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www.dreambeds.cz

Britská značka postelí Vispring se stala průkopníkem v oblasti spací kultury, když jako první v roce 1901 použila kapsičkové pružiny. 
Navždy tím změnila pohled na spánek a zákazníkům představila dosud nepoznanou úroveň pohodlí. Od té doby uplynulo přes 

100 let. Vispring stále vyrábí matrace a postele ručně. Své renomé si založili na využití 100% přírodních materiálů – nejlepší 
shetlandské vlny, bavlny, koňských žíní, mohéru, hedvábí, kašmíru a alpaky. Postele Vispring jsou zárukou nejvyššího 

komfortu a kvalitního spánku na řadu let.

„Svět se stane lepším místem, 
pokud budeme kvalitně spát.“

 Karel Vágner, majitel
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Staráme se o váš spánek
od roku 2005.

www.postele-hastens.cz

Modernizovaný model z řady kontinentálních postelí Hästens vás ohromí svým prvotřídním komfortem. 
Jak již název napovídá, při odpočinku v modelu Maranga zažijete opravdový luxus, na který si rychle zvyknete 

a už nebudete chtít zpět.
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Letní číslo magazínu magazínu Ice, které právě 
držíte v ruce, je plné léta, pohody a prázdnin. 
Voní dovolenou a svobodou, na které se celý rok 
všichni těšíme. 
Křížem krážem republikou nás provedou naše 
letní výlety. Poradíme vám, kam se vypravit na 
prodloužený víkend, nebo třeba i týden. Na skok 
zavítáme i k sousedům do Německa. K výletům si 
můžete dopřát nějaký dobrý letní drink, existují 
skvělé letní míchané nápoje a samozřejmě 
není od věci si dopřát pivo, nebo dobré víno.  
K dobrému pití samozřejmě patří i dobé jídlo 
a o tom si popovídáme v článku Grilovačka ve 
velkém stylu.   
Připadá mi, že svět začíná šílet, není proto na 
místě zbavit se hmotných statků a prchnout? 
Třeba do lůna přírody a žít více v jejím souladu? 
V rubrice Zajímavé developerské projekty vám 
představím místa, kde byste určitě chtěli žít. 
Máte pocit, že vám život protéká mezi prsty a vy 
den po dni nezadržitelně stárnete? Přečtěte si náš 
článek O deset let mladší a věřte, že i s časem se 
dá bojovat.
Blíží se doba dovolených a možná už přemítáte, 
kam se letos vydáte? Myslím, že na stránkách 
magazínu Ice najdete inspirace dost. Co takhle 
nějaká vyhlášená místa, jako například  Dubaj, 
Tanzánie, Izrael, či Jordánsko? Nebo, co byste 
řekli na kompletní výlet kolem světa? Dnes už 
můžete mít vše, co si budete přát.
Člověk se má mít rád, občas si udělat radost, ba se 
přímo rozmazlit. 
Samozřejmě, jak je naším zvykem, nebudou 
chybět ani rozhovory.  Těšit se můžete z povídání 
s Janou Švandovou, či Hynkem Čermákem.
Takže, příjemné rozmazlování i počteníčko.

Alice Kelly
šéfredaktorka
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BIO BB krém WHAMISA účinně kryje 
a sjednocuje pleť, navíc hydratuje 

a neucpává póry. Má SPF 50+ a anti-
aging účinky. Díky sexy balení se 

zrcátkem se skvěle dávkuje.

BIO Krém na opalování SPF 50+/
PA ++++ bez chemických přísad 

chrání pleť před UVA a UVB zářením. 
Výborně se roztírá a nezanechává 

pocit mastné pleti.

Vonný sáček a svíčka VUUDH 
jsou vyrobeny ze 100 % čistých 
esenciálních olejů a neobsahují 
žádné škodlivé složky. Unikátní 

spojení aromaterapie a designu.

Korejský ženšenový čaj KOMBE 
skvěle chutná s ledem a sezonním 

ovocem. Kromě energie zvyšuje 
libido, redukuje vrásky a účinně 

bojuje proti kocovině.

BIO Hydratační sprej s olivovými 
listy WHAMISA redukuje vrásky 

a otoky, zpevňuje povolené 
kontury obličeje. Ideální pomocník 
na cesty, protože fixuje i make-up.

Dětské BIO tělové lotion 
WHAMISA s olejem 

z mrkvových semínek je ta 
nejlepší regenerační péče po 
opalování pro celou rodinu.

PURE DISTRICT
Váš letní bodyguard

PURE DISTRICT, wellbeing concept store je majitelem ochranné známky KOMBE pro evropský trh a oficiálním distributorem 
korejské 100% přírodní kosmetiky WHAMISA pro český a slovenský trh.

PURE DISTRICT, Budečská 11, Praha 2, www.puredistrict.cz

CERTIFIKACE: EWG, BDIH, ECOCERT, VEGAN, ORIGINAL EXCELLENT DERMATEST, NO ANIMAL TEST
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Text: M
atěj Svoboda   foto:  Freem

an Ent., Bonton fi lm
, Falcon, Bioscop
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Profil     

KOMIKSOVÝ 

BŮH 
Z AUSTRÁLIE

O 
některých hercích se říká, že se pro svou 
roli narodili. Indiana Jones by byl polo-
viční bez Harrisona Forda a James Bond, 
i když je s námi už půl století, bude nejspíš 
navždycky spojovaný hlavně se Seanem 
Connerym. Chris Hemsworth mezi tyhle 

herce také patří. Jen Hollywoodu chvilku trvalo, než si to 
uvědomil. 

