlu
II. A od té doby byly využívány lidmi
z královského dvora pro plachtění po
Temži. Z historie také víme, že jachting
coby sport se v Anglii stal velmi populárním ve viktoriánském období mezi
léty 1837 a 1901. Královna Viktorie a její
rodina měla rozsáhlou flotilu parních
jachet v její rezidenci na „Isle of Wight“.
Město Cowes je na ostrově stále považováno za rodnou zem jachtingu a každé
léto se tam chová známý festival Cowes
Week. Jde o nejdéle trvající pravidelnou
regatu na světě. Za původní jachtu byla
také považována lehká i rychlá plachtící
se loď. Definice se však postupně změnila, dnes je za jachtu považováno téměř
jakékoliv plavidlo poháněné plachtou,
motory nebo oběma a používané pro
plavby s cílem zábavy, rekreace a sportu.
Velký rozmach zaznamenal jachting po
druhé světové válce. Až do padesátých
let minulého století se jachty stavěly
z dřevěných desek a až poté se začaly
používat jiné materiály jako laminát,
ocel, hliník a dokonce železocement, což
snížilo náklady na jejich cenu.
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Nejluxusnější
světové jachty

Eclipse
Ruský oligarcha Roman Obramovič podobně jako jeho další
zámořní krajané, dává rád na odiv své bohatství. Proto asi
nepřekvapí, že tento bývalý gubernátor Čukotky a majitel
londýnského fotbalového klubu Chelsea si svého času objednal vůbec nejdelší jachtu, která kdy brázdila vlny oceánu. Jachta je tak dlouhá, že by se vůbec nevešla na stadion
fotbalového klubu Chelsea a plout by měla rychlostí nad
40 km za hodinu. Původní cena jachty dlouhé
171 metrů se měla pohybovat okolo 340 milionů Eur, nakonec však vyskočila na neuvěřitelných 800 milionů Eur, což je
v přepočtu 20 miliard korun. A co za tuto cenu dostanete?
Mimo jiné dva heliporty, jedenáct ohromných pokojů pro
hosty, diskotéku a dva ohromné plavecké bazény. Není se
co divit, že na Obramovičově jachtě pracuje 75 lidí. Každá
kajuta je vybavena obrazovkou s třímetrovou uhlopříčkou. A to vše se zárukou maximální bezpečnosti, o kterou
se postará německý armádní obranný systém s řízenými
střelami. Eclipse totiž nemá daleko k vojenskému plavidlu.
Samozřejmostí jsou neprůstřelná skla, důkladné pancéřování či možnost vyhledávání podmořských balistických raket.
Loď je vybavena i systémem, který má odradit fotografy
bulvárních tiskovin. Lasery okolo jachty pátrají po CCD, což
je elektronická součástka sloužící ke snímání obrazového
záznamu. Jakmile laser zjistí přítomnost CCD, vyšle tím
směrem oslňující kužel světla a fotograf má smůlu.
Ruský magnát Roman Abromovič, jehož sbírka se z rozrostla na pět superluxusních jachet, se bezpochyby může
pochlubit největší světovou sbírkou jachet. Abromovich již
vlastní Pelorus, Sussurro a Ecstasea, z nichž každá je svými
vlastnostmi jedinečná a pozoruhodná. Dříve vlastnil také
jachtu Le Grand Bleu, která mu dopomohla k titulu největší
soukromé plavidlo. Tato jachta je v současné době je znovu
na prodej. Pelorus je 11. světová největší jachta a před uvedením Eclipse byla v Abramovichově sbírce i největší. Jachta
byla původně postavena pro jiného podnikatele, který ho
po roce prodal právě Abramovichovi. Jachta byla následně
upravena tak, aby svému novému majiteli co nejvíce vyhovovala, což v praxi znamenalo přistavění přistávací plochy
pro vrtulník, zvýšení bezpečnosti a stabilizátorů.
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Ty nejdelší a nejluxusnější jachty většinou bývají majetkem
ropných šejků a magnátů ze zemí kolem Perského zálivu.
Příkladem je jachta Dubai, která se svou délkou 160 metrů
ještě nedávno byla nejdelší lodí svého druhu, než ji předhonila zmíněná Abramovičova Eclipse. Majitelem Dubaie je
dubajský emír Mohammed bin Rashid Al Maktoum. O pohon jachty se starají čtyři motory s celkovým výkonem 9000
koňských sil, díky kterým jachta vyvine rychlost až 35 km za
hodinu. Její luxusní vybavení je pověstné, je tu 5 apartmánů, několik dalších kajut, foyer má velikost běžného bytu.

Dubai
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Al Said
Třetí nejdelší jachtu o délce 156 metrů
vlastní ománský sultán. Je téměř stoprocentním pravidlem, že ománští monarchové o vybavení svých jachet mlčí,
takže informace o vybavení tohoto
plavidla jsou velmi sporé, ománská
vládní místa loď zahalila tajemstvím.
V přísném utajení byla samotná konstrukce lodi, výrobce ji proto zakódoval pod názvem Slunečnice. Letecké
snímky ukazují heliport na zádi, zvláštní důležitost byla při stavbě kladena
na klimatizaci. V útrobách lodi je prý
prostor pro padesátičlenný orchestr.
Al Said, který je 24 metrů široký a jeho
maximální rychlost dosahuje 28 km
za hodinu, má terasovitou strukturu
a barvu písku.

C54
S e s s a

M a r i n e

Prince Abdulazis
Pořádnou jachtou samozřejmě musí disponovat i král ropné
velmoci, Saudské Arábie. Slouží na ni 65 zaměstnanců
– kuchařů, komorníků a uklízečů. Tato jachta je sice kratší než ta ománského sultána, zato je ale rychlejší. Kdyby
došlo na závody, tak s rychlostí 40 km za hodinu by mohla
směle konkurovat Abramovičově Eclipse. Podobně jako
u jiných podobných plavidel zde nechybí rychlý člun pro
projížďky kolem lodi. Velká hala uvnitř jachty je kopií haly
na Titaniku. Může zde relaxovat 22 hostů, kajut je zde celkem 12 a každá je vybavena balkonem. Do kajuty je přiváděn čerstvý mořský vzduch.
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Oficiální zastoupení v České republice:
RS YACHTS, s. r. o.
Křížová 4,150 00 Praha 5

+420 724 700 330
sikorova@rsyachts.cz

www.rsyachts.cz
www.sessamarine.com
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Al Salamah

Savarona

Svou osobní jachtu má samozřejmě i saudský korunní princ.
Může na ní přebývat až 36 hostí, svou rychlostí 40 kam za hodinu je srovnatelná s jachtami Eclipse a Prince Abdulazis. Vybavení samozřejmě odpovídá tomu, aby saudský princ nezaostával
a jinými majiteli podobných plavidel. Rozsáhlá knihovna je však
na jachtách spíše výjimkou. Loď je pak dále vybavena kinem,
plně vybavenou lékařskou ordinací, dvěma salony krásy, tělocvičnou a lázněmi. Podrobnosti o dalším vybavení si však princ
nechává pro sebe a hosté jsou vázáni mlčenlivostí.

Rising Sun
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Americký divadelní a filmový producent David Geffen
a podnikatel Larry Ellison
jsou majiteli šesté nejdelší
jachty na světě. Oba patří
mezi světové miliardáře, což
dokládá i tato jachta, která
je vyšla na 200 milionů dolarů. Její motory mají výkon
50000 koňských sil
a s rychlostí 50 km za hodinu patří mezi ty rychlejší
jachty. Na lodi je basketbalová palubovka, která slouží
i jako přistávací místo pro
vrtulník. Na pěti podlažích
se nachází 82 místností,
kino s gigantickou obrazovkou, vířivé koupele, sauna,
tělocvična. Dále na lodi
najdete vinný sklípek, jehož
ideálními teplotu 13 stupňů
udržuje speciální klimatizovaný systém. Jachta měla
původně měřit 120 metrů,
majitelé ji však nechali
o dalších dvacet metrů
prodloužit.

Kým je pro Čechy Tomáš Garyk Masaryk,
tím je pro Turky Mustafa Kemal Atatürk,
zakladatel moderního tureckého státu.
Právě jemu v roce 1938 darovala turecká
vláda tehdy nejdelší jachtu světa, kterou
před tím odkoupila od dědičky po Johnu
Augustu Roeblingovi, autorovi známého
brooklinského mostu. Mustafa Kemal však
krátce po zakoupení lodi zemřel. Poté
řadu let kotvila v úžině Bospor, pak ji využívala turecká námořní akademie. Po roce
1989 prošla loď rozsáhlou rekonstrukcí,

vyměněny byly původní parní turbíny
a instalován moderní dieselový motor.
V současnosti zde turecká vláda občas
pořád recepce a loď trvale připomíná
Kemalovu památku. Stálou posádku tvoří
44 lidí, na lodi je 17 dvoulůžkových kajut. Maximální rychlost lodi je něco málo
přes 33 kilometrů v hodině, při běžném
provozu však nepřekročí třicítku. Jachta
je vybavena bazénem, kinem a depozitářem, ve kterém návštěvníci naleznou řadu
Kemalových osobních věcí.

Galeb
Jednu z nejluxusnějších jachet vlastnil i jugoslávský diktátor
Josip Broz Tito. Nesla jméno Galeb, což je chorvatsky racek,
a měřila 116 metrů. Tito na ni přivítal i Winstona Churchila
egyptského prezidenta Násira, ale i hvězdy filmového plátna, jakými byly Sophia Lorenová nebo Elizabeth Taylorová. Historie lodi je zajímavá, v roce 1938 patřila italskému
námořnictvu, v roce 1943 ji Němci přestavěli na minonosku.
V roce 1944 byla potopena spojeneckými letadly, ovšem
o dva roky později byla vyzvednuta a přestavěna na luxusní jachtu. A v loňském roce ji odkoupilo chorvatské město
Rijeka, které plánuje na její palubě zřídit muzeum.
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Jachta, kterou
můžete mít
Ne každý z nás má samozřejmě možnost vyzkoušet výše
zmíněný luxus, každý ovšem může vyzkoušet jachtu. Zní to
až pohádkově - koupání na vámi vybraných plážích a zátokách, opalování na sluncem vyhřáté palubě a příjemný klid.
Aktivněji založení členové posádky se dokonce mohou pod
velením kapitána podílet na provozu a obsluze lodi
a rozšířit si tím své obzory. Ve finále se toho člověk naučí
dost na to, aby později úspěšně složil kapitánské zkoušky
a lodi velel sám. Skutečně nezáleží na tom, zdali máte kapitánské zkoušky, či nikoliv, dovolenou na jachtě si užijete
v každém případě.
Prvním krokem k takto strávené dovolené je výběr lodi.
Nejčastější volbou zákazníků jsou plachetnice a klasické
motorové jachty. V případě bezvětří nemusíte mít obavy, že
byste s plachetnicí uvízli na širém moři, dieselové motory za
vás takovou situaci hravě vyřeší.
Další variantou je katamarán s dvojitým trupem, zajištujícím
vysokou stabilitu na moři. Katamarán se vyznačuje vysokým
komfortem a dostatkem prostoru pro posádku.
Dispozice lodí je řešena v podobném duchu jako u obytných
vozů na silnicích – maximální využití prostoru v omezených podmínkách. Základem jsou kajuty s lůžky, vybavená
kuchyně, sprcha, sociální zařízení, nádrže s pitnou vodou,
osvětlení a nezbytné elektronické přístroje pro bezpečnou
námořní plavbu.
Stále platí to, že míra luxusu je úzce spjatá s faktem, kolik
do dovolené chcete investovat. Samotný pronájem lodě

včetně kapitána je možno získat za méně než deset tisíc
korun na osobu, ovšem do rozpočtu je nutné započítat další
náklady spojené s cestou k moři a následně s cestou
po moři. Mějte na paměti, že budete muset tankovat naftu
a platit poplatky za kotvení v přístavech. Výdaje budete mít
určitě i na pobřeží, ať už za zmrzlinu, nebo pořádnou večeři
z regionální kuchyně. Rovněž zaleží na období pronájmu,
v sezoně se cena zákonitě pohybuje o něco výše.
Plavba pod vedením kapitána trvá v průměru pět hodin
denně. Skladba denního programu je v zásadě neměnná.
Po snídani vyrážíte na cestu, kolem poledne na vás čeká zastávka v přístavišti a odpoledne závěrečná plavba do cílového přístavu. Průběh dne pak vyplňujete koupáním
na plážích, turistickou pochůzkou okolí a užíváním si ničím
a nikým nerušené dovolené. Přes noc bývá loď ukotvena
v přístavu nebo klidných zátokách.
Strávit dovolenou na jachtě můžete i s dětmi, ačkoliv je
potřeba mít na paměti, že nezletilí musí nosit záchrannou
vestu a být neustále pod dohledem.
Nejdostupnější a nejoblíbenější destinací je Chorvatsko.
Řada lidí pohled z pláže na moře věrně zná, tak proč to nezkusit i opačným směrem, od moře na pláž? Variant je obrovské množství, a pokud nemáte jasný cíl, s výběrem vám
pomohou cestovní kanceláře nebo kapitán lodě. Dovolenou
ale nemusíte trávit jen na Jadranu nebo na pobřeží evropských pláží. Náročnější klientelu jistě potěší plavby
v příjemně teplých vodách Karibského moře.

Co byste řekli
na výletní loď
Nazapomeňte si na dalekou cestu zabalit potřebné
léky, aby vás nezaskočila
žádná nemoc.
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Vstoupit na palubu výletní lodi, vybalit si kufry ve vlastní kajutě, trávit čas různými aktivitami a o několik hodin později
prozkoumávat pobřeží zcela jiného státu, než v kterém jste
se nalodili – i tak může probíhat ideální dovolená, lákající
čím dál více Čechů.
Lodě jsou ve své podstatě plovoucími hotely, poskytující
srovnatelný komfort s železobetonovými sourozenci na
souši. Zákazníci si mohou vybírat pobyt v základních a komfortních kajutách i přepychový apartmánech. Typy kajut se
liší svou polohou na lodi, vybavením, velikostí a samozřejmě
cenou. Standardem jsou vnitřní kajuty s ideálním poměr
ceny a kvality. Kajuty sice nemají okno, jinak se ale neliší od
kajut s výhledem na moře. Navíc většinu času asi budete trávit různými aktivitami a kajuta se pravděpodobně stane jen
místem pohodlného spánku. Nabídku dále rozšiřují obytné
prostory s balkónem a okázalé luxusní apartmány.
Rozhodně nemusíte mít obavy z toho, že se při dlouhých
plavbách po širém moři ukoušete nudou. Každá zastávka
v přístavišti znamená několikahodinové volno a prohlídku
blízkého okolí dané lokality. Jen si to představte, jeden den
ve Španělsku, při druhém východu slunce se už koukáte na
francouzskou riviéru a za několik hodin si už objednáváte

těstoviny v italské restauraci. Každé zakotvení je příležitostí
pro nové zážitky a je na každém, jak svůj vymezený čas
v destinaci prožije. Pakliže se odevzdáte do rukou lodního
personálu, máte možnost relaxovat na místní pláži nebo
absolvovat výlety za přírodou a historií.
Přemíru aktivit lze najít i na palubě lodi. Využití volného
času je čistě individuální záležitostí a nabídka organizovaných a neorganizovaných činností je velmi pestrá. Na lodích
se nacházejí restaurace, kavárny, bary, diskotéky, kluby pro
děti, fitness centra, bazény, sportoviště, sauny, obchodní
promenády, divadla a tak dále. Nechybí ani prádelny, tudíž
pěchovat kufry oblečením není nutné. A zatímco se bavíte
a užíváte si dovolenou, případně si žehlíte formální oblečení na další společenský večer, loď pluje do dalšího přístavu.
Většina plaveb je okružních, takže dovolená vám začíná
tam, kde i potom skončí. Oblíbenou destinací je zejména
Karibská oblast ve Střední Americe. Zákazníci si mohou vybírat z široké škály tras zahrnující zastávky na Floridě, Haiti,
Jamajce, Kajmanských ostrovech, v Mexiku a podobně.
Kdo dává přednost krásám Starého kontinentů, zaplesá
nad bohatým výběrem plaveb po Středozemním moři. Naopak milovníkům severské přírody padnou do oka výlety
v Pobaltí, k norským fjordům či náročnější polární plavby
plné sněhu, ledovců a téměř nedotčených krajin.
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Inzerce

Nenechte si zkazit
dovolenou
Přibalte lék Wobenzym

Luxusní plavba Karibikem
Na špičce žebříčku největších výletních lodích se v současnosti drží dvojice sesterských lodí Allure of the Seas a Oasis
of the Seas. Tyto výletní kolosy o délce 362 metrů pojmou
až 5 400 pasažérů. Lodě patří společnosti Royal Caribbean
International, proto je většina tras soustředěna na oblast
v Karibském moři. Allure of the Seas však přes sezonu
zavítá i do Evropy a výlet na sedm nocí z Benátek do Řecka
a zpět začíná na částce 599 dolarů a objednat jde přímo na
stránkách Royal Caribbean International nebo ve vybraných
českých cestovních kancelářích.
A jaké zážitky tato největší výletní plavidla na světě vlastně
nabízí? Je jich tolik, že bez čerstvého mořské vzduchu byste
ani nepoznali, že dovolenou trávíte na lodi. O vaši zábavu
bude na Allure a Oasis postaráno od ranních až do pozdních večerních hodin. Kulturnímu dění dominuje amfiteátr
Aqua Theater s kapacitou 735 lidí, který pravidelně hostí
živá divadelní představení, muzikály, kabarety a vodní
show – z části inspirovaná filmy amerického studia DreamWorks. Třeba budete mít štěstí a během plavby se potkáte s hvězdami stříbrného plátna, které na výletní
lodě občas zavítají jako hosté. Kdo se přeci jen raději dívá
na pohyblivé obrázky, dá asi přednost 3D kinu. Zájemci
o smích a stand-up humor si určitě najdou místa k sezení
v klubu Comedy Live, interiérově nesoucí odkaz londýnského metra.
Jakmile začne slunce mizet za horizontem a oblohu začnou prosvětlovat první nejjasnější hvězdy, proces přeměny
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podstoupí i samotná loď, na níž se otevřou jinak přes
den zavřené podniky. Čtvrt tanečních klubů ožije nočním
životem a každý večer umožní jiný druh povyražení.
Příznivci aktivní dovolené a sportu mohou využít volné chvíle u čtyř bazénů a dvou surfovacích simulátorů.
Hlavní bazén s postranní vířivkou je určen především pro
odpočinek a relaxaci na slunci, naopak plavci zamíří do
sportovního bazénu, kde ve stanovených hodinách dojde
i na vodní pólo, badminton a dokonce basketball. Zajít si
lze i na bazén pro rodiny s dětmi. Na sportovní palubě si
můžete zahrát minigolf, basketball, volejbal a fotbal.
Po sportovním výkonu by zpravidla měl následovat
zasloužený oddech. Toho si člověk může dopřávat
v lázeňských střediscích, zahrnující sauny, parní lázně
a devětadvacet masážních ošetřoven. A kdo dává přednost posilovně, svaly si může protahovat na 158 cvičebních strojích.
Moře zážitků si odnesou i děti. Pro každou věkovou
kategorii existuje odpovídající program plný her a dobrodružství. A zatímco budou děti v péči profesionálu,
rodiče se mohou oddávat vzácným relaxačním chvilkám.
V momentě, kdy se jim děti vrátí, uslyší třeba historky
o tom, jak si jejich ratolesti vyráběly vlastní šperky nebo
prováděly pokusy ve vědecké laboratoři.
Komu by snad navzdory dovolené s plnou penzí vyhládlo, má k dispozici šestadvacet stravovacích zařízení,
včetně restaurací, zaměřených vyloženě na zážitkovou
gastronomii. Ve výčtu nechybí známé řetězce, pizzerie,
bistra a luxusní restaurace.