Hledá se superhrdina
Sympatický Australan samozřejmě prorazil rolí Thora, 
rozhodně se však nedá říct, že by mu ji někdo psal na 
tělo. Adaptace příběhů komiksového superhrdiny se totiž 
chystala dávno před tím, než o Hemsworthovi vůbec někdo 
věděl. Samotný Thor se na stránkách komiksů objevil už 
v roce 1962, o čtyři roky později dostal vlastní animák a pak 
hostoval třeba i v hraném televizním dobrodružství Návrat 
neuvěřitelného Hulka. Thor jako takový párkrát změnil 
podobu i v komiksech a slavným kladivem tak krom něho 
samotného často máchali i obyčejní pozemšťané. O jeho 
vlastním fi lmu se začalo uvažovat o dost později a okolo 
role se točily hvězdy jako Brad Pitt, Channing Tatum nebo 
Daniel Craig. A Hemsworth? Ten v té době nedělal vlastně 
nic podstatného. A nejspíš si nedovedl představit, že za pár 
let bude patřit k největším hvězdám na světě. Cesta k Tho-
rovi ale nebyla úplně snadná. 

Mládí mezi klokany
Chris Hemsworth se narodil v Austrálii, kořeny má ovšem 
v Evropě. Jeho dědeček přišel do země klokanů z Dán-
ska a po dalších příbuzných má Chris irskou, německou, 
skotskou a anglickou krev. Talent pro herectví rozhodně 
nepodědil po svých rodičích, tatínek byl sociální pracovník 

a maminka učila ve škole. Celá rodina žila v Melbourne, 
velkou část roku však trávila v australské divočině a dnes 
Chris říká, že jeho nejstarší vzpomínky jsou právě na stáda 
dobytka a farmy v Severním teritoriu. Většinu dětství strávil 
sice ve velkoměstě, i když mnohem víc si prý vzpomíná na 
týdny uprostřed přírody, kde člověk nemusel dávat pozor 
při přecházení silnice na rychle jedoucí auta, ale zase se 
tu potulovali buvoli a krokodýli. A když už je řeč o kro-
kodýlech, Hemsworthův strýček Rod Ansell posloužil jako 
inspirace pro fi lmového hrdinu Krokodýla Dundeeho, jen 
to asi nebyl takový sympaťák. Ansell, proslulý lovec a sto-
pař, se proslavil tím, že se ztratil v pustině a dokázal tam 
sám přežít 56 dní. A pak se tak trošku zbláznil a zemřel při 
přestřelce s policií. Naštěstí pro Chrise nešlo o pokrevního 
příbuzného, takže jeho kolegové na place asi nemusí být 
nervózní.

Z Austrálie do Hollywoodu
S hereckou kariérou začal u protinožců, ale asi rychle pocho-
pil, že cesta mezi hvězdy bude chvilku trvat. Mihl se v tam-
ním populárním nekonečném seriálu Sousedé, pořádně se 
ovšem uchytil až u podobného konkurenčního projektu 
Home and Away, kde pobyl pár let. Jeho tvář začali lidé 
poznávat a v roce 2006 dokonce dostal pozvánku do po-
řadu Dancing with the Stars Australia, ekvivalentu našeho 
Stardance, kde vydržel šest týdnů. Sám však pomalu cítil, že 
Austrálie mu není dost velká, a tak zamířil do Hollywoodu. 
Věděl, že tu na něj nebude nikdo čekat s otevřenou náručí 
a hromadou nabídek, na druhou stranu se mohl spolehnout 
na to, že o metr devadesát vysoké svalnaté bloňdáky je tu 
zájem vždycky. A popravdě, na malé role ve velkých fi lmech 
nakonec tak dlouho čekat nemusel. V roce 2009 se totiž 
objevil v nové verzi kultovní sci-fi  Star Trek, kde ztvárnil otce 

Z NEZNÁMÉHO HERCE SE PRAKTICKY PŘES NOC STALA HVĚZDA. TAK TO CHODÍ, KDYŽ 
SYMPATICKÝ POŘÍZEK OD PROTINOŽCŮ ULOVÍ ROLI JEDNOHO Z NEJSLAVNĚJŠÍCH 
KOMIKSOVÝCH HRDINŮ. CHRISE HEMSWORTHA SI JAKO THORA DIVÁCI ZAMILOVALI 
A ROZHODNĚ TO NEVYPADÁ, ŽE BY OD TÉHLE ROLE CHTĚL NĚKAM UTÉCT. A DĚLÁ DOBŘE. 
NEMUSELO BY SE MU TO VYPLATIT. 
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hlavního hrdiny Jamese Kirka George. Na plátně sice pobyl 
jen pár minut, ale během úvodní scény z něj doslova čišelo 
charisma. V ten samý rok se navíc mihl i v akčním thrilleru 
Dokonalý únik, kde si zahrál podezřele vypadajícího cesto-
vatele, jenž dorazil na Havaj ve stejné době, kdy tam začali 
řádit dva sérioví vrazi. Náhoda? To vám samozřejmě nepro-
zradíme, v každém případě tady Chris ukázal, že dovede být 
nejen sympaťák a dokáže působit i hodně děsivě. A oběma 
rolemi jasně řekl, že je připravený nabídnout Hollywoodu 
víc. A Hollywood poslouchal.

Hledá se Thor
Thor měl premiéru o dva roky později a studio Disney ve 
spolupráci s komiksovým Marvelem už tehdy najelo na troš-
ku svérázný systém obsazování. Ve fi lmu byly vždycky velké 
hvězdy nebo držitelé Oscarů, obvykle ale hrály záporáky 
nebo mentory. Hlavní hrdina měl být někdo méně slavný, 
a tudíž i levný a ochotný upsat se na sérii více fi lmů. Takže 
původní plány zlákat Pitta nebo Craiga vzaly za své. O roli 
asgardského boha, který se umí celkem solidně ohánět kla-
divem, měla však i tak zájem spousta hereckých hvězd a na-
konec se do fi nále dostali Hemsworthové. Ano, to množné 
číslo je tam naschvál, Chris se totiž o roli nakonec musel 
poprat se svým mladším bratrem Liamem. Ti dva mají mi-
mochodem ještě staršího bráchu Luka, který dostal čestnou 
roličku ve třetím fi lmu. Nakonec se ovšem radoval Chris. Za 
roli dostal srandovních 150 000 dolarů, ale věděl, že tenhle 
drsňák je jeho vstupenka mezi superhvězdy. A nakonec se 
mu to i vyplatilo. Thor uspěl, diváci si Hemsworthův styl, 
kdy dokázal v akčních scénách prodat svoje svaly a v dialo-
zích ukazoval, že se nebere vůbec vážně, doslova zamilovali 
a on se jako Thor vrátil ještě sedmkrát! Dvakrát to bylo 
v pokračování, jednou se mihl v Doctoru Strangeovi a vidět 
jste ho mohli i ve čtyřech dílech Avengers (za ten poslední 
dostal už patnáct milionů). A vzhledem k tomu, že na konci 
těch posledních dílů odletěl do vesmíru spolu se Strážci Ga-
laxie, je dost pravděpodobné, že se vrátí i v roce 2021, kdy 
Strážci dorazí do kin se svým třetím fi lmem. 

Půjde to i jinak?
Jako Thora Hemswortha diváci milují, ovšem jinak to žádná 
sláva není. Ne, že by se Hemsworth nesnažil, pokouší se 
točit dost věcí, v nichž nemusí zachraňovat svět a netahá 

s sebou kladivo, ale prostě nemá štěstí. Jeho nekomikso-
vé fi lmy nejsou vůbec špatné a třeba drama z prostředí 
Formule 1 Rivalové, kde si zahrál slavného Jamese Hunta, 
je vyloženě vynikající. Bohužel to vypadá to, že pokud 
nehraje v komiksu, tak na něj diváci jednoduše nepřijdou. 
Propadl jeho technothriller Hacker, dobrodružná fantasy 
Sněhurka a lovec sice uspěla, její pokračování, které měl 
táhnout především Hemsworth, však v kinech bolestivě 
pohořelo, a propadák se vyklubal i z výpravného velrybář-
ského dobrodružství V srdci moře. Pak se ovšem ukázalo, 
že Hemsworth jako herec může nabídnout i trochu jinou 
tvář. Trošku srandovnější. V předělávkách klasických kome-
dií Bláznivá dovolená a Krotitelé duchů měl sice menší role, 
a ani tyhle fi lmy v kinech bůhvíjaký úspěch neslavily, ale byl 
to právě on, koho kritici i diváci nejvíc chválili. Hemsworth 
má skvělý komediální timing, takže není divu, že i jeho 
Thor začíná čím dál víc spoléhat na humor. Že by se však 
z Chrise měla stát komediální hvězda a že právě tenhle 
žánr je způsob, jak zaujmout publikum a přežít ve fi lmové 
branži bez komiksů, to ukáže až čas...
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• 2009 Star Trek
•  2011 Thor
•  2012 Sněhurka a lovec
•  2012 Avengers
•  2013 Thor: Temný svět
•  2013 Rivalové
•  2015 V srdci moře
•  2015 Avengers: Age of 

Ultron
•  2016 Krotitelé duchů
•  2017 Thor: Ragnarok
•  2018 Avengers: Infi nity 

War
•  2019 Avengers: Endgame
•  2019 Muži v černém: 

Globální hrozba

VIDĚLI JSTE?
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Čekání na hit
Momentálně řádí v kinech ve volném 
pokračování klasické sci-fi  komedie 
Muži v černém: Globální hrozba, kde 
bojuje proti mimozemšťanům a ukazu-
je, že v obleku mu to zatraceně sekne. 
Podle tržeb to ale vypadá, že ani tento-
krát diváky až tak nezaujal, ačkoliv za 
to úplně nemůže. Film se extra nepo-
vedl, kritici i diváci na něm ovšem haní 
především hloupý scénář a nezáživnou 
režii, Hemsworth a jeho parťačka Tessa 
Thompson jsou jeden z mála důvodů, 
proč vyrazit na Muže v černém do kina. 
To je však málo. Další hit se zkrátka 
nekoná a těžko říct, jak dopadnou akční thriller z Indie 
Dhaka nebo biografi e wrestlingové legendy Hulka Ho-
gana, v nichž si má Chris brzy zahrát. Zatím ale může být 
v klidu. Jako Thor se vrátí ještě minimálně jednou a do té 
doby snad stihne vymyslet, jak naložit se svou kariérou, 
až se s komiksovkami rozloučí. 