®

• Podporuje imunitu oslabenou cestováním
a zvýšenou fyzickou námahou.
• Urychluje vstřebávání otoků nohou na cestách.
• Zkracuje dobu léčby případného úrazu.
Více na www
www.wobenzym.cz
woben
Informujte se u svého lékaře.
Wobenzym, tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, www.wobenzym.cz, konzultace s lékaři na tel.: 800
Ice 160
Léto 000
2017 |
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myslí na
rodiny,
chystá
speciální
soutěže
a food
festival

ČTVRTÝ ROČNÍK D+D REAL CZECH MASTERS OZDOBÍ SVĚTOVÉ HVĚZDY. SLAVNĚJŠÍ SESTAVA GOLFISTŮ JEŠTĚ V ČESKU NIKDY POHROMADĚ NEHRÁLA. OD 31. SRPNA DO 3. ZÁŘÍ SE V ALBATROSS GOLF
RESORTU U PRAHY PŘEDSTAVÍ BÝVALÉ SVĚTOVÉ JEDNIČKY MARTIN KAYMER A LEE WESTWOOD,
VÍTĚZ THE OPEN DARREN CLARKE. ZNOVU DORAZÍ LEGENDÁRNÍ JOHN DALY NEBO VÍTĚZ PRVNÍHO
CZECH MASTERS JAMIE DONALDSON. ÚČAST PŘISLÍBIL ČÍM DÁL SLAVNĚJŠÍ ANGLIČAN MATTHEW
FITZPATRICK. ČESKO BUDOU REPREZENTOVAT FILIP MRŮZEK, JAN CAFOUREK A DALŠÍCH OSM DOMÁCÍCH GOLFISTŮ.
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Zajímavá exhibice
„Úterý 29. srpna pro nás bude organizačně možná nejnáročnější. Hodinu po poledni začne v hotelu InterContinental v restauraci Zlatá Praha tisková konference, kterou
budou tvořit dvě části. V první hodině odstartuje oficiálně
Richard Hills, ředitel Ryder Cupu, nový cyklus bodování do
žebříčku pro účast v rydercupovém týmu Evropy 2018. Je to
mimořádný okamžik pro Prahu, Českou republiku a obrovské ocenění pro nás promotéry, že právě Czech Masters
dostalo důvěru pořádat úvodní turnaj nového bodování.
Druhou hodinu pak budeme věnovat prezentaci samotného turnaje za účasti Martina Kaymera, Lee Westwooda,
Darrena Clarka a Johna Dalyho. Po skončení tiskovky se
hráči přesunou na nábřeží, kde nastoupí na loď a při krátké
projížďce ke Karlovu mostu odehrají Raiffeisenbank exhibici. Hrát se bude na ponton, který připluje k lodi. Diváci
vše mohou sledovat z Karlova mostu a Mánesova mostu
a s hráči se pak okolo 16:30 až 17:00 osobně sejít znovu v
přístavišti u Čechova mostu v těsné blízkosti hotelu InterContinental,“ dodává Pavel Poulíček.

Darren Clarke

Loni dorazilo během čtyř dnů přes 20 tisíc diváků. Letos
plánuje promotér akce samozřejmě nárůst návštěvníků.
„Děláme maximum proto, abychom přilákali co nejvíce
diváků. Opět bude mít každý návštěvník, který se prokáže
kartou člena České golfové federace, vstup zdarma, stejně
jako každý kdo u vstupu ukáže jakoukoli platební kartu
Raiffeisenbank, anebo každý majitel klíče od vozu Škoda,“ říká výkonný ředitel promotérské firmy Relmost Pavel
Poulíček.
Součástí téměř týdenního programu jsou aktivity pro diváky v rámci turnajové vesničky a jedna specialita ještě před
zahájením turnaje.

John Daly

Lee
Westwood

HVĚZDNĚ
OBSAZENÉ
GOLFOVÉ
CZECH
MASTERS

Golf
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Golf a food festival
Od čtvrtka 31. srpna do neděle 3. září vždy od 7:30 do
skončení hry se otevře brána D+D REAL Czech Masters.
V areálu Albatross Golf Resortu vyroste rekordních
52 prezentačních a prodejních stanů. Největší část bude
patřit golfovým značkám oblečení a vybavení, na největší
ploše vyroste prodejna GolfProfi, ale zastoupeny budou
také cestovní kanceláře nebo přímo zahraniční hotelové
resorty.
Sto tisíc korun vyhraje nejlépe puttující hráč v soutěži s Raiffeisenbank. Kvalifikace bude probíhat každý den na greenu ve vesničce a finále tří nejlepších na 18. greenu těsně po
skončení finálového kola v neděli po 17. hodině.
Raiffeisenbank dětská zóna vznikne na louce před vstupem
do areálu. Plocha se na víkend 2. a 3. září promění v dětské
hřiště se spoustou atrakcí. Vše bude zdarma.
„Novinkou, od které si hodně slibujeme, bude takový
malý food festival. Vařit se bude italská, středomořská,
vietnamská kuchyně. Jedna z občerstvovacích stanic bude
zaměřena jen na hamburgery, další na kachní a husí speciality, ve speciálním foodtrucku bude možné koupit si jídla
z čerstvého farmářského masa, zeleniny a pečiva. Myslíme
i na zmrzlinu a teplé wafle. Ve vesničce vyroste Nespresso
kavárna. Posezení vznikne v nádherném designovém prostoru. Něco podobného na žádné jiné sportovní akci zatím
Nespresso neposkytovalo,“ popisuje Poulíček.

Co se týká samotného turnaje, velkou podívanou slibuje
nově přebudovaná 16. jamka. Green tříparové jamky obklopuje voda v pozadí s vodopádem. Tady vyrostou tribuny
jak u greenu, tak na odpališti. Bude to jamka, na které se
bude hrát o vůz ŠKODA Kodiaq. Tu vyhraje první hráč, který trefí tzv. hole in one. Zasáhne jamku přímo z odpaliště.
Pro diváky připraví ŠKODA testovací jízdy svých aktuálních
modelů. 16. jamka bude také dějištěm neobvyklé soutěže
v rámci European Tour. V sobotu 2. září po celý den budou
odpalovat s profesionály i amatéři. Zúčastní se hry „Překonej profíka“. Sobota bude soutěžní pro diváky také na dalším tříparu, jamce číslo 7. Od 15:00 tam vypukne historicky
první „Souboj klubů“.
„Do 31. července mohou české golfové kluby přihlásit dvojice, které je budou reprezentovat při Souboji klubů. Půjde
o soutěž nearest to pin. To znamená, že každý z dvojice
odpálí, výsledek toho, jehož míček zůstane blíže jamce se
započítá. Vyhraje klub (tým), který bude nejblíže od jamky.
Chceme touto soutěží přitáhnout co nejvíce rekreačních
golfistů, ukázat jim Czech Masters, setkat se s některou
z hvězd. Na vítězný tým navíc čeká vybavení od značky
Under Armour v hodnotě 10 tisíc Kč,“ upřesňuje golfový
manažer Relmostu Zdeněk Jehlička.
V plánu je stejně jako loni exhibice na drivingu. Uskuteční se v pátek od 14:30 a její hlavní hvězdou bude Darren
Clarke.
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Martin Kaymer

Golfové novinky
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Téma
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com
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ŽIVOTNÍ STYL
JÍZDNÍ KOLO, BYCIKL, VELOCIPÉD. Z PŮVODNÍHO, RYZE FUNKČNÍHO PŘIBLIŽOVADLA
JE DNES IKONA, KTERÁ PROCHÁZÍ STÁLE
SOFISTIKOVANĚJŠÍMI INOVACEMI A JEJÍŽ
CENY DOSAHUJÍ CEN LUXUSNÍCH
AUTOMOBILŮ.

Kolo tehdy a dnes

Jízdní kolo bylo vynalezeno ve druhé polovině 19. století
a brzy se stalo velkým módním hitem převážně mezi
mladými muži z vyšší společnosti. Kola se nejprve používala k rekreaci, ale koncem 19. století se na trh postupně
dostaly praktičtější typy byciklů a široká veřejnost, pro
kterou byla doprava málo dostupná, je rychle přijala.
Koncem 80. a prakticky v celém průběhu 90. let minulého století nastal doslova boom sportovních kol, alespoň
pokud jde o ekonomicky vyspělý svět. Trh ovládlo především horské kolo a dodalo světové cyklistice i cyklobyznysu nový, doslova mamutí impuls. K nám horské kolo
přicházelo s menším zpožděním, až po roce 1989, ale
možná o to silněji si podmanilo české prostředí, kde byl
obrovský hlad po kolech obecně. Dnes se prodá v České
republice ročně okolo 350 000 kol. Jsme přitom jedinou
zemí v Evropě, kde největší podíl prodaných kol, zhruba 50-60%, připadá na tzv. crossová kola (někdy zvaná
trekingová), která jsou vhodná na silnice i do měkčího
terénu. Horských kol se prodá asi 30%, zbytek připadá
na dětská, městská, freeridová atd. Prodej klasických „silniček“ nepřesahuje hranici 5%. Zatímco před deseti lety
se nejvíce kupovala kola v ceně do 10 000 korun, dnes je
nejsilnějším segmentem kategorie 10-20 000 korun, více
se také nakupuje ve specializovaných obchodech a nikoli
hypermarketech, jak tomu bylo dříve.
Většina lidí bere kolo jako součást svého života. Dokonce i mnohé celebrity udávají nové moderní trendy tzv.
retro stylem na kole. Skládací a městská kola jsou po
celém světě využívána převážně ve městech. Nejinak je
tomu u klasické sportovní cyklistiky, kdy se oblékáte do
dresu, berete helmu a vyrážíte na silnici či do terénu. Ať
už dáváte přednost tomu či onomu, stáváte se součástí
určité skupiny lidí, pro niž se kolo stalo životním stylem.

Jaký druh si vybrat?

Cyklistika je velmi oblíbený a rozšířený sport, ale ve své
obecné podobě se řadí mezi sporty vytrvalostní. Proto se dá
očekávat, že se svým kolem strávíte více času než s činkami,
které vám leží pod postelí. Na co si tedy dát při výběru pozor a co vše je třeba zvážit ještě před samotným nákupem
nového kola? Začneme pravděpodobně tím nejdůležitějším
– účelem použití kola. První otázka tedy zní: V jakém terénu a na jakém povrchu budu kolo využívat? Krosová kola
jsou vyhledávána pro použitelnost v různých podmínkách.
Určena jsou do lehčího terénu, ale nenadřete se na nich
ani na asfaltu a zvládnete s nimi i kratší výlety do těžšího
terénu. Pro vyznavače asfaltu jsou určena kola silniční,
pro milovníky terénu pak kola horská. Městské asfaltové
cyklostezky jsou domovem trekkingových kol. V případě,
že s cyklistikou začínáte, je poměrně složité dopředu zjistit,
které formě cyklistiky dáte přednost a jaké kolo pro vás
bude nejlepší. Proto vás možná v blízké budoucnosti čeká
výměna nebo nákup dalšího kola do sbírky….

Za kolik?

Pokud chceme, aby nám kolo dělalo hlavně radost, optimální cena v současnosti začíná na hranici kolem deseti tisíc
korun. V ceně patnácti až pětadvaceti tisíc dostanete stroje
vhodné pro sportovně založené jezdce, kteří žádají určitou
kvalitu. V této relaci nabízejí výrobci velmi podobné sestavy
rámů a různých komponentů. V kategorii zhruba od třiceti
tisíc si už můžeme vybírat podle sympatií k jednotlivým
výrobcům kol a komponentů a cizelovat sestavu. V cenové
kategorii okolo čtyřiceti tisíc začíná cena stoupat
v souvislosti se snižováním hmotnosti a funkčnost kola je
už na takové výši, že při postupu o další kvalitativní schůdek musíme přidávat po desetitisících.
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Druhá otázka:
Jak často budu jezdit a jaké vybavení zvolit? Jestliže je
jízdní kolo vašim každodenním dopravním prostředkem
do zaměstnání nebo školy, budete mít jistě jiné nároky na
výbavu než aktivně sportující cyklista, který na kolo sedá ve
svém volnu, aby zlepšil svoji kondici. Kolo do práce představuje nižší pořizovací cenu a decentní, spíše nenápadný
vzhled, aby nepoutalo pozornost zlodějů. Cyklisté obvykle
po pořízení nového kola své původní přeřadí do role tzv.
zimáka, který se stává „kolem na špinavou práci“. Pro účely
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cestování do práce dobře poslouží i zachovalý bazarový stroj.
Kolo pro radost má úroveň výbavy sportovního náčiní, které
nám pomáhá vyplnit volný čas a vylepšit kondici. Koupě
závisí na našich finančních možnostech a také intenzitě používání. Jiné kolo potřebuje rodinný víkendový jezdec, jiné
náruživý cykloturista nebo amatérský cyklomaratonec.

Třetí otázka:
Pro koho je kolo určeno? Bude na kole jezdit žena nebo
muž? Dámská kola jsou dnes více uzpůsobena potřebám

rozhoduje o typu posedu na kole. Delší horní rámová trubka znamená nataženější posed. V dnešní modelové nabídce
již skoro nenajdete modely bez odpružené vidlice. To platí
u horských i krosových kol, kde je často i odpružená sedlovka. V kategorii horských kol se prosazují celoodpružené
modely. Obecně lze říct, že u levných modelů je odpružení
spíše na obtíž, protože tyto komponenty nevykazují vysokou funkčnost, zato mají vysokou hmotnost a omezenou
životnost. Proto při výběru odpružení postupujte obezřetně. Lákavá cenová nabídka není vždy ta nejlepší. Odpru-

AŤ JE
DRUHÁ
DEVÍTKA
VAŠE.

GOLF EnergyBooster - to je odpověď společnosti ISOLINE na časté
dotazy golfistů, jaký nápoj je vhodný právě pro tento sport.
I když se to nezdá, golf je fyzicky, ale také psychicky náročný sport, kde
musíte udržet koncentraci a být ve správné kondici po dobu 4-5 hodin.
„Tento specifický požadavek jsme konzultovali na Fakultě sportovních
studií při Masarykově Univerzitě v Brně, přidali k tomu naše mnohaleté
profesionální zkušenosti s výrobou sportovních drinků a doplňků stravy
a výsledkem je nový produkt ISOLINE GOLF EnergyBooster,“ uvedl na
adresu novinky majitel společnosti ISOLINE Robert Mička.
žen. Vzhledem k nižší váze cyklistek jsou na kola montovány citlivější odpružené vidlice, rámy mají kratší geometrii
a obvyklé jsou také kratší představce. Důležitou roli hraje
také design, který je hlavně u dámských modelů dotažen
do posledních detailů.

Čtvrtá otázka:
Jakou velikost zvolit? Při výběru kola vždy vybíráme velikost rámu, ostatní komponenty jsou až na výjimky totožné.
Nejvhodnější je samozřejmě kolo osobně vyzkoušet. Každé
lidské tělo je originál a kromě výšky postavy také hraje roli
délka rukou a nohou. Důležitým ukazatelem u rámu je
kromě jeho velikosti také délka horní rámové trubky, která
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žení u kol vyšší cenové kategorie přináší při jízdě znatelný
komfort, zvyšuje jistotu vedení kola a váha celku tolik
nenarůstá.