Doma mu to šlape
Jako Thor má ale pořád spoustu fanouš-
ků, takže nejspíš nějaké dílčí neúspěchy 
moc neřeší. Navíc to vypadá, že není 
z těch lidí, kteří by stavěli práci na první 
místo. Chris se v roce 2010 oženil a vzal 
si za manželku portugalskou herečku 
Elsu Pataky, ta je o sedm let starší a mohli 
jste ji vidět v několika dílech akční série 
Rychle a zběsile. Těm dvěma to evidentně 
klape. Své „ano“ si řekli ani ne rok po 
tom, co se seznámili, mají tři děti a ne-
dávno se rozhodli přestěhovat se defi ni-
tivně z Ameriky zpátky do Austrálie, kde 
mají víc klid a mohou se věnovat rodině. 

A ačkoliv se Chris pravidelně umisťuje velmi vysoko v žeb-
říčcích nejvíc sexy mužů světa, po pozornosti zase až tak 
moc netouží. Dává přednost rodině a když má čas, hraje na 
kytaru, chodí surfovat nebo sportuje. A užívá si to. I když 
možná přemýšlí, jak to udělat, aby se na něj v Hollywoodu 
nezapomnělo, až jednou s tím Thorem sekne...

•  Jeho velkým kamarádem 
je Tom Hiddleston, zloduch 
a jeho nevlastní bratr Loki 
z Thora.

•  Kvůli roli Thora musel v posi-
lovně přibrat 9 kilo svalů. 

•  V roce 2017 se stal tváří parfé-
mu Hugo Boss. 

•  Rád sleduje australský fotbal. 
•  Po natáčení každého Thora 

si mohl domů odnést kladiva, 
kterými se ve fi lmech oháněl. 

VÍTE NEVÍTE O CHRISU 
HEMSWORTHOVI
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Sprej na ochranu proti slunci
pro partie těla s ochlupením a pokožku hlavy.

NASTŘÍKAT, NEROZTÍRAT!

Nemastný
100% transparentní
Odolný vůči vodě a potu
Výhradní zastoupení STADA PHARMA CZ s.r.o.  Ί  Siemensova 2717/4  Ί  155 00 Praha 13 – Stodůlky  Ί  Česká republika
www.ladival.cz
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Legendy?
MALÉ OHLÉDNUTÍ…
VE DNECH 17. – 19. KVĚTNA SE V PRAZE ŠESTÝM ROČNÍKEM 
PŘEDSTAVILA OJEDINĚLÁ AUTOMOBILOVÁ SLAVNOST LEGENDY.

P
Po loňské oslavě automobilové historie Československa se 
letošní šestý ročník slavnosti LEGENDY zaměřil na ikonické 
značky amerického automobilového průmyslu. Návštěv-
níci slavnosti mohli na hlavním nádvoří Výstaviště Praha 
nahlédnout nejen do bohaté historie těchto zámořských 
značek, ale seznámit se také s jejich aktuálními novinkami, 
dokonce výjimečně i v rámci výstavní premiéry v České re-
publice. K vidění však byly, kromě amerických osobních au-
tomobilů, také legendární trucky, pick-upy a motocykly. Na 
své si přišli i milovníci amerických fi lmových vozů, kteří si 
mohli prohlédnout třeba legendární Ford Mustang „Eleo-
nor“ z fi lmu 60 sekund či verzi „Bullitt“ ze stejnojmenného 
fi lmu s nezapomenutelným hercem Stevem McQueenem.
Vedle zmíněného hlavního tématu „Made in USA“ však 
přinesla tato slavnost víkend plný zábavy pro celou rodinu. 
Letošní LEGENDY, stejně jako minulý rok, byly koncipovány 
formou několika oddělených prostranství a pavilonů, kde 
mohli návštěvníci obdivovat více jak jeden tisíc exponátů 
s celkovou hodnotou přes jednu miliardu korun.

Bylo na co se dívat…
Samozřejmě, za zhlédnutí stál  doprovodný program, kde si 
vybral každý. V zóně Freestyle Motocrossu létali Petr Pilát, 
Leonardo Fini, Zdeněk Fusek, či Filip Podmol. Na hlavním 
pódiu u Křižíkovy fontány po celé tři dny probíhaly zají-
mavé přednášky. U mikrofonu se vystřídala řada osobností 
domácí motoristické scény se silnými příběhy.
Svědkem premiér a novinek jsme byli u automobilek 
Mercedes-Benz a Subaru. Mercedes představil zajímavosti 
ze své dceřiné společnosti AMG, Subaru zas předvedla vý-
kony svých vozů v Experience parku. Citroën na legendách 
oslavil úctyhodných 100 let od svého založení. O budouc-
nosti dopravy a alternativních pohonech jsme se dozvěděli 
u automobilky Toyota. Jak se mění kolo u Formule 1 jste si 
mohli vyzkoušet u Pit Stopu F1 v Shell Areně a zcela nový 
Ranger Raptor si prohlédnout u Ford - ABM Praha.
Diváky čekaly jako vždy exhibiční jízdy historických le-
gend i unikátních skvostů. Prostě  po  celý den bylo na co 
koukat…  IN
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Velká Hradební 3385/9, Ústí nad Labem  ·  T.: +420 475212047  ·  M.: +420 775122031  ·  E: info@esteticusti.eu
Klinika plastické, estetické a laserové medicíny www.esteticusti.eu  ·  www.vraspirova.cz

Jsme klinika s tradicí since 1993. 
Jsme klinika, které můžete důvěřovat.
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Text: Jana Poncarová, foto: Shuttertock.com
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Zdraví a krása

O DESET LET
MLADŠÍ

kyselina hyaluronová, která bývá nejednou aplikována 
i při estetickém zákroku. Často se také nabízí v krémech 
a dalších kosmetických přípravcích. Účinná je ale pouze 
ve zhuštěných dávkách. Skutečně viditelný liftingový 
efekt tak mají jen koncentrovaná a nízkomolekulární 
séra. Kyselina hyaluronová je většinou odborníků po-
važovaná za zázrak přírody. Jedním dechem ale upo-
zorňují, že skutečných účinků a viditelných výsledků lze 
dosáhnout jen v případě použití vysoce koncentrované 
kyseliny hyaluronové. 
Pokud tak budete mezi kosmetickými přípravky váhat, 
rozhodněte se podle procenta kyseliny hyaluronové 

ŘŘíká se, že první věcí, které si na vás druhý člověk všim-
ne, jsou oči. Stále více z nás tak chce, aby působily mla-
distvě, a to co nejdéle. Nejde ale přitom jen o vrásky. 
V České republice vedou operace spadlých očních víček, 
právě u nich je totiž proces stárnutí vidět nejvíce. Svůj 
vliv na to mají i moderní technologie. Oční okolí totiž 
u člověka 21. století stárne velmi rychle, a to kvůli rych-
lému tempu doby i svítivým obrazovkám a displejům. 
Oči jsou dnes totiž velmi zatěžované. Lidé si nejdříve 
díky umělému osvětlení prodloužili den, potom přišla 
televize. Dalším krokem, někdy před dvaceti lety, byla 
éra masivního sběru informací zrakem – z televize, po-
čítačů a teď i z mobilů a tabletů. Čím více času s těmito 
zařízeními trávíme, tím více oko a víčka zatěžujeme. 
Oční svaly a víčka na to reagují tak, že stále víc povolují 
a obličej stárne mnohem rychleji. Na tuto skutečnost 
upozorňuje řada odborníků věnujících se estetické me-
dicíně. Bohužel, většina z nás se bez počítače a mobilů 
v práci neobejde, a tak se hledají způsoby, jak stárnutí 
očí zmírnit. Dobrým začátkem jsou účinné krémy nebo 
oční jóga, a když jsou problémy opravdu viditelné, na-
stupují citlivé metody estetické medicíny. 

Zázračná kyselina hyaluronová
Estetická medicína se velmi rychle rozvíjí. Běžně se 
dnes provádí zákroky, o nichž lékaři před padesáti 
lety ani nesnili. Svůj díl na tom má i rozvoj anestezie, 
ruku v ruce s tím jdou i moderní technologie a výzkum. 
Jakýmsi „elixírem mládí“ se v posledních letech stala 

KULT MLÁDÍ PŘEŽÍVÁ, I KDYŽ SE S NÍM NEZTOTOŽNIL KAŽDÝ. AČKOLI SI MOCKRÁT MŮŽEME 
ZOPAKOVAT, ŽE VRÁSKY KOLEM OČÍ JSOU OD SMÍCHU A ŽE VRÁSKY NA ČELE PROPŮJČUJÍ NAŠEMU 
VÝRAZU ODUŠEVNĚLOST, STEJNĚ SE JICH VE SKRYTU DUŠE CHCEME ZBAVIT, PROTOŽE TVÁŘ BEZ 
UNAVENÝCH RÝH A PYTLŮ POD OČIMA PROSTĚ VYPADÁ LÉPE, SVĚŽEJI A MLADĚJI. ESTETICKÁ 
MEDICÍNA DNES UMÍ ZÁZRAKY – ZBAVÍ VÁS JEMNÝCH I HLUBOKÝCH VRÁSEK, ZVĚTŠÍ VAŠE RTY, 
VYTVARUJE PRSA, ZPEVNÍ TĚLO, ODSTRANÍ CELULITIDU NEBO TUKOVÉ POLŠTÁŘE, POUPRAVÍ NOS NEBO 
UŠI, DOTVARUJE HÝŽDĚ. ODBORNÍCI PŮSOBÍCÍ V TÉTO OBLASTI SE VÍCEMÉNĚ SHODUJÍ NA JEDNOM: 
POKUD VÁM ÚPRAVY POZVEDNOU SEBEVĚDOMÍ, JE TO V POŘÁDKU. NIC SE ALE NEMÁ PŘEHÁNĚT. 