Pátá otázka:
Sériový model, nebo stavba kola na míru? První volba
je vhodná, pokud nemáte přesnou představu, jaké kolo
vlastně chcete nebo vám sériové vybavení natolik vyhovuje, že byste nic neměnili. Svou roli také hraje cena,
která je u kola na míru většinou vyšší. Kolo skládané
z jednotlivých komponentů lze přesně přizpůsobit potřebám budoucího majitele a také pravděpodobně půjde
o originál.

K dispozici bude gofistům ve dvou provedeních, příchuť zeleného čaje
s citrusem a černého čaje s red berry. Záměrně byly zvoleny tyto
kombinace, jelikož budou příjemné ke konzumaci i nevychlazené, což se
při golfu stává poměrně často.
Tento potravinový doplněk v podobě chutného nápoje je určen pro
konzumaci mezi 11.-13. jamkou s cílem udržet koncentraci a energii až do
18. závěrečné jamky. GOLF EnergyBooster doplní hráčům vitamíny
a hořčík, který působí preventivně proti vzniku křečí . Organismus bude povzbuzen silnou dávkou kofeinu obsaženého v extraktu
guarany a také novinkou mezi povzbuzujícími prostředky - extraktem schizandry. Vynikající účinky na udržení pozornosti a soustředění
má poměrně vysoká dávka omega 3 nenasycených mastných kyselin – PUFA omega 3, které tento nápoj také obsahuje.
GOLF EnergyBooster má velký potenciál stát se přirozenou součástí Vašeho bagu. Využít můžete speciální startovací kolekci
GOLF EnergyBooster s 30 víčky a k tomu 4 lahve s nápojem jako dárek.
K dostání v eshopu
Ice www.isoline.cz
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byly oproti vyspělejšímu zahraničí nižší, spíše naopak. Nové
elektrokolo u nás pořídíte za 20 - 30 000 Kč. Výrazný vliv
na cenu má typ baterie-akumulátoru; nejlevnější (a v Česku
stále běžné) jsou klasické olověné, jejichž velkou nevýhodou je vysoká hmotnost a omezená možnost recyklace. Preferují se lehčí, dražší baterie niklové (NiMH) nebo lithiové
(Li Ion, Li Pol), u nichž lze říci, že s cenou stoupá životnost,
takže celkové náklady jsou ve výsledku srovnatelné.
Elektrokola jsou perspektivní alternativou, která v sobě
spojuje ekologické a tělocvičné výhody cyklistiky s moderními energetickými technologiemi a mohla by při větším
rozšíření znatelně ulevit zejména městskému provozu. Relativně vysoké pořizovací náklady jsou vyvažovány užitnou
hodnotou a minimálními provozními náklady.

Speciální cyklistické oblečení

Stále více populární elektrokolo - doplněné o motor,
baterii a ovládací prvky, které pomáhají při jízdě. Funkce
motoru je aktivována rotačním pohybem pedálů (šlapáním)
nebo sepnutím ovládacího tlačítka či akcelerátoru (přímý
pohon motoru z klidového stavu). Funkci přídavného pohonu lze kdykoliv vyřadit vypínačem. Potom se elektrokolo
chová stejně jako klasické jízdní kolo.
Nelze bohužel říci, že by ceny elektrokol na českém trhu

DOVOLENÁ NA KOLE
S CK POZNÁNÍ
PO

Z NÁ N Í

CK

Kolo na baterku...

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

mm POHODOVÉ CYKLO POD ALPAMI mm DÁLKOVÉ CYKLOTRASY
• Lago di Garda
• Drávská cyklostezka
• Nauders • Bled
• Achensee a Innská cyklostezka

•
•
•

mm CYKLOTURISTIKA
•
•
•
•
•
•

NA BALKÁNĚ A UKRAJINĚ
Chorvatsko
NP Durmitor, Sinjajevina
Prokletije a Plavské jezero
NP a moře Černé hory
Magické pohoří Zlatibor a Zlatar
Podkarpatská Rus

•

Z ALP K MOŘI
Od Salzburgu k Jadranu
Ciclovia Alpe Adria Radweg
Via Claudia Augusta
Elbe-Radweg - Z Magdeburgu
k moři
Venedig Radweg
Z Brennerského průsmyku
k moři

mm CYKLOZÁJEZDY V EVROPĚ
• Provence plná zážitků na kole
• Korsika na kole v pohodě

• Srdcem Korsiky

na kole na západní pobřeží
• Polské Bieszczady na kole v pohodě
• Tři prsty jihozápadního Irska
• Na kole od jihu k severu Skotska
• Od pobřeží k pobřeží Anglie na kole
• Jižní Anglií do Cornwallu
• Mallorka na kole v pohodě

On-line prodej

24 hodin, 7 dní v týdnu

Objednejte si 260stránkový katalog CK Poznání 2017. Zdarma zašleme na Vaši adresu!

www.poznani.cz
poznani@poznani.cz

CENTRÁLA CK POZNÁNÍ
Palackého třída 2744, 530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 535 400, tel.:/fax: 466 535 777

POBOČKY
PRAHA 3 • Bořivojova 23, tel.: 222 211 756
BRNO • nám. Svobody 10, tel.: 542 213 676
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Nezapomeňte na doplňky

Kdo by chtěl mít otlačené dlaně a mozoly od řidítek?
Ochranu vám zajistí cyklistické rukavice, které jsou navíc zpracované tak, aby co nejlépe větraly a udržely vaše
ruce v suchu. Červená blikačka pod sedlem, bílé světlo na
řidítkách jsou také nezbytné. Může se stát, že se zdržíte na
večeři a mezitím se setmí. Musíte být vidět! Měli byste mít
na sobě co nejvíc reflexních prvků. Skvělým pomocníkem je
takzvaný cyklocomputer, který vám spolehlivě prozradí nejen počet najetých kilometrů, ale i vaši průměrnou rychlost
nebo vzdálenost mezi jednotlivými cíli. Svačinu, náhradní
oblečení, duše, lepení, pumpičku, mobil i peníze můžete
zabalit do cyklobatohu s pevnými a větracími popruhy.
Při šlapání je důležité doplňovat tekutiny, aby tělo nebylo

Jak jezdit ve městě

Cyklisté by jednoznačně neměli jezdit po chodníku.
Zvlášť v českých městech ale často není vyhnutí a kratší
jízdu po chodníku je nutné do trasy zařadit. Na druhou
stranu hlavně podél výpadovek z centra naleznete spoustu
chodníků, které nejsou využívané a po nichž můžete bez
problémů jet.
Po chodníku jezdíme samozřejmě pomalu a opatrně. Pozor
hlavně na lidi, kteří vycházejí z domů.
A na případné výtky odpovídejte pokud možno omluvným
úsměvem. To vy jste na jejich území, ne oni na vašem. 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
je nezbytnost, 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, takže
nemusíte mít strach, že byste se jejich instalací nějak společensky znemožnili. A důležité je samozřejmě
i vhodné barevné oblečení a od věci není
ani reflexní vesta.
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dehydrované. Lahev z recyklovaných plastů by měla být
měkčí, aby umožňovala pohodlnou manipulaci v držáku.

Co si obléknout v zimě

Je pravda, že zimní cyklooblečení není levná záležitost.
Pokud budeme chtít kompletní výstroj do všech podmínek
i s gore-texovou a winndstopperovou bundou z nejmodernější a nejtenčí membrány active shell, bude nás stát
zhruba 25 000 korun. Bez těchto bund jsme rázem na
10 000, ale přicházíme o část komfortu. Pokud využijeme
slušné, ale méně drahé zimní cyklooblečení, i s funkční zimní bundou zaplatíme cca 7 000 Kč. Začněme horní částí těla.
Někoho možná překvapí, že i pro aktivní jízdu na kole stačí
většinou jen tři vrstvy a mohou být relativně tenké (má to

Kolo a móda

Pražská Vltavská cyklotrasa během letních víkendů připomíná nekonečný peloton, Moravské vinařské stezky letos
zřejmě opět překonají rekord v návštěvnosti. Kolaři si každý rok pořídí na tři sta padesát tisíc nových strojů
a cyklistice jako sportovní či rekreační aktivitě se aspoň
někdy věnuje třetina dospělé populace. Jak ale upozorňuje Asociace specializovaných prodejců kol, Češi dávají při
nákupu ve většině případů přednost horským kolům.
I když způsob využití, alespoň u části z nich, ne zcela odpovídá tomu, k jakému účelu bylo kolo sestaveno.
A podobně lidé nakupují i cyklistické vybavení a doplňky.
I rekreační cyklisté si pořizují speciální cyklistické dresy,
elastické kalhoty s vnitřní vložkou, helmy a další doplňky.
Hlavními parametry, podle kterých se lidé rozhodují, je
především funkčnost materiálu, zajišťující relativně pohodlný posez i přiměřený tělesný komfort a také bezpečnost, se
kterou se pojí například reflexní prvky a pestré barvy.
A pokud jde o celkový vzhled, většina rekreačních jezdců se
podobá, ať už vědomě či pod vlivem marketingu, profesionálním cyklistům.
Ale i do Česka v posledních letech pomalu dorážejí trendy
ze zahraničí, kde je kolo více vnímáno jako běžná součást
života, dopravní prostředek a sám o sobě módní doplněk.
Zejména ve městech tak lze narazit na skládačky, repasovaná kola, fixky či holandská kola
s košíkem u řídítek.

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.
Velkou pozornost je třeba věnovat i prstům na rukách
a nohách a zabránit prochladnutí čela a hlavy. Na podzim
a v zimě je proto nezbytné mít k dispozici nejméně dva
druhy rukavic s dlouhými prsty. Jedny tenčí a jedny tlustší
pro případ mrazu. I rukavice se dnes dělají ze speciálních
membrán (Windstopper, Gore-tex...), které jsou odolné

vůči větru, chladu nebo mokru. Do treter, pokud cyklista
nemá speciální zateplené, se velmi hodí zimní cyklistické
teplé ponožky. Přes tretry je pak ideální mít k dispozici
dvoje návleky. Tenčí a silnější zateplené s Windstopperem,
Gore-texem nebo z neoprenu (ty ovšem hůř dýchají). Tenké
návleky se nicméně hodí i přes zimní tretry (chrání je před
ušpiněním).
Na hlavu pod helmu patří funkční čepička či šátek. Zase
záleží na podmínkách, cyklista by měl mít nejméně dvě/dva
– opět tenčí a tlustší. Teplá zimní čepice se rovněž nehodí,
protože se pod ní hlava hodně potí. Skuteční nadšenci do
opravdu zimní jízdy si pak mohou pořídit navíc sněžné obutí. Pláště s kovovými hroty, které bikera podrží na sněhu
i zamrzlých loužích, se dají pořídit za přibližně 900 korun.

Ale i do Česka
v posledních
letech pomalu
dorážejí trendy
ze zahraničí, kde
je kolo více vnímáno jako běžná
součást života,
dopravní prostředek a sám o sobě
módní doplněk.

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

Nejstarší cyklostezka

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

1930 kilometrů Jantarové stezky

Kdysi významná obchodní trasa spojující pobřeží Baltu
a Středozemního moře, jež nese jméno podle významné
obchodní komodity jantaru, žije dodnes. Přestože nejintenzivnější „provoz“ na stezce je datován do doby římské, tedy první čtyři století našeho letopočtu, velký pohyb
zaznamenává trasa i nyní. Patří totiž do systému celkem
čtrnácti cyklotras EuroVelo ,v němž nese číslo devět. Česká
republika má na trase Jantarové stezky výhodnou pozici.
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Vydat se odtud můžete na kole jak k Severnímu moři, tak
opačným směrem na Jadran. Odvážnějším cyklistům tak
stezka nabízí dostupné východisko pro cesty po krásách
celé střední Evropy. Lokální úseky Jantarové stezky využívají s oblibou místní cyklisté, ale na své si přijdou i dálkoví
jezdci. Pro ty je po trase připraveno určité zázemí, které se
však liší zemi od země. Zobrazit si jednotlivé úseky
a nastudovat si itinerář cesty můžete na internetu
(www.eurovelo.org), a to vždy včetně krátkého popisu daného úseku trasy. Výhodou Jantarové stezky je, že ať už po
ní zamíříte na sever nebo jih Evropy v sedle jízdního kola,
nazpátek se můžete vždy dostat s využitím cyklobusů nebo
cyklovlaků. Navíc podél ní narazíte na celou řadu ubytovacích a stravovacích zařízení. Určitou známkou kvality by pro
vás na českém území mohla být certifikace „Cyklisté vítáni“, kterou dostanou zařízení připravená poskytnout služby
milovníkům cykloturistiky.

Rozmach cyklostezek

S tím, jak se u nás rozvíjí cykloturistika, zvětšuje se i nabídka tuzemských cyklostezek, i když v tomto směru stále
zaostáváme za vyspělejšími zeměni. Ale kdo chce, jistě si
svou cestu pro jízdu na kole najde. Ať už v okolí svého bydliště, nebo si kolo připevní na auto a doveze se tam, kde

už na něj nasedne. Mezi
nekvalitnější trasy pro zážitkovou jízdu na kole patří
cyklostezka na Lipně, bike
rezort Valašsko, singltrek
ve frýdlantském výběžku,
Královská hřebenovka
v Orlických horách, cyklotrasy podél řeky Bečvy,
u brněnské přehrady,
u Bukové hory na Parbubicku nebo greenway podél
řeky Jizery. Ale i pro Pražáky máme skvělý tip: dvacetikilometrovou rovinatou
trasu, která vás dovede do
trojské ZOO a k Trojskému
zámku. Stačí najet na jednu
z páteřních cyklostezek,
která vede ze Zbraslavi do
centra, u Národního divadla
pak přejet na druhý břeh
a po nábřeží, Letenské plání
a Stromovkou dojedete až
k zoologické zahradě.

cesty na vás čeká mnoho příležitostí k ochutnávce místních
specialit, hlavu složíte v jednom z mnoha hotýlků či penzionů s perfektním zázemím. Chcete-li začít na brennerském
průsmyku a pokračovat až Jadranu, jeďte po cyklostezce
Venedig radweg. Kulisou vám budou fantastické vrcholky
Dolomit i nejkrásnější jezera Tyrolska, smlsnete si na skvělém vínu či lahodné zmrzlině. Putování zakončíte v romantických Benátkách…

Veřejné půjčovny kol

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

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

Na kole ze stínu alpských velikánů
až k moři - Rakousko, Itálie
Nabídkou pro opravdové labužníky je výlet po nově
vytvořené dálkové cyklotrase Ciclovia Alpe Adria Radweg
(CAAR), vedoucí z rakouského Salzburku do italského
Grada. Tuto stezku je možné projet tzv. ´nalehko´, kdy vám
autobus zavazadla převeze do míst ubytování. Podél celé

Chytré mapy

Najít si trasu podle své chuti kdekoliv v Evropě už není
žádný problém. Stačí mít správnou aplikaci v mobilu, která
nabízí mapu Evropy v takovém měřítku, že v ní najdete
všechny cyklostezky a cyklotrasy od Portugalska až po Rusko. Pak už se jen stačí rozhodnout, zda svého bicyklového
parťáka naložíte do auta, do cyklobusu nebo cyklovlaku,
a vydáte se do místa, kde začne vaše dovolená na kole.
Ice Léto 2017 |
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Speed

Text: Aleš Sirný, foto: archiv

Skončila nadvláda

JEDINÉHO
JEZDCE?

MISTROVSTVÍ SVĚTA V RALLYE
LETOS VSTOUPILO DO RYCHLEJŠÍ
A ATRAKTIVNĚJŠÍ ÉRY.
NOVÁ TECHNICKÁ PRAVIDLA
ROZEHRÁLA HRU NEPŘEDVÍDATELNOSTI
A POPRVÉ PO DLOUHÝCH LETECH
JE SITUACE VE STARTOVNÍM POLI
VYROVNANÁ. REMINISCENCE
NA DIVOKÁ OSMDESÁTÁ LÉTA
SKUPINY B MŮŽE ZAČÍT.