JAK SE ZBAVIT VRÁSEK A ZPEVNIT PLEŤ?
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a zjistěte, jaká je její molekulová váha. Pouze velmi 
nízká molekulová váha kyseliny hyaluronové totiž této 
účinné látce umožňuje proniknout do pleťových buněk, 
kde vyvolá jejich rychlou obnovu a zvýšeným metabo-
lismem buněk se pak pleť stává pevnou, hebkou a má 
výrazně mladší vzhled.
Kyselina hyaluronová je spolu s dalšími glykosaminogly-
kány a kolagenem důležitou složkou při obnově po-
kožky. Je totiž základním kamenem při tvorbě kožních 
buněk. Jednou z nejdůležitějších biologických vlastností 
této kyseliny je její schopnost vázat vodu. Díky této 
vlastnosti zajišťuje pleti nepřekonatelnou hydrataci 
a jemnost. Zásadně působí na stimulaci a růst nových 
buněk, takže omezuje i tvorbu vrásek. Vhodná je také 
pro lidi s akné či dermatitidou.
Estetická medicína využívá nejen kyselinu hyaluro-
novou, ale i další látky. Velice často se používá také 
kolagen, prvenství pak drží biokompatibilní materiál 
pro podporu tvorby kolagenu. Trendy při tom směřují 
k minimálnímu využívání invazivních zákroků. Pokrok je 
patrný rok za rokem. Mezi pacienty je vítané, pokud je 
zákrok co nejméně bolestivý, není časově náročný a mo-
hou jít co nejdříve do práce. Vyhledávané jsou takové 
zákroky, které lze provádět celoročně, působí přiroze-
ně, co nejméně ovlivní mimiku a nemění výraz tváře. 
Velmi oblíbenou látkou v estetické medicíně je také 
živý kolagen, jenž se používá pro regeneraci po opera-
cích. Tento hydrát kolagenu je odborníky považovaný 
za mimořádně účinnou látku v boji proti stárnutí. Má 
omlazující účinky, velmi dobře regeneruje. Používá se 
pro zmírnění předčasného stárnutí způsobeného defici-
tem kolagenu a elastinu – jejich úbytek má na svědomí 

nejen věk, ale také řada dalších faktorů, mezi jinými 
třeba stres, únava, nedostatek spánku, kouření, psychic-
ká i fyzická zátěž. Živý kolagen pomáhá i citlivé pleti, 
používá se při péči o problematickou pleť, pro léčbu 
jizev po akné, neštovicích či spáleninách. 
V péči o pleť a prevenci stárnutí nesmí chybět ani moř-
ské řasy, které velmi dobře hydratují, což je při prevenci 
stárnutí pleti důležité. Mořské řasy tak jsou nyní pova-
žované za jeden z nejblahodárnějších zdrojů při péči 
o pleť. Hydratují, regenerují, omlazují a zklidňují všech-
ny typy pleti. Zároveň vyživují buňky a zbavují je toxic-
kých látek, umí také sjednotit tón pleti. A tak není divu, 
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P
okud patříte mezi velmi vytížené lidi, kte-

ří potřebují vypadat dobře, ale na druhou 

stranu nepotřebují, aby o tom všichni vě-

děli, potom jste tu správně. Přímo v cen-

tru dokonalé medicíny, která vám nabízí možnost 

odjet si na prodloužený víkend, absolvovat operaci 

a po nejakutnější době se ubytovat v útulném 

pokojíčku v podkroví, dopřát si procházky Prahou  

a do práce se vrátit jako jiný člověk, aniž by někdo 

zjistil, že jste podstoupili zkrášlující zákrok. A to 

vše pod profesionálním vedením  Prim. MUDr. Lud-

mily Šulcové Hejnalové, MBA, L.L.M, která vás 

zbaví během prvních pár minut pobytu veškerého 

strachu, se kterým většina z nás přichází a její 

Eleganz Clinic s.r.o. díky milému domáckému pro-

středí nastartuje uzdravení bez stresu.

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?
Vlastní zdravotnické zařízení obsahuje ambulantní 

trakt s recepcí, 2 moderní operační sály s plnou kli-

matizací a lůžkové oddělení s plně monitorovanými 

lůžky – pro absolutní bezpečnost pacienta. Monitory 

přenáší měření všech životních funkcí klienta tak, 

aby lékař anesteziolog, službu mající lékař a opera-

tér měli vždy přehled o stavu klienta po operaci. 

Na druhou stranu ale nabízí výhled z pokojů přímo 

do zeleně rozsáhlé zahrady, což příznivě působí 

na rychlé upravení stavu klienta po operaci a jeho 

nabytí sil pro domácí péči. Navíc zaručuje klid pro 

spánek, který maximálně ruší ranní zpěv ptáků.

 A CO KLINIKA NABÍZÍ?
Jednotlivé metody vám budeme postupně, jak 

jsme slíbili,blíže představovat, tak na úvod jen 

pro představu, co vše zde můžete podstoupit. 

Spektrum poskytovaných zákroků je velmi široké 

a klienti uvažující o nějakém zákroku pro úpravu 

svého zevnějšku si jistě vyberou – zákroky prim. 

MUDr.Ludmila Šulcová Hejnalová, MBA,L.L.M. 

provádí jak „velké“ operační v celkové anestezii, 

sem patří operace prsou (zvětšení pomocí im-

plantátů, nově i vlastním tukem, dále  i zmenšení 

a modelace prsou ), abdominoplastika – operace 

břicha, Face lift, liposukce (na výběr je vibrační 

metoda, nebo metoda pomocí vodního paprs-

ku s přístrojem Body jet), tak provádí i výkony 

ambulantní  v lokálním znecitlivění – tedy např. 

operace očních víček (blepharoplastika), oto-

plastika, ale také odstranění lipomů, fi bromů, 

nevů, bradavic na ploskách nohou, či zvětšení 

rtů pomocí implantátů Permalip. Z neoperačních 

výkonů pak aplikace výplňových materiálů, apli-

kace nití (3 D a mezonití) pro omlazení obličeje, 

aplikace vlastní plazmy. 

Prim. MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová, MBA, 

L.L.M má své klientky ráda a jako pro ně, tak 

pro další zájemce, kteří zatím jen zvažují možný 

zákrok připravila zajímavé slevy a akce k operacím 

a zákrokům. 

Z AKTUÁLNÍCH AKCÍ LZE UVÉST:
sleva 10% na plasmaterapii 

sleva 10% na nitový face lift – tedy omlazení obli-

čeje bez operace.

METODA WAL 
Dnes bychom si, vzhledem k letnímu času, blíže 

představili metodu liposukce pomocí vodního 

paprsku s přístrojem Body-jet, neboli metodu WAL 

(vodou asistovaná liposukce)

Metoda v principu funguje tak, že je liposukce 

provedena pomocí vodního paprsku s aplikací 

místního znecitlivění, ve kterém je prováděno še-

trné odsávání tukové vrstvy. Výhoda této metody 

je v užití lokálního znecitlivěn. Jedná se o šetr-

nou metodu k odsátí tuku, dochází k relativně 

pěknému vypnutí kůže po odsátí. Je zde i možnost 

přenosu tuku do jiné lokality. Dochází k, rychlé-

mu hojení a taktéž rekonvalescence je rychlejší - 

s menším množstvím modřin.  

VÍTÁME VÁS…
KRÁSNÁ PRVOREPUBLIKOVÁ VILA V NÁDHERNÉ ZAHRADĚ NA VÁS NA PRVNÍ POHLED DÝCHNE 

PŘÍJEMNOU DOMÁCÍ POHODOU. A PŘÍJEMNĚ  A MILO JE TAM I NA POHLED DRUHÝ – KDYŽ ZJISTÍTE, 
ŽE JSTE  PŘÍMO V CENTRU PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE.

Pro všechny informace a kontakt prosím neváhejte 
zavolat na telefon: 733361577 nebo použijte email: 
eleganz.clinic@seznam.cz. 
Na klinice již se těší na vaši návštěvu.
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že je objevil kosmetický průmysl i estetická medicína. 
Přidávají se do anti-aging produktů a slouží také jako 
lék při podrážděné nebo nemocné pleti. 

Novinky estetické medicíny
Korektivní dermatologie tak dnes umožňuje vyřešit 
řadu nedokonalostí pleti i pokožky celého těla. Zatímco 
muži vyhledávají hlavně odstranění různých výrůstků 
nebo žilek, případně chtějí mít pod kontrolou mateřská 
znaménka, ženy se zajímají především o vyhlazení vrá-
sek, nejčastěji botulotoxinem a kyselinou hyaluronovou. 
Následuje laserová epilace, odstraňování žilek a pig-
mentací, na dalším místě je celkové omlazení pleti. 
Novinek je u estetické medicíny a laserové dermatolo-
gie hodně. Už několikrát zmíněná kyselina hyaluronová 
je látka, kterou máme běžně obsaženou v těle. Kromě 
výplně vrásek se používá k doplnění objemu obličeje 
nebo ke zvětšení rtů. Novinku pak představují výplňové 
materiály nové generace cíleně vyvinuté pro určité lo-
kality obličeje. S výběrem správného výplňového mate-
riálu souvisí i způsob jeho aplikace. Jehly dnes nahrazují 
netraumatické kanyly, kterými lze aplikovat výplňový 
materiál do specifických oblastí. Touto formou navíc 
dochází ke stimulaci produkce kolagenu v pleti. 
K dalším hitům estetické medicíny patří radiofrekvenč-
ní ošetření pleti. Zákrok se provádí nejen na povrchu 
kůže, ale také v jejích hlubších vrstvách. Podle klinik, 
které tuto metodu používají, jde o bezpečné a neinva-
zivní ošetření, jež se používá k omlazení pleti, redukci 
vrásek, zlepšení kontur obličeje a tónu pleti, zatažení 
pórů a barevnému sjednocení. Na rozdíl od jiných pro-