P

o období útlumu, nastoleném nadvládou francouzský es Sébastiena Loeba a Sébastiena Ogiera, se otevírají nové možnost jezdcům, kteří se
ohřívali na výsluní, jen pokud měli Sébastienové
špatný den. Devítinásobný rallyový šampion Loeb
byl neporazitelným mužem téměř jednu dekádu
a poté co mistrovství světa opustil, pokračoval
v jeho šlépějích následující čtyři roky o deset let mladší
Ogier. Francouzská trikolora tak zůstává neporažena od
roku 2004. Letos se to ale může změnit.
Přetrvávající agónie jednotvárných výsledků donutila Mezinárodní automobilovou federaci (FIA) k zásadním úpravám
v pravidlech MS v rallye. Dlouhotrvající technická stabilita je
totiž vždy přímo úměrná pořadí v cíli. Nejbohatší týmy nacházejí správná řešení jako první a investují nemalé finanční
částky do vývoje sebemenších detailů, zrychlujících závodní
vůz byť jen o desetinu vteřiny. Výkonnostní propast se tím
pádem prohlubuje a z šampionátu se stává one man show
jednoho týmu, v horším případě jednoho jezdce. A to není
jen případ MS v rallye. Palčivou otázku drtivé převahy řeší
řada závodních sérií.
Z toho důvodu dospěla FIA k názoru, že je čas na změnu.
Úmysl vypsat nová technická pravidla byl dvousečný – zvrátit dominanci vyšperkovaných volkswagenů a obecně zvýšit
rychlost WRC speciálů. Nové vozy mají vylepšené převodovky, účinnější pérování, elektronicky řízený diferenciál
a především bezmála pět set koní z přeplňované čtyřválcové
šestnáctistovky. Sofistikovanější aerodynamika pak dělá ze
současných WRC hbité náčiní, odkazující na tolik oblíbená
osmdesátá léta, kdy se po úzkých cestách proháněla zuřivá
monstra skupiny B.
Letošní sezóna se proto těší velkému zájmu a její nepředvídatelnost přitahuje pozornost. Otázka, zdali si Sébastien Ogier dojede pro pátý titul v řadě, nebude mít jasnou
odpověď ještě hodně dlouho. V pořadí 44. ročník Mistrovství světa v rallye odstartoval 19. ledna v nevyzpytatelném
Monte Carlu a velké finále se uskuteční 17. listopadu v letní
atmosféře australské rallye. Přesně třináctidílný kalendář
nabízí rozmanité destinace od zasněžených cest přes vyprahlou šotolinu a rozpálený asfalt. Prvních šest závodů dopadlo
přesně podle představ FIA a v co fanoušci rallye doufali. Ve
startovním poli nikdo nevyčnívá a žádný tým nemá jasnou
převahu. Třebaže průběžné hodnocení stále vede Sébastien
Ogier.

Ford a Hyundai na špici

Jakmile se provalila dieselová aféra koncernu Volkswagen,
rapidním tempem začaly nasakovat náklady za kompenzace
a pokuty z rozsáhlého podvodu této celosvětové jedničky
automobilového průmyslu. Obstarat chybějící peníze nebyl
v koncernu s miliardovými náklady na sportovní programy
žádný problém. Audi po letech dominance v 24hodinovce
v Le Mans sportovních prototypů zmizelo ze scény i se svým
závodním dieselem a přesunulo se do levnější alternativy
Formule E. Podobný osud potkal i závodní program Volkswagenu v rallye. Jenže zatímco o odchodu Audi se spekulovalo od příchodu koncernového Porsche do Le Mans, ukončení činnosti v rallye způsobilo šok a pozdvižení. Volkswagen

102 | Ice Léto 2017

Ice Léto 2017 |

103

Nelehkou situaci řeší i v Toyotě.
Japonská automobilka se po
sedmnácti letech vrátila do
Mistrovství světa v rallye a rok 2017
je pro ni zkušebním obdobím.
Pozor na rychlost

Polo WRC specifikace 2017 byl po několikaměsíčním vývoji
a testování téměř hotov, ale mávnutím kouzelného proutku z ústředí Volkwagenu putoval výsledek usilovného snažení desítek pracovníků nikoliv na závodní trať, nýbrž do
muzea. Vedle řady zaměstnanců se bez práce ocitl i čtyřnásobným šampion a jasná týmová jednička Sébastien Ogier.
Francouz zvažoval ukončení kariéry. Pro druhého nejúspěšnějšího pilota v historii (po Sébastienu Loebovi) nebylo
v ostatních továrních týmech místo. Ogiera dokonce oslovil
dlouholetý soukromník ve WRC Martin Prokop, ale případná
spolupráce jihlavského rodáka s čtyřnásobným šampionem
se nenaplnila. Ogier dal nakonec přednost Malcolmu Wilsonovi a jeho týmu M-Sport s vozy Ford Fiesta WRC.
K němu se připojil Estonec Ott Tänak a Brit Elfyn Evans.
Jenže zatímco nastupující rallyeová generace na svou první
výhru teprve čeká, Ogier si letos připsal už dva zlaté poháry.
V továrním týmu Hyundai je vlajkonošem obrýlený Thierry
Neuville, který v úvodních dvou závodech zahodil šanci na
výhru a z nepovedeného vstupu do sezony se vzpamatoval
až v Mexiku. Od třetí soutěže sezony totiž neskončil na
horším než třetím místě a byl prvním jezdcem roku 2017,
jenž si připsal dvě prvenství. Belgičan teď může zpytovat
svědomí při pomyšlení, kdo by vedl průběžné hodnocení
šampionátu nebýt havárií v Monte Carlu a Švédsku. Jeho
kolegové Dani Sordo a Hayden Paddon si s novým třídveřovým Hyundaiem i30 WRC zatím příliš nerozumí a zdaleka
nedosahují Neuvilleho úrovně. Pouze Sordovi se alespoň
dvakrát podařilo dojet na stupních vítězů. Paddon má zatím na kontě jediné umístění v TOP5.
Citroën se po loňském částečném angažmá vrátil v plné cíle
a představitelé francouzského týmu se netajili ambicemi na
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vítězství a samozřejmě na titul. Jaké to pak bylo vystřízlivění, když Kris Meeke, Stephane Lefebvre a Craig Breen v
porovnání s konkurencí naprosto propadli – a ne vinou jezdeckého umění, nýbrž kvůli problematickému Citroënu C3
WRC. Ve třetím podniku v Mexiku sice Meeke zaslouženou
výhrou prozářil základnu Citroënu širokými úsměvy, tím ale
veškerá radost končila. Meeke z šesti závodů tři nedokončil
a dvakrát skončil až ve druhé desítce. O nic lépe na tom
nejsou ani jeho týmoví kolegové.
Nelehkou situaci řeší i v Toyotě. Japonská automobilka se
po sedmnácti letech vrátila do Mistrovství světa v rallye
a rok 2017 je pro ni zkušebním obdobím. Z toho důvodu byly počáteční výsledky týmové jedničky Jari-Mattiho
Latlavi velkým překvapením. Náročné podmínky v Monte
Carlu a Švédsku hrály Finovi do karet a po druhém místu ve
francouzských Alpách přišla nečekaná výhra v zasněžených
švédských lesích. Poté se šampionát přesunul na tradiční
šotolinové povrchy a malá Toyota Yaris se najednou vytratila z předních příček. Japonský vůz, vyvíjený ve Finsku,
provozovaný finským týmem a řízený dvojicí finský pilotů
zatím není pro fordy a hyundaie vážnou konkurencí. To
platí i pro Juhu Hänninena, jenž yaris vyvíjel, ale za Latlavou výrazně ztrácí.
Ve výčtu jezdců nelze opomenout ani výraznou českou stopu. Barvy týmu Martina Prokopa Jipocar World Rally Team
hájí s fiestou ve vybraných závodech Nor Mads Østberg
a sám Prokop si nenechal ujít portugalskou a italskou
rallye. Škoda Motorsport si pak s Fabií R5 naprosto podmanila konkurenci v kategorii WRC-2. V šesti odjetých soutěžích přebírali vítězné poháry jen piloti mladoboleslavského
týmu Andreas Mikkelsen a Pontus Tidemand.

Na prahu nové sezony s rychlejšími auty a propracovanější
aerodynamikou nikdo netušil, jak si v porovnání s konkurencí stojí. Atypické rallye v Monte Carlu a Švédsku rozuzlení moc nepomohly. Doménou mistrovství světa je šotolina
a asfalt, což není povrch, který by se v úvodních dvou podnicích ve větší míře vyskytoval. Lednová Rallye Monte Carlo
je pověstné pro střídající se sněhové pokrývky, led
a asfalt. Naopak únorové Švédsko je zasněženou krajinou
a tamní rallye již od roku 1950 dominují výhradně Skandinávci. Prvním vítězným „neseveřanem“ se v roce 2004 stal
Sébastien Loeb a druhým pilotem v téměř sedmdesátileté
historii, kterému se podařilo porazit domácí elitu, je jak
jinak Sébastien Ogier.
Nutno podotknout, že v obou závodech hrál prim Thierry
Neuville a z vedoucích příček se vyřadil vlastní chybou.
Z toho pak těžili Sébastien Ogier, resp. Jari-Matti Latlava.
V Mexiku vyhrál navzdory vyjetí mimo trať a bloudění na
diváckém parkovišti Kris Meeke v citroënu a čtvrtým vítězem ve čtvrté rallye se ve Francii stal Neuville. Větší rozmanitost výsledků si snad organizátoři mistrovství světa ani
nemohli přát.
Neuville byl nejlepší i v dubnu na argentinské šotolině
a jako první jezdec zvedl nad hlavu vítězný pohár podruhé
v sezoně. Hned v následující soutěži v Portugalsku stejný
výkon zopakoval Ogier a svůj počet výher zaokrouhlil na
číslo čtyřicet.
Každé seznamování s novým vozem totiž se sebou nese
řadu úskalí. Jezdci ještě neznají plný potenciál svých strojů
a v jejich skutečných možnostech zůstávají mezery. Zatímco loni věděli, co od aut očekávat, letos k vzájemnému
porozumění teprve míří a díky tomu se otevírají možnosti
rozličných výsledků.
Pozitivním přínosem pro fanoušky jsou i výsostný zvuk
s efektem husí kůže, dech beroucí průjezdy zatáček,
a hlavně vysoká rychlost. To už se paradoxně nelíbí FIA,
která prosadila zvýšení výkonu motorů o 80 koní. V zasněženém Švédsku dosáhl Ott Tanak v jedné rychlostní zkoušce
průměrné rychlosti 138 km/h. Představitele FIA byli najednou zaskočeni, jakoby netušili, co bude mít za výsledek zvýšení výkonu. Průjezd dotyčné rychlostní zkoušky v opačném
směru byl pro jistotu zrušen a FIA začala hledat způsoby,
jak WRC znovu zpomalit…
Na přetřes přišla známá zkouška Ouninpohje ve Finsku, kde
by průměrná rychlost mohla dosáhnout hodnot přes
140 km/h. Na výběr jsou dvě varianty – buď RZ o dost zkrátit nebo v určitých úsecích vytvořit umělé šikany. Ani jedno
řešení však nebude ze strany diváků i jezdců populární,
kteří se stejně jako ostatní podivují nad kroky Mezinárodní

automobilové federace.
Faktem je, že navzdory nepochopitelné „promyšlenosti“
ze strany FIA a představitelů šampionátu by letošní ročník
WRC mohl přitáhnout novou generaci fanoušků. Nepředvídatelnost jednotlivých soutěží je totiž to, co ve WRC od
roku 2004 chybělo.
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Speed

TIP na výlet:

Zvládat technickou
surovost čistokrevných
speciálů dokázali jen
ti nejlepší.

né
Vhod odiny
r
i pro i
m
s dět

do ráje Trabantů

Pražská čtvrť Motol má ke Cvikovu, centru automobilového
průmyslu bývalé Německé demokratické republiky, nečekaně
blízko. Spojuje je lidové vozítko s dvoudobým vzduchem chlazeným dvouválcem a karoserií z duroplastu. Trabant letos
oslaví šedesátiny, objekt současného muzea je jen o pár let
mladší. Byl vybudován členy Autosportklubu Praha, sdružujícího největší počet aktivních závodních jezdců v tehdejším
Československu. V čele stál známý konstruktér, závodník i tre-

TRABANT MUZEUM MOTOL, PRAHA
nér Viktor Mráz. Většina jeho svěřenců sedlala právě trabanty,
klub spolupracoval se cvikovskou továrnou. V Česku sotva najdete jiné místo, které by mělo ke splašeným trsátkům neboli
rozzuřenému vysavači pevnější pouto. Komorní muzeum vybudované sběratelem Martinem Huclem rozhodně stojí za návštěvu. Pokrývá totiž prakticky celou vývojovou řadu
dvoudobých dvouválců z továrny AWZ, počínaje tudorem P70
a konče Trabantem 1.1 se čtyřdobým motorem Volkswagen. Na
své si přijdou také milovníci modelů a spotřebního zboží
z dob „budování socialismu". Na bezpočtu panelů najdete
dobové fotografie i reprodukce prospektů a dobových článků,
ve vitrínách jsou nainstalovány dobové tiskoviny, prospekty, doklady či trofeje ze závodů a soutěží. U nás zabodovalo i dioráma
autoservisu s demontovaným závodním speciálem, vysvětlení činnosti
dvoutaktu nebo možnost sednout si
do dvou trabantů a v duchu porovnat vnitřní prostornost, výbavu i použité materiály se současnými
vozidly. Kromě masových verzí tu najdete třeba khaki otevřenou verzi pro
bezpečnostní složky NDR.

Zbožňovaná monstra
z osmdesátých let
Před letošní sezonou byla ve spojení s novými pravidly
velmi často skloňována skupina B z osmdesátých let, kterou
dodnes mnozí považují za ikonickou éru světové rallye.
Ačkoliv jsou současná moderní auta daleko rychlejší než
proklamovaní členové skupiny B, trvající obdiv vůči více než
třicet let starému období není pouhým romantizováním
minulosti. Zvládat technickou surovost čistokrevných speciálů dokázali jen ti nejlepší. Když Lancia představila v roce
1982 svůj první vůz pro skupinu B, měl motor úctyhodných
250 koní. Jen o čtyři roky později už pod kapotou modelu
Delta hřměl pětisetkoňový čtyřválec s turbem. Náhlý úspěch
skupiny B totiž tkvěl v minimu omezujících technických
pravidel, takže automobilky investovaly nekřesťanské peníze do vývoje soutěžních prototypů, které na oko připomínaly běžné silniční automobily. Zakrátko nebylo v servisu
k hnutí, protože svá béčka stavěly značky Audi, Lancia, Peugeot, Opel, Renault, Nissan, Toyota, MG nebo Ford. A tyto
stroje pak ovládala hvězdná plejáda odvážných pilotů jako
Walter Röhrl, Ari Vatanen, Stig Blomqvist, Juha Kankkunen, Markku Alén, Henri Toivonen a samozřejmě i Michéle
Mouton.
Jízda s těmito vozy byla náročná a chyba se v osmdesátých
letech, kdy slovo bezpečnost nefigurovalo na listině priorit, trestala vážným zraněním i smrtí. Bohužel k obětem
této bláznivé doby patřili i diváci, kteří před rozjetými vozy
uhýbali v posledním možném momentu. Fotografové stávali přímo uprostřed cesty a v honbě za nejlepšími snímky
uskakovali přímo před vytřeštěnými zraky přijíždějících
závodníků. Kolaps brutálních vozů s neukázněnými diváky
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Expozice věnovaná automobilům Trabant,
jejich předchůdcům a socialistické každodennosti.
Adresa: Plzeňská 215b, 150 00 Praha 5-Motol
Otevírací doba: Po - Ne 9 - 17 hod., květen - září do 18 hod.
Vstupné: plné/důchodci/rodinné: 99/69/199 Kč
Parkoviště: u muzea, zdarma
Občerstvení: v muzeu
E-mail: info@trabantmuzeum.cz
Telefon: +420 725 555 149 (9 - 18 hod.)
www.trabantmuzeum.cz

Závodní dráha pro děti
nastal v portugalské rallye 1986, kdy Joaquim Santos ztratil
kontrolu nad vozem a vjel do diváků. Tři z nich střet nepřežili a třicet bylo zraněno. Další tragické incidenty v následujících závodech na sebe nenechaly dlouho čekat a Mezinárodní automobilová federace vozy skupiny B od roku 1987
zakázala. Ikonická doba pominula, ovšem nikdy se na ni
nezapomnělo a její reprezentanti, ať už čtyřkoloví nebo
dvounozí, bývají při různých setkáních středem pozornosti
s úctou vzpomínajících příznivců.

Před výpravou do Motola si vyzkoušejte virtuální prohlídku:
w w w. t r a b a n t m u z e u m . c z / v i r t u a l tour/2/flash/VirtualTour_Trabantmuzeum2.html
Dárkovým poukazem na návštěvu
muzea trabantů můžete potěšit i další milovníky automobilové klasiky. Na vstupné
stačí korunová hotovost, i když východoněmecké marky by byly stylovější.
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Zdroj: Lipno.cz

Dovolená
na

JE PRAVDA, ŽE NEMÁME MOŘE. ALE MÁME
LIPNO. A NEŘÍKEJTE MI, ŽE KDYŽ JSTE PROJÍŽDĚLI PO MOSTĚ OBKLOPENÉM VODOU, KTERÁ SE
ROZKLÁDÁ DO VŠECH STRAN ZDÁNLIVĚ DO NEKONEČNA, NEMĚLI JSTE ALESPOŇ MALÝ POCIT
MOŘSKÉHO OPOJENÍ…

L

ipenské přehradní jezero, to je třpytivý klenot
pověšený na krku nádherné a stále ještě nezkrocené šumavské přírody. Ukryté mezi lesy
a lukami, obklopené vesničkami, kostely, ruinami
hradů, na dosah od světově unikátního městského středověkého celku Českého Krumlova, místo, kde se
dá odpočívat úplně pasivně a lenivě anebo aktivně,
v zajetí sportu a adrenalinu - vždycky ale komfortně
a s veškerým potřebným zázemím - takové je Lipno, místo nezapomenutelných zážitků.
Na své si tu přijde vlastně každý. Tak třeba rybáři, kteří
po ránu rozrážejí mlhy svými pramičkami, tu nacházejí
doslova ráj. Pro milovníky relaxace a vodních hrátek má
Lipno nádherné travnaté i písčité pláže a ani zimní měsíce nadšené plavce nezklamou - jsou tu komfortní kryté
bazény a welness střediska...
Plochu jezera je možné v létě brázdit na jachtách
a windsurfingových prknech a v zimě, když se hladina
promění v největší kluziště v zemi, je možné krájet ji na
bruslích, zimních jachtách nebo snowkitech. Lipno milují
i raftaři a vodáci, zejména tam, kde se mladá Vltava Lipnem teprve stává. Cyklistům nabízí nekonečné cyklostez-
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ky proplétající se atraktivními a pozoruhodnými místy,
pěší turisty pohltí krása, klid a hloubka šumavských
hvozdů, výpravy po stopách posledního šumavského
medvěda, do tajuplných ambitů cisterciáckého kláštera,
setkání s bílou paní Perechtou na hrdých hradbách starobylého Vokova Rožmberku, čekají je neopakovatelné
vyhlídky a ztepilé rozhledny, kouzelné cesty horskou železnicí přes nádražíčka jak ze starých pohlednic. Inlinové
tratě nadchnou milovníky kolečkových bruslí.
Lipno je vlídná a kdykoli otevřená náruč. Návštěvník tu
najde nepřeberné možnosti pohodlného ubytování přesně podle toho, jaké je jeho gusto a jeho nároky.
V přívětivých hospůdkách už voní talíře plné jihočeských
bašt, candátů a štik, na pánvích se smaží cmunda, zdejší
skvělé pivo tiše pění ve vyleštěných půllitrech...
Lipno, to je jezerní krajina plná možností a překvapivých zážitků. Tady se nikdo nenudí - když nechce. Ať je
obklopen rodinou nebo rozvernými přáteli či profesními
kolegy - právě Lipno je pro něj dokonalé místo k trávení
příjemných a po okraj naplněných dnů. A jedno varování
na závěr - Lipno je vysoce návykové. Ten, kdo jednou
pozná jeho přívětivost, vracívá se obvykle celý život.
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Stezka korunami stromů

www.
marina
-lipno.cz

Landal Marina Lipno
nabízí nejpestřejší nabídku ubytování
na Lipně a v jeho okolí. Celý areál je
speciálně vybaven pro pobyty rodin
s dětmi. 306 nově zrekonstruovaných
apartmánů stojí přímo na břehu lipenského jezera. Můžete si vybrat od
nejmenších apartmánů pro dvě osoby,
ve kterých najdete potřebné soukromí,
až po velice prostorné apartmány
s možností pohodlného ubytování až
pro 10 osob, které nabízí možnost
strávení dovolené s početnou skupinou
přátel. Rozměry apartmánů jsou více
než komfortní. Nejmenší apartmán disponuje 47 čtverečními metry a největší
apartmán nabízí dokonce 132 m2.

Landal Marina Lipno,
ubytování pro vás…
Použijeme-li opět příměr s přímořským letoviskem je zřejmé, že stejně jako mořská letoviska
i to lipenské vás přivítá s otevřenoua náručí
a s veškerým komfortem. Dokonalou ukázkou
toho nejlepšího je nový, moderně vybavený areál
Landal Marina Lipno, který vám přináší sofistikovaně připravené zážitky po celou dobu vaší
vytoužené dovolené.

Zábava na prvním místě
Součástí areálu je také AquaWorld se
skluzavkami a protiproudem, několik
bezpečných a moderně vybavených
dětských hřišť, vzduchová trampolína
i velice oblíbený minigolf.
Děti se nejvíce těší na animace a soutěže v dětském klubu medvěda Bollo,
který má připraven nabitý program
tvoření, diskoték a dokonce i promítání ve vlastním kině. Vstup do Bollo
klubu je po celý pobyt zdarma!
Nejžhavější novinkou pro letošní rok je
zábavný přírodní park pro děti
i dospělé pod názvem Království lesa,
kde zažijete celý den plný zábavy, díky
desítkám akčních atrakcí a prolézaček.
Ale nejen samozřejmě to. Nabízí se
i jedinečná procházka po Stezce v ko-
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runách stromů, kde nejen můžete zažít krásné odpoledne ale prostřednictvím speciálních akcí i vyzkoušet třeba
noční procházku, či zde strávit některý
ze speciálních dnů plných hudby
a soutěží. Abyste se nemuseli trmácet
z kopce do lipenského areálu, jsou
vám přímo u Stezky k dispozici koloběžky, či nově i sjezdová kola. Přímo
v areálu pak můžete přesednout i na
kola elektrická a vyrazit po cyklostezce
kolem celé lipenské přehrady.
Máte-li v sobě srdce romantika, určitě
vám udělá radost brázdění Lipenské
hladiny na romantických plachetnicích nebo na motorových člunech.
Potřebujte-li k životu trochu adrenalinu, pak vás jistě potěší blízkost nově
otevřeného lanového parku. Pojďme
se na některé možnosti podívat trochu
zblízka.

Stezka korunami stromů Lipno, celorepublikový unikát a první stezka svého
druhu v České republice, přivítala své
první návštěvníky 10. července 2012.
Stezka je citlivě začleněna do krajiny
v okolí Lipenského jezera a je unikátním
doplněním Lipna. Uceluje tak nabídku
sportovních, výchovných a zábavných
aktivit.
Součástí Stezky jsou naučné didaktické
prvky, které obohatí a rozšíří znalosti
v oblasti přírody, její ochrany a funkce
lesa. Nejen pro malé návštěvníky, ale
i pro ty, kteří zůstali stále mladí, a neopustila je chuť po dobrodružství, jsou
určeny tři zážitkové stanice s lanovými
prvky. Jsou umístěny ve výšce 24 metrů.
Stezka je zakončena 40 metrovou devítihrannou vyhlídkovou věží, která je
unikátní svým vzhledem, a to nejen díky
vzdušné architektonické formě, ale také
bezbariérovým přístupem, typem a metodou výstavby.
Vzbudili jsme ve vás zájem a máte chuť
se za tím naším malým českým mořem
vypravit? Právě teď je tam nejkrásněji.
A právě teď na vás čeká Landal Marina
Lipno.

Království lesa
– Lesní svět plný
zážitků
Chcete zažít, co se odehrává
pod zeleným kobercem, který vidíte ze Stezky korunami
stromů? Hledáte místo, kde
můžete s celou rodinou strávit
hodiny dováděním? Láká vás
stát se aspoň na chvíli součástí
lesního společenství?
Nová oáza na Šumavě je zasvěcena hrám, dovádění a zdokonalování pohybových schopností. Bez ohledu na věk. Připravte
si proto dostatek energie na

desítky fantastických atrakcí.
Můžete se zabydlet v bludišti
mezi mladými stromky. Ztratit
se v mraveništi. Anebo na velké
trampolíně vyskočit až k větvoví vzrostlých stromů.
V Království lesa najdete dále
originální lanovky, provazové
sestavy, stromová městečka,
prolézačky, houpačky, půvabné
domečky pro děti, hrady a hradiště, kolotoče, pískoviště nebo
skluzavky.
Všechny herní prvky a sestavy
jsou certi kované a promyšleně
spojují zábavu s poznáním šumavské přírody v jejích rozmanitých podobách.
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Na zdravi
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

ČÍM hasit
LETNÍ ŽÍZEŇ

LAHODNÉ NEALKO I ALKO LETNÍ
DRINKY SI MŮŽEME KOUPIT
BALENÉ, OBJEDNAT SI JE
U BARISTY NEBO
SAMI VYROBIT. ZÁLEŽÍ
NA MOMENTÁLNÍ SITUACI,
MÍSTĚ A VAŠEM ČASE.

N

a otázku, jaké jsou nejoblíbenější letní nápoje,
se odpovídá těžko. Každý upřednostňuje něco
jiného. Ale všichni víme, že dodržování pitného režimu je zvláště v horku nutnou součástí zdravého
života. Voda je samozřejmě základ, ale pokud nám v čisté
podobě příliš nechutná, máme na výběr z téměř nekonečných možností, jak si ji doplnit různými ingrediencemi
a proměnit v chutný osvěžující nápoj. Snad nejjednodušším
chuťovým osvěžením vody, které asi nejvíc přivítají dietáři,
jsou do ní vložené kousky okurky nebo lístky máty a plátky
citronu či limetky.

S ledovou tříští

Velmi oblíbené jsou v létě nápoje z ledové tříště, které
dlouho vydrží a nezteplají. Stačí si pořídit výrobník ledové
tříště nebo strojek na pomletí klasických kostek ledu. Zvládne to ale i kvalitní mixér. Pak už stačí zalít tříšť kvalitním
ovocným sirupem a máte super nápoj. A pokud chcete něco
výživnějšího, můžete na tříšť vložit kousky ovoce. Velmi
rozšířenou volbou jsou ovocné míchané nápoje. Jedná se

zpravidla o všechno takové pití, které je složeno například
ze šťávy pomeranče, citronu, ananasu, ale i banánu, broskve, třešně či třeba limetky. Existuje opravdu nepřeberné
množství nejrůznějších nápojů tohoto rázu. Také i jejich
přesné receptury se liší, dáte-li si stejné pití na rozdílných
restauračních místech, může být váš dojem značně rozdílný.
Ovocné šťávy jsou k mání jak v nealkoholické, tak i alkoholické podobě. V druhém případě se kromě ledu v letním pití
objeví i různé druhy vodky, rumu či jiných alkoholických
nápojů.
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ných malin. Tvoří ho mražené maliny, pomerančová šťáv, ananasový sorbet, vodka a sirup. Vše rozmixováno a podáváno ve
sklenicích na martini nebo na šampaňské.

Dejte si to fresh

V našich restauracích se nejčastěji konzumují nealko mojito
a šumivá zázvorová limonáda. Nicméně i džusům z čerstvého ovoce se dobře daří, a to i v domácích podmínkách.
K takzvanému freshi (vymačkaná šťáva bez jakýchkoliv
dochucovadel a konzervantů) postačí například pomeranče, citrony a mrkev. Z těchto ingrediencí nabitých vitamíny
připravíme výborný domácí džus, který v lednici vydrží
i několik dní. S kostkami ledu, ozdobený plátky citrusů
a plný vlákniny, která nás i lehce zasytí, je to ten pravý
nápoj na letní posezení s přáteli. Pomeranče patří kromě
jiného i mezi antioxidanty a jejich pozitivní vliv na imunitu
a cholesterol není zanedbatelný. V poslední době se
o fresh džusech hodně mluví a je dnes zcela běžné, že se
tyto vitaminové bomby nabízejí v podnicích úplně stejně
jako káva nebo čaj. Dokonce si můžete i vybrat, zda chcete
mít fresh jen z jednoho druhu ovoce nebo zeleniny, nebo
zda si přejete nějaký mix. Vznikají tak fresh bary, kde už
proces přípravy těchto nápojů přivedli jeho fanoušci k naprosté dokonalosti.

Střik z hořkosladkého
aperitivu Aperol
s proseccem a sodou

Pivo nebo střik?

I když by se to s alkoholem v létě nemělo přehánět, je zřejmé, že se mu při různých zahradních party či při posezení na
letních restauračních zahrádkách sem tam nevyhneme, pokud
nejsme abstinenti. K nejoblíbenějším nápojům patří jistě pivo,
a to v současnosti v mnoha druzích. Liší se jak svým stupněm
obsaženého alkoholu, tak i celkovou chutí. Velký boom si stále drží ovocná piva. Jsou to zajímavé nápoje s letním espritem,
obvykle obsahují nižší procento alkoholu. Ovocná piva mívají
nejčastěji příchuť tropického ovoce. Mnohé pivovary nabízejí
i lehčí letní piva- záleží jen na vaší chuti. A co třeba mírně
alkoholické nápoje? Vedle oblíbeného mojita si našel oblibu
především u mladé generace Aperol Spritz, tedy střik z hořkosladkého aperitivu Aperol s proseccem a sodou. Milovníci
vína si zase v létě dopřávají vinné střiky, či spíše víno zředěné
kostkami ledu. K lehkým koktejlům patří také tzv. mimosa,
tedy suchý sekt s pomerančovým džusem. Tyto drinky se dají
pít v podstatě všude, jak na koupališti, tak na festivalu, na
party nebo diskotéce. Pozor však! Lezou v horku přece jen
docela rychle do hlavy… Pokud máte chuť na něco opravdu
speciálního, osvěžte se ledovým koktejlem z vodky a mraže-
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Vděčným
nápojovým
základem jsou
i mošty. Stačí je
zředit vodou
a doplnit šťávou z čerstvých
citronů.

Pokud vám
v restauraci nabízejí melounovou garnitu,
pak vězte, že
jde o cosi mezi
domácí melounovou zmrzlinou a melounovým ledovým
nápojem.

Paleta nealko nápojů

Další nápojem, který v létě vaši hosté uvítají, je ledový čaj
s citronem, ozdobený snítkou máty a zasypaný ledovými kostkami. Přestože ledový čaj je poměrně „mladý“ nápoj, známý
nějakých 150 let, jeho obliba je nesmírná. A navíc, doma si ho
připravíme bez konzervantů a přemíry cukru, jak to většinou
bývá u kupovaných ledových čajů. Pokud chcete něco méně
obvyklého, servírujte limonádu s levandulí. Kromě toho, že
navodí atmosféru jihovýchodního francouzského pobřeží, má
levandule zklidňující účinek a pomáhá při bolestech hlavy,
nespavosti, nervozitě a závratích. A její spojení s citronovou šťávou, vodou a ledem vám zpříjemní letní dny a rychle
zažene žízeň. A když už jsme u bylinek, zkuste tympánovou
limonádu. Tato bylinka ve spojení s citronovým sirupem vytváří skvostně osvěžující chuť.

Broskve a mošty

Chuť a vůně broskví je neodmyslitelně spjata s létem, prázdninami, dovolenou. Čerstvou broskvovou limonádu připravíme
snadno doma. Kromě broskví je tam i citron, který sladkou
chuť smíchá se svou kyselostí a limonáda tak získá na svěžesti.
Broskve k nám vlastně přišly z Číny. Jsou prospěšné našemu
organismu pro zvýšený obsah hořčíku a draslíku, dva základní
minerály, důležité k udržování pravidelného srdečního rytmu.
Takže limonádou nejen uhasíme žízeň v parném dni, ale
prospějeme i svému srdci. Ve velkém vedru přijde vhod perlivá
sladkokyselá citronová limonáda. Nepotřebujeme k tomu nic
víc než spoustu citronů, trochu cukru a vodu. Je to jednoduché a rychlé. Tenhle lehce šumivý nápoj plný vitamínů naši
letní hosté i jejich děti opravdu ocení. Vděčným nápojovým
základem jsou i mošty. Stačí je zředit vodou a doplnit šťávou
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z čerstvých citronů. A nakonec si zaslouží pozornost i drinky
z nealkoholických vín, které jsou ideálním osvěžením během
parných letních dní. Pro jejich dochucení se fantazii meze
nekladou. Ledová tříšť, kousky ovoce, ovocné sirupy… záleží
jen na vaší „baristické“ kreativitě.

Pití z melounu

Meloun je sladká a voňavá pochoutka, patřící k létu stejně
jako voda a slunce. Ale pozor, není to jen pochoutka, už dlouho se ví, že velmi blahodárně působí i na naše zdraví. Nemusíme ho konzumovat jen nakrájený, ale můžeme ho využít
jako skvělý nápoj. Melounovou dužinu doplníme dužinou
z limetek, vše odstavíme, vzniklou šťávu nalijeme do šejkru
s ledem a krátce promícháme. Nápoj můžeme, ale nemusíme
přecedit do sklenic a dolijeme jablečnou šťávou. Skvělé pití…
Pokud vám v restauraci nabízejí melounovou garnitu, pak
vězte, že jde o cosi mezi domácí melounovou zmrzlinou
a melounovým ledovým nápojem. Cukr, citronová šťáva
a voda se zahřeje několik minut, než se vše rozpustí, pak se
přimíchá rozmixovaný bezpeckový meloun a směs se dá zpracovat do zmrzlinového výrobníku. Rychlé a skvělé osvěžení.

Bowle

Při letní party oceníte osvěžující bowli. Připravuje se ve
speciální skleněné míse s poklicí (terina), která mimochodem
odradí dotěrný hmyz. Základ tvoří jakékoliv rozkrájené ovoce,
od jahod až po pomeranč, které se zalije buďto bublinatou
limonádou s ledem v nealko verzi, kterou ocení především
děti, nebo šumivým vínem a kapkou brandy pro dospěláky.
Vychlazená bowle se ještě může zasypat kostkami ledu,
a pak už jen rozdáte dlouhá brčka…
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Ledový Anglán
Za 5 minut hotový!

Nápoj bez vody

Na závěr jedna zdravá lahůdka, která se pije, a přitom
i zasytí. Jsou to oblíbené smoothies, namíchané z čerstvého
ovoce nebo zeleniny. Jsou tedy hustší než klasické džusy
(neobsahují téměř vodu) a může se do nich přidat také
cukr, drcený led, jogurt, mražené ovoce nebo med. Smoothies mohou obsahovat i kousky čokolády, oříšků, ovesných
vloček a spousty dalších chutných přísad. Některé smoothies
nápoje mohou mít konzistenci mléčného koktejlu.

Pravý ledový čaj. R ychlý a poctivý!

Pijeme i očima

Ať už si letní pití připravujete doma nebo si ho objednáváte
u baru, vždy by mělo poskytnout i příjemný vizuální dojem.
Záleží tedy na tom, jak nápoj ve sklenici vypadá a čím je
ozdoben. Léto nabízí daleko víc než jen cukrovou krustu
kolem okraje sklenice. Netradiční efekt se získá například
zamražením drobného bobulového ovoce s vodou ve
tvořítku na led. Ovocný led vypadá báječně například ve
sklenicích s tonikem, ozdobených čerstvými mátovými lístky.
Velmi dramaticky zase vypadají barevné vrstvy, které se tvoří
díky různé hustotě tekutin ve sklenici. Nejhustší jsou ovocné
šťávy a krémové likéry; přísady s vysokým obsahem alkoholu
bývají u hladiny. Tekutiny se musí nalévat pomalu na hladinu přes lžičku obrácenou vypouklou stranu nahoru. Vrstvit
se dá prakticky neomezeně, většina koktejlů ale obsahuje
nejvíce 3 až 5 vrstev. Takže vám přejeme krásné léto se skvěle servírovaným a chutným pitím.

plátek citrónu

1 sáček

čerstvé borůvky

Některé
smoothies
nápoje
mohou
mít konzistenci
mléčného
koktejlu.

med

ledovyanglan.cz
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Fenoménem dnešních mladých
lidí se stal nápoj bubble tea.

Ledová káva

Tuhle lahůdku si jistě budeme dopřávat celé léto. Povzbuzující nápoj a jeho nezaměnitelná chuť, spojená s chladivým
a osvěžujícím účinkem, co může být lepšího. A v kombinaci
se zmrzlinou, nebo trochou skořice, už to není jen nápoj, ale
letní dezert, kterým si zaslouženě zpříjemníme letní odpoledne o dovolené, i když ji třeba právě trávíme doma.

Mléčné osvěžení

V nabídce nealko koktejlů jsou trvale usazeny nápoje vyráběné z mléka. Ty bývají dochuceny dalšími pochutinami,
jako je vanilka, mixované ovoce, kakao, káva, ovocné výtažky a tresti, smetana, ořechy a další. Takové koktejly
se dají vyrobit jednoduše i doma v běžných mixérech
a v běžné obchodní síti je lze zakoupit například v cukrárnách či mléčných barech. Fenoménem dnešních mladých
lidí se stal nápoj bubble tea. Jeho základem je zelený nebo
černý čaj a součástí může být několik druhů kuliček na
dochucení, vyráběné z manioku nebo mořské řasy, popřípadě želé. Obliba osvěžujícího čajového nápoje původem
z Tchaj-wanu, kde v osmdesátých letech 20. století vznikl,
se rozšířila přes USA a Kanadu také do Evropy, populární je
nyní zejména v Německu. Fresh Bubble tea jsou ledové čaje
s ovocnou příchutí, Milky Bubble tea jsou obohaceny vyšlehaným mlékem, Frozen Bubble tea jsou ovocné ledové tříště
s čajem. Bubble tea se podává v umělohmotném kelímku
s natavenou fólií, která se proráží brčkem.
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Letni grilování
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com
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ení to jen jídlo. S grilováním se pojí spousta dalších
věcí. Zatímco člověk jí v dnešní době často sám,
grilovat sám nejspíš nikdy nebude. Spojuje lidi,
učí je vařit a ještě nějakou chvíli trvá. Rozhodně
to není žádný fastfood,“ vysvětluje bývalý kuchař Josef
Dloubek.
Naučit se správně grilovat přitom zvládne každý. Stačí jen
základní vybavení, chuť a kvalitní suroviny.

Na čem grilovat

Možností dneska máte hned několik, ale mezi ty základní
patří zcela jistě elektrický gril a gril na dřevěné uhlí. Každý
typ grilu má své pro i proti. Pojďme se nějaké možnosti
představit.
Griluje se všude, ten kdo nemá k dispozici terasu nebo
zahradu, opéká voňavé lahůdky alespoň na balkoně nebo
lodžii. Tam se nejlépe uplatní menší elektrické grily. Kouř
z dřevěného uhlí by obtěžoval sousedy a plynový gril
s poměrně prudkým ohněm se na malé často z několika
stran uzavřené prostory také nehodí. Elektrickou přípojku
máte po ruce, buď přímo na balkoně, nebo nedaleko
v pokoji, elektrické grily nejsou rozměrově náročné a snadno je umístíte na menší stolek. Můžete si pořídit i takový,
pod který se jako příslušenství prodává šikovný skládací
vozík na kolečkách. Když grilujete v kuchyni, nebudete ho
potřebovat, když si chcete dopřát pěknou chvilku na balkoně a nemáte tam stolek, umístíte gril bezpečně a stabilně
do pojízdného vozíku a vyvezete si ho ven.
Některé grily mají plotny oboustranné, z jedné strany
vroubkované, z druhé hladké. Jiné modely pak nabízejí
výměnné plotny. V každém případě je dobré zvolit model,
Ice Jaro
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Není to jen
jídlo. S grilováním se pojí
spousta dalších věcí.
Zatímco člověk jí
v dnešní
době často
sám, grilovat
sám nejspíš
nikdy
nebude.

který je od výrobce nastaven tak, že plotna má mírný sklon
směrem ke žlábku, kterým tuk odtéká do sběrné nádobky
pod plotnou. Tato nádobka by měla jít také snadno odejmout od těla grilu, snadno ji pak spolu s plotnami umyjete
ručně nebo u některých typů v myčce.
Jednoduché elektrické grily mají jen otevřené plotny, které
se rovnoměrně rozehřejí topnou spirálou pod nimi. Pro
lepší grilování můžete zvolit elektrický gril s víkem, pod
kterým se maso připravuje rychleji a ani při vysoké teplotě
vám tuk nestříká okolo. Pak jsou tu ještě elektrické grily
kontaktní, kde položíte maso na spodní plotnu a pevně na
něj přitisknete plotnu horní, umístěnou ve víku. Celý gril
uzavřete mechanismem na držadle, maso se propéká
z obou stran, nemusíte ho obracet, po chvilce gril otevřete
a vše je hotové.
Na elektrickém grilu připravíte chutné steaky, ryby i zeleninu, neogrilujete na nich ovšem třeba celé kuře. Jistou možnost nekontaktního grilování poskytují grily s hlubokým
víkem, kde můžete na plotny postavit ohnutý aluminiový
tácek, na něj zavěsit třeba klobásky a nechat je pod víkem
dobře propéct. Protože plotny se ale rozehřívají stejně
v celé ploše, pomalé nepřímé grilování mimo hlavní žár
na elektřině možné není.

Přímé a nepřímé grilování

Příprava na grilovací party vyžaduje jedno zásadní rozhodnutí - bude někdo stát o grilu, nakládat na něj další
a další plátky masa, opékat zeleninu i chléb a postupně to
rozdávat hostům, nebo na grilu připravíme něco většího,
co se bude zvolna propékat a pak se to naporcuje najednou? Zhruba to je rozdíl mezi přímým a nepřímým grilo-
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SMLSNĚTE SI

na luxusních belgických
čokoládách

váním. Metoda přímého grilování využívá vysoké teploty
k rychlé přípravě relativně malých nebo tenkých kousků potravin. Typické potraviny grilované přímo jsou steaky, kotlety, kuřecí prsa, rybí filety, zelenina, pečivo. Obvykle se říká,
že přímou metodou se grilují potraviny s potřebnou dobou
tepelné úpravy nejvýše 20-30 minut. Nepřímé grilování se
využívá k přípravě větších nebo tužších potravin, které by
se při delším přímém grilování připálily. Potraviny se umístí
vedle ohně, ne přímo nad něj. Víko grilu je uzavřené, aby
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zabránilo úniku tepla z grilu, takže to celé připomíná pečení v troubě. Nepřímé grilování se používá k přípravě větších
a velkých kusů masa nebo maso tužší. Nepřímo se grilují
žebírka, koleno, vepřová plec, hovězí hrudí, celá kuřata
a kachny, ale tímto způsobem můžete ugrilovat třeba také
celou hlávku zelí.

Grily na dřevěné uhlí

Po malé odbočce zpět k typům grilů. Příjemnou letní zábavou, ale také zkouškou vašich kuchařských dovedností, je
bezpochyby grilování na dřevěném uhlí. Fajnšmekři si ho
nikdy nenechají ujít, protože příchuť, kterou pokrmu dodá
vůně z rozžhavených uhlíků je nezaměnitelná a na plynu jí
prostě nedocílíte.
Základem grilu na dřevěné uhlí je mísa, ve které žhnou
uhlíky kusového uhlí nebo briket. Nad ní je umístěn rošt.
Protože skutečně kvalitní grilování se odehrává pod poklopem, většina moderních grilů je dnes vybavena víkem. Tady
už začíná poměřování komfortu, protože způsob, jak je
víko zavěšené, jak snadno se odkládá a přiklápí, aniž byste
si popálili prsty nebo museli přemýšlet, kam víko odložit, je
pro vaši spokojenost jedním z hlavních faktorů. Tím dalším je materiál, ze kterého je gril vyroben mísa na uhlíky.
Začíná u jednoduchého plechu natřeného žáruvzdornou
barvou a končí u porcelánem smaltovaných mis či u grilů litinových, skutečně bytelných a téměř nezničitelných.
Váha grilu totiž hraje také roli, lehké plechové jsou méně
stabilní a je třeba dobře ohlídat rovnost plochy, kde takový
gril postavíte. Těžká litina naopak pevně zaboří nožičky na
jakémkoliv místě v zahradě, stačí gril řádně vyrovnat
a nemusíte mít strach z převrhnutí.
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Šikovným integrovaným příslušenstvím luxusnějších grilů na
dřevěné uhlí je teploměr ve víku, který vám ohlídá zejména
při nepřímém delším grilování teplotu uvnitř.
Teprve delší zkušeností získáte cvik v tom, kolik uhlí je
nutné rozpálit pro různé druhy masa či zeleniny. Přisypávání uhlí je jeden z oříšků, ideální je mít připravené už žhavé
uhlí, protože přisypáním nerozžhaveného přerušíte grilování - vlastně začínáte znovu. Dobře vám poslouží startovací
komín. Do něj nasypete dřevěné uhlí, zespodu podstrčíte
papír, ten zapálíte a počkáte, až se v komínu uhlí rozhoří
a pak už bude jen žhnout. Ideální metodou je pak použití
kvalitních podpalovacích kostek (vždy vybírejte takové, které neobsahují žádná pojidla, jen dřevěná vlákna). Kostky
položíte na rošt, zapálíte a na ně postavíte komín naplněný
uhlím. Když je uhlí nažhavené, odsunete dolní přepážku
v komínu a uhlí prosypete roštem do žhavící mísy. Dobré grily mají v míse otvory na popel chráněné posuvným
krytem. Když se začne popel tvořit, kryt otevřete, uhlí
prohrábnete a popel se prosype do misky nebo do integrovaného popelníku.

Plynové grily

Grily s propanbutanovými lahvemi patří už spíše do kategorie letních kuchyní. Mohou mít jeden hořák, ale také
dva, tři nebo čtyři. Ty velké při otevření připomínají varnou
desku. Však se také výrobci předhánějí v tom, jak jsou hořáky vyrobené a integrované do plochy, abychom je mohli
co nejsnáze čistit. Existují i malé přenosné plynové grily,
počítejte ale s tím, že plynová lahev něco váží a především
musí být vždy gril instalován kvůli bezpečnosti na naprosto
rovné pevné ploše. Velké „pojízdné kuchyňky“ jsou samy

o sobě těžké a můžete je tedy umístit třeba na rovný trávník. Na otevřeném prostranství ovšem nastává potíž
s větrem - nejenže se hořáky obtížně zapalují (na to existují
pomůcky - chrániče a elektrické podpalovače), ale vítr vám
může plamen sfouknout. Plynový gril je tedy ideální umístit
do altánku nebo do otevřené zimní zahrady, na verandu,
zkrátka tam, kde je před větrem chráněný.
Grilování na plynu je jako vaření na plynu - praxí zjistíte,
jak vysoký plamen potřebujete na různé rošty a tály, jak
vysoko je umístit na oheň, jak vyladit hoření na několika
hořácích tak, abyste mohli opékat či grilovat nepřímo, jak
grilovat pod poklopem, nebo dokonce jak s pomocí lupínků v plynové grilu udit či alespoň dodat masu zdání přípravy na dřevě.
Velké grily pak mívají i zabudovaný postranní vařič - to už
je skutečně kompletní kuchyně, v jaké můžete na jedné
straně péct, resp. grilovat maso a zeleninu a na druhé vařit
v hrnci brambory.

Grilovací kameny

Grilování na lávových kamenech je známý pojem, méně
už se ale ví, že grilovat či péct můžete také na kamenech
žulových. Jsou vhodné na grily, kde pod kamenem můžete
udržovat rovnoměrný žár v celé ploše - tedy nad dřevěné
uhlí, brikety nebo na grilování v krbu na hořícími polínky,
ale také na elektrické grily se rovnoměrně žhavící spirálou.
Na grilování na plynu, kde je žár soustředěn do jednoho
místa, se žulové kameny nehodí. Lávové kameny toho sice
vydrží víc, přesto ani ty se na plyn příliš nehodí.
Grilování na kamenech má ale široké použití, nejde jen o to
umístit kámen nad plamen v grilu. Kámen můžete
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předehřát třeba v troubě a pak na něm servírovat - kámen
osazený v rámečku s držadlem položíte na prkénko přímo
na stůl a pokrm na něm vydrží velmi dlouho teplý. Prodávají se docela malé kameny 20 x 20 cm, ty můžete položit
třeba na plotnu na sporáku a připravit si na nich vejce na
slanině k snídani.
Chuťově přináší pečení na kamenech možnost pokrm dobře
a rovnoměrně propéct, musíte ovšem dodržet určitá pravidla. Především by maso, ryby nebo zelenina neměly být
mokré ani natřené velkým množstvím tuku. Aby se maso
na kámen nepřilepovalo, stačí ho po rozehřátí posypat solí.
Z toho důvodu pak samotné maso nesolíme, tedy dosolíme
ho případně až na samém konci pečení.
Kámen nikdy nevystavujeme prudkému střídání teplot
– mohl by prasknout. To znamená, že oheň ho vkládáme
v pokojové teplotě, nikdy na rozehřátý nelijeme vodu.
Ostatně kameny bychom nikdy neměly čistit namočené,
stačí jen dřevěnou špachtlí odstranit napečeniny a pak kámen třeba s pomocí trochy oleje ještě teplý otřít a vyleštit.
Záměrně uvádíme grilování na kamenech mimo kapitolky
o různých grilech. Kámen je totiž vlastně grilem sám
o sobě. Na přípravu steaků, čerstvých ryb, plátků zeleniny
nebo brambor se hodí skvěle. Na řádně rozehřátém kameni
připravíte křehký steak, pak můžete kámen přenést na stůl,
položit na prkno a přímo tak servírovat. Steak se bude ještě
pár minut dodělávat, můžete jíst zvolna a vychutnávat postupnou mírnou proměnu masa nebo stále prohřáté kousky
zeleniny.
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DUŠEVNÍ HYGIENA, ODPOČINEK, RELAXACE A REGENERACE PSYCHICKÝCH I FYZICKÝCH SIL. DOPORUČENÍ,
KTERÁ SLYŠÍME NA KAŽDÉM
KROKU. ALE KDO DOOPRAVDY VÍ, JAK TO UDĚLAT? DOBRÝ RECEPT NABÍZÍ VYHLÁŠENÝ
LÁZEŇSKÝ HOTEL IMPERIAL
V KARLOVÝCH VARECH.
NESLIBUJE NEMOŽNÉ, NEBUDETE JAKO MÁVNUTÍM KOUZELNÉHO PROUTKU PO PÁR
PROCEDURÁCH JAKO ZNOVUZROZENÍ. TO PROSTĚ NEJDE.
CO ALE LZE A PŘINÁŠÍ POZITIVNÍ VÝSLEDKY, JE ŽIVOTNÍ
RESTART. ZAPIŠTE SI TEDY DO
SVÉHO DIÁŘE ZAČÁTEK NOVÉHO PŘÍSTUPU K ŽIVOTU
A VYZKOUŠEJTE NA VLASTNÍ
KŮŽI, CO PRO VÁS BUDE
NEJLEPŠÍ.

P

racovní povinnosti, stres
a nervozita, stejně jako fyzické
přetížení, starost o rodinu, o finanční zabezpečení – to všechno se v našem těle proměňuje
v toxiny, které zatěžují náš organismus.
A detoxikační orgány, jako jsou játra,
ledviny, plíce, střeva, kůže a lymfatický systém, potřebují na svou očistnou
činnost daleko více než jednu vycházku
za měsíc, ba dokonce nestačí ani víkend
na kolech. Není divu, v průběhu let se
škodlivých látek v našem těle usadilo
opravdu hodně. A pokud mu nepomůžeme a občas nepročistíme, nemohou
tyto orgány fungovat správně. Proto
je ideální svěřit se do péče odborníků,
protože s jejich pomocí se toxiny odstraní rychleji a mnohem dříve nastoupí
pocit svěžesti a nové energie.

PRO DUŠI I TĚLO
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Tady se každá
představa
o dokonalé
svatbě plní
hned

Svatba jako z pohádky

A když už jsme u toho životního restartu, co j větším
životním milníkem, než svatební den? I ten vám pomohou zorganizovat v tomto pohádkovém hotelu a buďte
si jisti, že to bude den, který si budete chtít pamatovat
celý život.
Proto je tak důležité, jaké šaty si nevěsta oblékne, jak si
učeše vlasy, jaký prstýnek jí ženich navlékne, jaká bude
první polévka ze společného talíře a samozřejmě i to,
jak kouzelná bude svatební noc. Kromě toho je třeba
zařídit, kde a před kým si slíbíte věrnost na celý život,
nesmí se zapomenout na kytice ve správném barevném
tónu, na výzdobu, oznámení, pozvánky – je toho nad
hlavu! A zcela samostatnou kapitolou je dokonalé svatební menu s koláčky, obrovským dortem a překrásně
prostřeným stolem. A to vše vám pomůže zařídit hotel
Imperial. Svatební obřad klidně může být pod širým
nebem v parku, oběd vytvořený šéfkuchaři, kteří vařili
pro řadu prezidentů i celebrit, v luxusní restauraci Paris
a večerní zábava třeba ve stylovém Clubu Imperial, kde
tak dobře zní živá hudba a nádherně se popíjejí originální míchané nápoje. A na závěr ještě chvilka klidu ve
dvou, se sklenkou sektu v romanticky vyzdobené věžičce, kde se výhled na blikající město v údolí říčky Teplé
zaryje do paměti jako nesmazatelná vzpomínka na
nejkrásnější den vašeho života.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Wellness pobyty

S návratem k tělesné a hlavně duševní rovnováze vám pomohou tří až pětidenní wellness pobyty. Nastartují pitný,
stravovací i pohybový režim, tradiční karlovarské koupele
ve spojení třeba s aromatickou masáží jsou určitě tou
pravou relaxací. V luxusním, náročně zrekonstruovaném
hotelu Imperial si můžete vybrat z několika balíčků, mezi
něž patří 3denní Relaxační víkend, 4denní Romantika
v lázních, případně 5denní Pohoda a uvolnění.

Interiéry náročně
vzkříšené do krásy
vytvořené
legendárními výrobci
nábytku ve stylu
Sheraton, Chippendal
nebo Adam.
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Tip na výlet
Text: Eva Houserová, foto: Shuterstock.com

KARLOVY

VARY

NEJSOU
JEN LÁZNĚ
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KOLONÁDY S MINERÁLNÍMI PRAMENY, ZELENÉ
PARKY, SPECIFICKÁ ATMOSFÉRA. TO VŠE A JEŠTĚ
MNOHEM VÍCE DĚLÁ Z KARLOVÝCH VARŮ
JEDNO Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH A NEJZNÁMĚJŠÍCH
LÁZEŇSKÝCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY.

H

istorie lázeňského města se začala psát
kolem roku 1350, kdy císař Karel IV. při
svém pobytu v Lokti nechal na místě
údajného pramene založit lázně nazvané
Horké Lázně u Lokte, které byly později
přejmenované na Karlovy Vary. V roce 1522 vyšla
v Lipsku první odborná kniha o Karlových Varech
a jejich léčebných vlastnostech, jejímž autorem byl
lékař Václav Payer. O 60 let později zasáhla město
velká povodeň a v roce 1604 pak zničující požár; obě
katastrofy značně poničily město. V roce 1844 začal
další rozvoj průmyslu města, tentokrát zaměřený
na vývoz vřídelní vody. Rozvoj potřeboval ke svému růstu napojení na železnici, takže roku 1870 je
město napojeno na evropskou železniční síť. Koncem
19. století se mění Karlovy Vary také architektonicky.
Stále více se prosazuje historizující styl staveb (neoklasicismus, neobaroko, neorenesance). V době první
republiky bylo ve městě roku 1929 otevřeno letiště.

Ice Léto 2017 |

133

Zatímco termální prameny léčí lidská těla,
karlovarské lázeňské
lesy a jejich romantická
výletní místa jsou
balzámem pro duši.

Komplexní léčba zdravotních
neduhů
Místní lázeňství je založeno na využívání minerální vody s léčivými účinky, která vzniká v granitovém krystaliniku v hloubkách okolo 2 000 metrů. Karlovarské lázeňské procedury léčí
především nemoci trávicího traktu a poruchy látkové výměny
a žláz s vnitřní sekrecí. Jde především o problémy žaludku,
žlučníku, jater, slinivky břišní nebo střev. Také se zde ale léčí
i lidé s cukrovkou, obezitou nebo dnou, metabolicky podmíněným chronickým zánětlivým onemocněním. Léčba se však také
zaměřuje na nemocí pohybového ústrojí, jako jsou např. funkční poruchy páteře a degenerativní změny velkých kloubů. To
vše na základě originálních léčebných procedur, mezi které se
řadí koupele, vodoléčba, vířivka, různé druhy masáží, slatinné
obklady, parafinové a suché uhličité zábaly, různé druhy elektroléčby, léčba magnetem a laserem, léčebný tělocvik, oxygenoterapie, inhalace a střevní výplachy minerální vodou.

Špičkové wellness

Mnoho hostů přijíždí do Varů za wellness terapií, která je
velmi podobná lázeňské léčbě. Hlavní rozdíl vězí v tom, že ji
nepředepisuje lékař a nehradí žádná zdravotní pojišťovna.
Wellness si můžete užívat podle vašich přání – buď si vyberete
některý z mnoha wellness programů z nabídky karlovarských
lázeňských hotelů, nebo si ho sami poskládáte z procedur,
které vám nejvíce vyhovují. Nevíte-li si rady, kvalifikovaný lázeňský personál vám jistě poradí. Z rukou odborníků se vám
dostane uvolňujících masáží, relaxačních koupelí i hřejivých
zábalů. Pro dámy jsou připraveny speciální beauty programy,
jejichž součástí bývají pleťové masky, peeling, ošetření celulitidy apod. Do Karlových Varů přijíždí ročně stovky návštěvníků
v rámci zdravotní turistiky za vyhlášenými lékaři specialisty.
Kromě lázeňských lékařů můžete navštívit specialisty na
plastickou chirurgii, dermatologii, gastroenterologii apod.
Objednat se můžete také k vyhlášeným očním lékařům, stomatologům a dalším specialistům.
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Vřídla
V centru lázeňské zóny
najdete nejvydatnější
a nejteplejší karlovarský
pramen – Vřídlo, které
tryská až do výšky 12 m
a za 1 minutu z podzemí
vychrlí až 2.000 l termominerální vody o teplotě
72 °C a 5.000 l oxidu
uhličitého. Vřídlo bylo
v loňském roce po
rekonstrukci kolonády
znovu zpřístupněno.
Z podzemí kolonády jsou
vřídelní vodou zásobovány lázeňské hotely, které
ji využívají jak pro koupele, tak i k pitné kúře.
Ve staré části vřídelního
podzemí je zpřístupněna
exkurzní trasa podzemí
Vřídla. Kromě podzemních vývěrů tu uvidíte
proces pokameňování
karlovarských suvenýrů,
vzácné nerosty apod.
V promenádní hale
najdete kromě vřídelní
fontány ještě dalších
5 vývodů pramene.
Z těch si můžete nabrat
vřídelní vodu do pohárku buď v její přirozené
teplotě (72 °C) nebo
ochlazenou.

Léčivé prameny

Ze 79 místních pramenů je jich 13 určeno k pitné kúře. Minerální vody jsou si základním složením podobné, avšak díky
rozdílné teplotě a odlišnému obsahu kysličníku uhličitého
mají rozličné účinky. Chladnější prameny mají obvykle lehce
projímavý účinek, prameny teplejší zpomalují vylučování
žluče a žaludečních šťáv. Složení vody jednotlivých pramenů,
ani jejich léčivá síla se za 650 let nezměnila. Naopak, díky
moderní balneologii byly léčivé účinky pramenů umocněny
optimalizací jejich užívání a doplněním léčby o další podpůrné procedury. Termální minerální voda je dále využívána ke
koupelím a výplachům a přírodní plyn k injekční aplikaci
a suchým koupelím. Všechny prameny, užívané k pitné
kúře, naleznete na pěti karlovarských kolonádách.

Léčivé prameny

Hlavním účelem kolonád je poskytnout lázeňským hostům
pohodlí při užívání naordinovaných léčivých pramenů.
Všech 5 kolonád leží nedaleko od sebe. Půjdete-li směrem
od hotelu Thermal proti proudu řeky Teplé, přijdete jako
k první k Sadové kolonádě. O několik kroků dále byla
v letech 1871–1881 postavena největší lázeňská stavba tohoto města, Mlýnská kolonáda, která zastřešuje 5 pramenů.
Kolonáda se může pochlubit 124 korintskými sloupy, orchestřištěm pro lázeňský orchestr a zajímavými alegorickými
výjevy. Její stěny jsou vyzdobeny alegorickými reliéfy, ze
střechy shlíží 12 soch, z nichž každá představuje jeden měsíc
v roce. Pokud budete pokračovat proti proudu řeky, dojedete k Tržní, Zámecké a Vřídelní kolonádě. Všechny stojí
jen pár metrů od sebe. Tržní kolonáda byla v 80. letech
19. století vybudována ve švýcarském stylu jako dočasné
řešení zastřešení pramenů. Dnešní stavba, která kopíruje
tu původní, byla dokončena v roce 1991. V jejích prostorách
vytékají prameny Tržní a Karla IV. Naproti kolonádě se nachází secesní dům Zawoj. Nad Tržní kolonádou se tyčí
původně gotická Zámecká věž, která je pozůstatkem
hrádku Karla IV.
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Císařské
lázně

Lázeňské budovy

Kdysi se lidé koupali v dřevěných kádích přímo u pramenů,
později v okolních domech, do kterých se voda dopravovala
systémem trubek nebo za pomoci nosičů. V době největšího
rozkvětu lázní bylo ve městě vybudováno postupně 6 lázeňských domů: Císařské lázně, Vřídelní lázně, Lázeňský dům
(Kurhaus), Nové lázně, Alžbětiny lázně a Plynové lázně. Za
první republiky byly očíslovány římskými číslicemi I – VI. Některé slouží dodnes, jiné byly zbourány, nebo chátrají. Doba
velkých lázeňských domů skončila, jejich funkci přebírají hotely, které mají vybudovány vlastní balneo a wellness provozy,
takže hosté nemusí opustit hotel a mají veškeré procedury
a služby pod jednou střechou. Nicméně architektonické zpracování původních lázeňských budov stojí za povšimnutí, bez
ohledu na to, zda jsou ještě v provozu, nebo už „jen zdobí“.

zvyk umisťovat podél nich děkovné, obdivné a oslavné nápisy
vděčných lázeňských hostů. Jako mají Lurdy svou pyramidu
z odložených berlí uzdravených pacientů, tak mají Karlovy
Vary na Goethově stezce unikátní přírodní galerii díkůvzdání.
Mnozí lázeňští hosté kromě zřízení desky s nápisem sponzorovali stavbu či opravu objektů v karlovarských lesích, které
nesly jejich jméno. Dodnes tu máme Findlaterův altánek,
Maierův gloriet, Wolfovo sedátko a jiné zvěčnělé mecenášské
památky. V roce 1999 bylo poblíž Rusalčiny chaty zřízeno tzv.
Páralovo sedátko na počest českého spisovatele Vladimíra
Párala, ctitele a sponzora karlovarských lesů.

Léčba karlovarskými lesy

Zatímco termální prameny léčí lidská těla, karlovarské lázeňské lesy a jejich romantická výletní místa jsou balzámem pro
duši. Základní myšlenku karlovarských lesních promenád dokonale vyjadřují dva slogany: Příroda utěšitelka a Pohybem ke
zdraví. Duchovním otcem karlovarských promenádních cest
byl lázeňský lékař David Becher (1725-1792). Až do začátku
jeho působení kolem roku l760 pacienti během kúry rádi lenošili a vodu si nechávali donášet od pramenů až do bytu. Výšlap do nedalekých Dorotheiných niv za Českým sálem (dnes
Grandhotel Pupp) už považovali za obdivuhodný fyzický
výkon. Díky nové léčebné metodě dr. Bechera, jež vyžadovala
tělesný pohyb, se v lesích kolem města začaly od sklonku l8.
století budovat vycházkové cesty. Významnou roli při této aktivitě sehráli mecenáši ze zámožných vrstev. V návaznosti na
výstavbu lesních promenád se v Karlových Varech ujal hezký
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altánek
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Vyhlídková místa

Na toulkách parkovou a lesní zelení potkáte altánky, chaty
a další malé stavby, které byly vybudovány pro odpočinek,
jako útočiště před deštěm, nebo jen pro potěchu oka turisty. Vydáte-li se k nějakému konkrétnímu cíli, budou vás vést
mnohé rozcestníky, ukazatele, značky a orientační plány.
Nejčastějšími cíli cest karlovarských návštěvníků bývají obvykle
vyhlídky, jako např. Vyhlídka Karla IV. nebo Jelení skok. K oběma místům se dostanete z Výšiny přátelství, na níž stojí rozhledna Diana. Kamenná rozhledna se tyčí ve výšce 547 m n.
m. v lázeňských lesích nad Grandhotelem Pupp. Stojí tu už od
roku 1914 a nabízí úžasnou vyhlídku na celé Karlovy Vary a jejich okolí. K rozhledně dojdete pěšky po lázeňských stezkách,
nebo vyjedete lanovkou. Zastřešený dřevěný altánek, patrně nejstarší vyhlídkovou stavbu v lázeňském městě, nechal
postavit v roce 1804 karlovarský rodák, vídeňský obchodník
Mayer na skalním suku ve svahu pod křížem na Petrově výšině
u Jeleního skoku. Altánek byl nazván podle jeho zakladatele
Mayerův gloriet, někdy se mu říká rovněž Jelení skok.

Kam za památkami

Mayerův
gloriet
138 | Ice Léto 2017

Co se pamětihodností týká, za prohlídku rozhodně stojí
Císařské lázně poblíž říčky Teplé, které byly reprezentativním
lázeňským zařízením s nejmodernějším provozem rakousko-uherské monarchie. Vyprojektovali je vídeňští architekti
Ferdinand Fellmer a Herman Helmer, postavené byly v letech
1893–1895. V budově je možné vidět expozici evropského
lázeňství, vstupní foyer, dvoukřídlé schodiště a prostory Zanderova sálu. Na průčelí budovy jsou nápisové desky se jmény
nejzasloužilejších karlovarských lékařů. Císařské lázně byly
v roce 2010 zařazené mezi národní kulturní památky.
Dalším turistickým magnetem města je původně středověký
gotický kostel sv. Máří Magdalény obklopený hřbitovem. Byl
postaven ve druhé polovině 14. století na návrší nad Vřídlem
uprostřed města. V roce 1518 byl kostel renesančně přestavěn.
Na počátku 18. století se však kostel po několika požárech
nalézal ve velmi špatném stavu. Bylo rozhodnuto o demolici
kostela a výstavbě nového karlovarského chrámu. Základní
kámen kostela byl položen 27. dubna 1733, samotný vrcholně barokní děkanský chrám byl poté vystavěn v letech 1733
– 1736 podle plánů významného českého architekta Kiliána
Ignáce Dientzenhofera. V roce 2010
byl tento nádherný
svatostánek prohlášen Národní kulturní památkou České
republiky.
V interiéru kostela
si můžete prohlédnout bohatě
zdobený barokní inventář z 18. století.
V podzemí chrámu
stojí za pozornost
unikátní pohřební
krypta původního
gotického kostela,
ve které jsou uloženy kosterní pozůstatky ze zrušeného
hřbitova.

Kostel
sv. Petra a Pavla
Další architektonickou a kulturní chloubou Karlových Varů
je pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla, nádherně zdobená
stavba, postavená v tehdy vznikající výstavní vilové čtvrti
Westend v letech 1893 - 1898 podle plánů architekta Gustava Widemanna z Františkových Lázní. Vzorem stavby se stal
byzantsko-staroruský chrám v Ostankinu nedaleko Moskvy.
Potřebné finance na stavbu kostela byly získány díky sbírce
mezi zámožnou srbskou a ruskou lázeňskou klientelou
a šlechtou. Nový kostel tak nahradil patrně již nevyhovující
původní pravoslavnou motlitebnu v Mariánskolázeňské ulici.
Bohatě zdobený pravoslavný chrám na půdorysu řeckého
kříže je završen pěti pozlacenými kupolemi. Stěny kostela
doplňuje bohatá ornamentální sochařská a figurální malířská výzdoba. Vnitřní zařízení kostela tvoří bohatý majolikový
dřevěný ikonostas s olejovými ikonami světců od malíře Tjurina, vyrobený původně v Kuzněcovu pro Světovou výstavu
v Paříži v roce 1900. U schodiště proti Sadové ulici je umístěn
bronzový reliéf Petra I. od sochaře M. Hillera.
Anglikánský pseudogotický kostel sv. Lukáše byl postaven
za finanční podpory anglických lázeňských hostů v letech
1876-1877 karlovarským stavitelem Josefem Slowakem podle
plánů lipského stavebního rady Dr. Oskara Mothese na terase na Zámeckém vrchu. Základní kámen stavby byl položen
v roce 1876, slavnostní vysvěcení nového kostela proběhlo
24. června 1877. Kostel tak nahradil již nevyhovující stavbu
starého anglikánského kostela v Zahradním údolí.
Stavba vychází z romantického pojetí anglické pseudogotiky, používající neomítnuté holé zdivo, které dodává stavbě
cizokrajný nádech. Dvoulodní kostel na půdorysu latinského kříže s mohutnými opěrnými pilíři je nad kupolí nad
křížením lodí završen výraznou, nakoso postavenou dřevěnou hranolovou věží s ochozem. V letech 1909 - 1910 byl
kostel restaurován. V současné době je v kostele Muzeum
voskových figurín.

Karlovarské sklo

Milovníci a sběratelé ušlechtilého skla si jistě nenechají ujít
návštěvu Muzea sklárny Moser a sklářské huti. Moser je značka skleněných výrobků té nejvyšší kvality, známých po celém

světě. Unikátní pohled do historie i současnosti sklárny poskytuje nově řešená expozice sklářského muzea. V moderním
interiéru nabízí poutavou prohlídku mapující více než 150 let
historie sklárny, uvádí slavné majitele luxusního skla Moser
a představuje nejstarší sklářskou tvorbu až po současné kolekce s více než 2.000 exponáty. Výstava je doplněna 7 dokumentárními pořady v 6 světových jazycích. Rozhodně doporučujeme prohlídku sklářské hutě. Během exkurze uvidíte, jak ze
žhavé skleněné hmoty vznikají jedinečné výrobky. Hotové výrobky si potom můžete zakoupit ve firemní prodejně Moser.
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Hotel Imperial

Hotel Penzion Petr
Hotel Penzion Petr se nachází v centru lázeňské zóny Karlových Varů
na břehu řeky Teplá, přímo naproti známé Mlýnské kolonádě s léčivými
prameny. Hotel Petr vám nabízí úžasnou relaxaci v centru nezapomenutelného města Karlovy Vary. Odpočinkem dýchající pokoje vám zpříjemní
pobyt v blízkosti všech lázeňských pramenů a poskytnou neobyčejný zážitek při vašem pobytu. Hosté si
Hotel Penzion Petr
můžou zpestřit volVřídelní ulice 86/15
nou chvíli při živé
hře v nově otevřeKarlovy Vary 360 01
ném kasinu Cosmos
tel.: +420 353 230 114
Carlsbad.

Procházkou po Varech

Procházku začneme možná nečekaně u Muzea Jan Becher,
které se nachází se v bývalé výrobně světoznámého bylinného
likéru. Po prohlídce sklepení, vystavených předmětů a shlédnutí krátkého filmu se můžeme vydat dál. Za Vřídlem přejdeme
řeku a vydáme se ke stanici lanovky Divadelní náměstí. Projedeme skrz skalní masiv k hotelu Imperial, který je jednou
z dominant města, projdeme se k hotelu a prohlédneme si
jeho krásné okolí. Potom klikatou pěšinkou sejdeme zpátky
k říčce Teplé. Sestup serpentinami je dost náročný, pokud se na
něj necítíte, běžte kolem tenisových kurtů na zastávku MHD
č. 11 Libušina a svezte se dolů k Richmondu autobusem.
Pokračujte Slovenskou ulicí proti proudu, než se dostanete
k Parkhotelu Richmond. Podzemní lanová dráha Divadelní
náměstí - hotel Imperial je první z trojice pozemních lanových
drah v Karlových Varech postavených začátkem 20. století. Od
roku 1959 je nejstrmější českou pozemní lanovkou. Dráha na
Imperial je unikátní také svým technickým řešením, neboť je
vedena v celé své délce v tunelu (je nazývána též Karlovarské
metro). Lanová dráha kyvadlového systému s kapacitou vozů
50 osob má délku 127 m, převýšení 54 m a doba jízdy je 1 min.
V Evropě je to nejstarší lanová dráha.

Výlety do okolí

Blízké i vzdálenější okolí lázeňského města nabízí řadu míst
jako stvořených pro celodenní výlety. Jedním z nich je poutní
místo Andělská hora se zříceninou hradu nad městečkem,
která se nachází jihovýchodně od Karlových Varů. Hrad Engelsburg byl založen koncem 14. stol., v 17. stol. byl rekonstruován
a v r. 1718 poničen požárem. Dnes z něj zbývá jen zřícenina.
Po výstupu k torzu hradu se vám naskytne úžasný pohled na
karlovarskou krajinu. Další zajímavou lokalitou jsou Svatošské
skály, které byly v roce 1933 vyhlášeny národní přírodní památkou. Nacházejí se v údolí řeky Ohře mezi Karlovými Vary a Lok-
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tem. Skupina mohutných žulových skal vytváří pozoruhodné
útvary jako např. zkamenělý svatební průvod, Štolu Benátčanů
(umělá jeskyně) a hradiště Starý Loket (pravěké sídliště na
skalním ostrohu nad řekou Ohře ze střední doby kamenné).
Kolem Svatošských skal vede také oblíbená naučná stezka.
Na naučné stezce mezi Loktem a karlovarským Doubím, která
je 10 km dlouhá, se nachází 12 zastávek s informacemi z oborů
geologie, archeologie, historie a botaniky. Trasu si oblíbilo
mnoho cyklistů i pěších turistů. Zájemci o sakrální objekty si
jistě nenechají ujít návštěvu premonstráckého klášteru Teplá,
ležící v Tepelské vrchovině na západě Čech nedaleko Mariánských Lázní. Proslulý klášter založil v roce 1193 český velmož
blahoslavený Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. Na přelomu 17. a 18.
století byl klášterní objekt barokně přestavěn K. Dienzenhoferem. Poslední období rozkvětu zažil klášter na přelomu
19. a 20. století, kdy byla vybudována nová knihovna a muzeum spolu s parkem. Hospodářsky klášter podlomila pozemková reforma po vzniku Československa a nacistická okupace.
V roce 1990 se do kláštera vrátili premonstráti a dochází
k postupné obnově. Klášterní knihovna obsahuje 100 000
svazků a patří k nejstarším a nejvýznamnějším historickým
knihovnám v České republice. Jsou zde uloženy vzácné rukopisy, 45 středověkých kodexů, prvotisky, paleotypy a staré listiny,
hlavně teologické, ale i z vědních oborů ve všech světových
jazycích. Výlet si můžete udělat i do lázeňského města Jáchymova, ležícího necelých 20 km od Karlových Varů. Jde se
o další významné západočeské lázně, které se mohou chlubit
celosvětově unikátní léčbou bolestivých stavů. Jáchymovská
léčba je založena na koupelích v radonové vodě, čerpané
z místních dolů. Kromě jedinečné lázeňské léčby láká do
Jáchymova turisty i několik historicky cenných staveb, místní
muzeum, aquapark a okolní příroda. Můžete se odtud svézt
sedačkovou lanovkou na nejvyšší bod českého Krušnohoří
– horu Klínovec.

+420 353 901 000
e-mail: info@hotelpetr.com,
casino.cosmos@email.cz
www.hotel-petr.eu
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Grandhotel
Pupp

Golf, tenis, lyžování
Karlovy Vary nezapomínají ani na sportovně založené
hosty. Na prvním místě je golf a není divu, historie českého
golfu se začala psát právě v Karlových Varech. V roce 1904
tu vzniklo první golfové hřiště na území pozdější České
republiky. O tom, že je golf v Karlových Varech oblíbenou
sportovní disciplínou i dnes, svědčí fakt, že si tu hráči mohou vybrat hned ze tří golfových hřišť. Obdobně je na tom
tenis, oblíbený sport karlovarských obyvatel i turistů. Už
v roce 1905 byl postaven hotel Gejzír, ke kterému příslušelo 6 tenisových kurtů a moderní zázemí. Sportoviště bylo
postupně rozšiřováno a dnes můžete „na Gejzíru” využít
2 kryté a 14 venkovních dvorců. V Karlových Varech najdete
ale i další tenisové kurty.
Od konce 19. století mají v Karlových Varech svou tradici
také dostihy, které ale nebyly jen napínavým sportem
a přehlídkou krásných koní. Každý dostih byl zároveň významnou společenskou událostí. Dámy přihlížely v róbách,
k nimž patřil originální klobouk. Pánové zkoušeli štěstí při
sázení a povzbuzovali své favority. I dnešní dostihy mají
svou specifickou atmosféru. Dodnes je dostihové závodiště
v Karlových Varech oblíbeným místem setkání místních obyvatel i lázeňských hostů. Na karlovarském závodišti se každoročně schází i evropská šlechta. Ve městě a jeho blízkém
okolí sídlí několik jezdeckých klubů, který nabízejí možnost
vyjížděk na koních, ustájení koní a další služby.
A ještě něco pro milovníky zimních sportů. Karlovy Vary
leží v podhůří Krušných hor a ve vzdálenosti do 30 km je
několik lyžařských areálů. Na Božím daru a v jeho těsné
blízkosti najdete 19 sjezdovek, 2 snowparky, desítky kilometrů upravených běžeckých tratí, snowtubing, snowkiting
a další zimní atrakce. V lyžařských areálech najdete také
půjčovny sportovního vybavení, lyžařské školy a školičky,
občerstvení atd.
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Noční život nezahálí

Kam za kulturou
Karlovarské městské divadlo myslí na všechny věkové
i sociální skupiny. Uvádí to nejlepší z produkce českých
divadelních scén i kusy úspěšných domácích i zahraničních
autorů, nezřídka v české premiéře. Samostatnou kapitolou
je výzdoba interiérů divadla. Malby byly svěřeny renomovaným vídeňským tvůrcům, bratřím Gustavu a Ernestu Klimtovým a Franzi Matschovi. V lázeňském městě pravidelně
probíhají také různé hudební produkce; k nejvýznamnějším
patří bezpochyby Dvořákův karlovarský podzim. Navštívit
můžete ale i menší kulturní pořady jako symfonické koncerty, divadelní představení, vernisáže, výstavy apod.
Nejznámnější a také nejnavštěvovanější kulturní a společenskou akcí je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary,
největší filmový festival v České republice a nejprestižnější

filmový festival ve střední a východní Evropě. Jako jeden
z nejstarších je zařazen do kategorie A (tj. nespecializovaný
festival se soutěží celovečerních hraných filmů) spolu
s festivaly v Cennes, Berlíně, Benátkách nebo Tokiu. Festival
se koná tradičně začátkem července a každý rok je na něm
promítáno více než 180 celovečerních filmů a několik desítek krátkých filmů z celého světa. V letošním roce se bude
konat již 52. ročník MFF Karlovy Vary.
Milovníci výtvarného umění určitě navštíví Galerii umění
Karlovy Vary.V galerii si během prohlídky stálé expozice
mohou prohlédnout nejvýznamnější a nejcennější umělecká díla, která zde byla od roku 1953 nashromážděna.
K vidění jsou obrazy a sochy českých autorů 20. století.
Kromě stálé expozice pořádá galerie krátkodobé výstavy
především současného umění, koncerty, divadelní představení, komentované prohlídky a výtvarné dílny.

Přes den žije město lázeňstvím, ale po západu slunce začínají ožívat bary, diskotéky a kluby. Poznejte i druhou tvář
Karlových Varů a navštivte některý z nočních podniků
a kasin. Příjemný večerní klub je zařízen v anglickém stylu
v hotelu Imperial. Kromě lákavého menu nabízí bohatý
výběr vín a míchaných nápojů a živá hudba a taneční parket přímo vybízejí hosty k tanci. Pravidelně se tu pořádají
jazzové a tématické večery. Casino Plaza se nachází v 5-ti
hvězdičkovém karlovarském hotelu Carlsbad Plaza, který
je součástí skupiny hotelů Worlds Leading Hotels. O Vaši
večerní zábavu se postará také Becher´s Bar. Oblíbený noční
bar v Karlových Varech je nádherně provedenou kopií
klasických staroanglických barů Londýna dvacátých let
20. století. Becher´s Bar se nachází v suterénních prostorách
Grandhotelu Pupp a nabízí kulinářské speciality a široký
výběr koktejlů, každý den živá hudba. Pupp Casino Club je
umístěn přímo v Grandhotelu Pupp. Zkrátka ve Varech si
přijde každý návštěvník na své.
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Lázeňská léčebna Mánes***

Lázeňská léčebna Mánes
Křižíkova 13
360 01 Karlovy Vary
tel. +420353 334 111
e-mail: info@manes-spa.cz
www.manes-spa.cz

Lázeňská léčebna Mánes poskytuje pohodlné bydlení, stravování a lázeňské služby pro dospělé i děti „pod jednou střechou“. Je situována v poklidné části lázeňské zóny u lesa, v blízkosti krásného parku s jezírkem. Od
centra města a lázeňských kolonád je vzdálena 10 minut pěší chůze. Mánes
disponuje 5 objekty s 228 lůžky. Hostům léčebny nabízíme širokou škálu
ubytování od standardního až po komfortní. Pro hosty je k dispozici parkovací plocha přímo v areálu. Léčebna je součástí Nemocnice Na Homolce
a klade hlavní důraz na kvalitu léčebné péče, která zahrnuje komplexní,
příspěvkovou a samopláteckou lázeňskou péči pro dospělé i děti, relaxační
a wellness pobyty. Stravování zajišťuje hotelová restaurace s možností speciálního dietního stravování. Příjemné posezení nabízí denní kavárna s letní terasou. Zajišťujeme zábavný program a odborný dohled dětí. V objektu
se nachází vlastní balneologický komplex se širokou nabídkou procedur,
jako jsou: koupele, vodoléčba, masáž, elektroléčba, léčebná tělesná výchova, fitness, kosmetika, manikúra, pedikúra, sauna a ultrazvuk.

Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness
Hotel 5* superior
Hotel Carlsbad Plaza se již mnoho let drží na nejvyšší příčce mezi hotely v Karlových Varech ale i celé České Republice. V samém srdci lázeňského centra nabízí
svým hostům ubytování ve 124 nadstandardně vybavených pokojích
a 27 apartmánech o rozměru až 216 m2.
Pod „jednou“ střechou zde naleznete 2 skvělé restaurace, 3 denní
a 1 noční bar, moderní konferenční prostory i luxusní obchody. Hotel je jedinečný zejména rozsáhlou nabídkou léčebných služeb zahrnující více než 250 druhů
procedur v unikátních Medical Spa & Wellness prostorách
o rozloze 3500 m2.
Carlsbad Plaza Medical
Spa & Wellness Hotel 5* superior
Zárukou nejvyšší kvality všech poskytovaných služeb je získáMariánskolázeňská 25
ní nejvyšší mezinárodní hotelové certifikace “5* Superior“.

360 01 Karlovy Vary
tel. +420 352 441 111
e-mail: reservation@carlsbadplaza.cz

Alžbětiny Lázně
Alžbětiny Lázně a.s. patří mezi největší ambulantní lázeňská
a rehabilitační zařízení v České republice. I když se nacházejí přímo v centru města, jsou oázou blahodárného klidu,
kterou navozuje park s tryskající fontánou. V lázních je nabízeno nejkompletnější spektrum léčebných procedur, od tradičních lázeňských po zcela nové, relaxační a wellness procedury, při kterých jsou využívány přírodní
léčivé zdroje a karlovarská vřídelní voda.
V budově se nachází bazénový komplex
Alžbětiny Lázně
Smetanovy sady 1145/1
se saunami, whirpoolem a relaxačními
360 01 Karlovy Vary
tryskami. Z léčebných procedur lázně natel: +420 353 222 536-7
bízejí koupele, masáže, elektroterapii,
e-mail: info@spa5.cz
léčbu teplem, chladem,minerální vodu
www.spa5.cz
a další terapie.

Wellness & Spa „Interhotel Central“

Vienna House dvořák Karlovy Vary****S

Wellness & Spa „Interhotel Central“ se svým privilegovaným umístěním má více
než stoletou historii. Leží v samém srdci lázeňské zóny Karlových Varů na Divadelním náměstí, necelých sto metrů od Kolonády s proslulými horkými prameny.
Termální voda je vedena přímo do hotelu. Léčba dětí je možná již od 6 let. Hotel
má 84 pokojů (včetně connection room), plně vybavených pro pohodlné ubytování- vanou nebo sprchou, bidetem, dvěma umyvadly, vysoušečem vlasů, šatnou, TV
se satelitním příjmem, trezorem, minibarem, telefonem, županem a pantoflemi,
internetem a manželskou postelí (King size) s rozměry 200x200 cm. Restaurace
Vám nabídne bohatou bufetovou snídani a také menu s českou i světovou kuchyni. Hotel disponuje vlastním balneo provozem se zdravotním
personálem, krytým bazénem, whirpoolem, saunou, soláriem, fitInterhotel Central ****
ness, kulečníkem, internetovým připojením, garážemi pro15 aut
Divadelní náměstí 17
360 01 Karlovy Vary
a dvěma konferenčními salonky s celkovou kapacitou pro 65 osob.

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

Tel: 353 182 111
info@interhotel-central.cz
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Vienna House dvořák****S
Nová Louka 11
360 01, Karlovy Vary
Tel.: +420 353 102 111
E-mail: info.dvorak-karlovyvary@viennahouse.com
www.viennahouse.com
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PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

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

Odběratel

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

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

(na číslo účtu 2493861309/ 0800)

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

ICE číslo 2, ročník 11.
Vydává: IN publishing group s.r.o.
Editorka: Mgr. Iva Nováková
Šéfredaktorka: Alice Kelly
Jazyková korektorka: PaedDr. Mirka Žídková
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Doručovací adresa: IN publishing group s.r.o.
Boleslavská 139, 250 01, Stará Boleslav
Obchodní oddělení: Petra Havelcová,
Denisa Syberová
Kontakt redakce: redakce@icemagazin.cz
Registrační číslo: MK ČR E 19635
www.inpg.cz
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SNY SE PLNÍ
V POSTELI
HÄSTENS
Povrchová matrace
k vybraným modelům ZDARMA

Ušetříte až 65 450 Kč
Limitovaná nabídka platí
od 1.7. do 27.8.2017

FULFILLING DREAMS SINCE 1852
P R A H A | H Ä S T E N S C O N C E P T S TO R E P R AG U E , V I N O H R A D S K Á 3 3 / 1 4 2 0 , P R A H A 2
BRNO | DREAMBEDS SHOWROOM, ŠTURSOVA 3, BRNO
FACEBOOK | HÄSTENS CZECH
INSTAGRAM | HASTENS_CZECH
I N F O @ P O S T E L E - H A S T E N S .C Z
POSTELE-HAS T E N S . CZ
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