cedur mohou zákrok podstoupit také pacienti s tmavším 
typem pleti nebo opálenou pokožkou, což umožňuje 
jeho aplikaci v průběhu celého roku, tedy například 
i v létě. Další výhodou je krátká doba hojení – při obno-
vě kolagenu trvá regenerace asi 3 až 6 týdnů.  
Kombinací neinvazivní povrchové a hluboké rejuvenace 
v jednom ošetření lze dosáhnout viditelných výsledků. 
Intenzivní pulsní světlo podpoří v povrchových vrstvách 
kůže tvorbu nového kolagenu, a naopak neinvazivní 
radiofrekvence pokožku zpevní v jejích hlubších vrstvách. 
Zákrok také barevně sjednocuje pokožku tím, že odstra-
ňuje nežádoucí pigmentaci i koriguje lehká začervenání. 
Po zákroku je pokožka v místech ošetřovaného pigmentu 
začervenalá, naopak v oblastech rejuvenace je zčervenání 
minimální.
Kromě péče o pleť nabízí estetická medicína i další 
zákroky. Velmi oblíbenou skupinou jsou úpravy prsů 
u žen. Zatímco některé dámy se rozhodnou pro menší 
poprsí, například ze zdravotních důvodů, jiné si prsa 
nechávají zvětšit. I v této oblasti jde vývoj dopředu. 
Místo tradičních výplní, jako byly silikony, se dnes stále 
více používá Metacrill, jenž je už desítky let známý z im-
plantologie nebo v očním lékařství. Metacrill se zároveň 
používá i k výplni vrásek. 

Populární jsou neinvazivní zákroky
Vyhledávané jsou rovněž zákroky, které nejen omlazují, 
ale současně zpomalují proces stárnutí. Jedním z nich je 
plazmaterapie s nesíťovanou kyselinou hyaluronovou. 
Plazmate rapie je lehce invazivní metoda, do pokožky se 
aplikuje obohacená plazma. Takto lze omladit obličej, 

Ačkoli se metody 
omlazování 
zlepšují, jsou stále 
méně invazivní...
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krk a například i hřbety rukou. Plazma je látka, která 
je tělu vlastní a stimuluje regeneraci pokožky, takže se 
vytváří nové kolagenní vlákna a v mezibuněčné 
hmotě také kyselina hyaluronová. Plazmate-
rapie vyhlazuje jemné a zmírňuje hluboké 
vrásky, zlepšuje texturu pokožky a to-
nus pleti a zlepšuje trofiku vlasového 
folikulu. Velkou pomoc nabízí také 
při hojení ran a zlepšuje výsled-
ný stav jizev. Jde o rejuvenační 
metodu, při níž se používá paci-
entova vlastní krev. Její výhodou 
je, že nemění rysy obličeje a lze 
ji aplikovat celoročně. Navíc ji lze 
kombinovat s výplňovými materiá-
ly, botulotoxinem či s lasery. Efekt 
dosahuje také při léčbě alopecie 
u mužů či u žen.
Mezi neinvazivní metody patří také lif-
ting obličeje pomocí mikro-fokusového 
ultrazvuku. Používá se na krk, tváře i oční 
okolí. Tento proces umožňuje omladit obličej 
bez skalpelu a následné rekonvalescence. Hodí se pro 
všechny, kteří nechtějí nebo nemohou podstoupit kla-
sický facelifting. Ošetření pozitivně ovlivňuje povislou 
kůži v oblasti čelistí a podbradku, vyhladí vrásky v oč-
ním okolí a převisy pod dolním víčkem. Lifting pomocí 
ultrazvuku působí v hloubce kolem 1,5 až 4,55 mm. 
Zásah se obejde bez červené a oteklé kůže i bez stehů. 
Také tento zákrok je možné provádět celoročně a hned 
poté nanést na tvář make-up. 

KRÁSNÁ PLEŤ V LÉTĚ
✔ Léto je období, kdy hodně 
času trávíme venku – na plážích, 

na zahradě, při sportu. Opalování 
a voda mohou dát naší pleti zabrat. 

Mnohdy stačí málo a své pokožce 
prospějete. Pokud máte rádi bylinky, 

sáhněte po nich. 
✔ Pleť pomáhá hydratovat například máta, 

heřmánek, okurka nebo kosmatcovník jedlý 
– sukulent, jenž dokáže ve velkém shromažďovat 

vodu. Ošetřete pleť heřmánkovým krémem, připravte si 
mátovou nebo okurkovou limonádu. 
✔ Nezapomínejte na čištění pleti! Použijte domácí peeling 
vyrobený z nahrubo namleté kávy a olivového oleje. Vy-
tvořte kašičku, naneste na pokožku, promasírujte a oplách-
něte. Pokud dáváte přednost přírodním olejíčkům, umí-
chejte si doma vlastní. Jako základ použijte třeba mandlový 
olej, přidejte kapku oblíbeného éterického oleje.
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Ačkoli se metody omlazování zlepšují, jsou stále méně in-
vazivní a existují i takové, po nichž se hned můžete zapojit 
do běžného života. Správné načasování zákroku podle 
ročního období hraje stále důležitou roli. Odborníci se pak 
shodují, že doba, kdy je zákrok prováděn, ovlivňuje jeho 
úspěšnost. Na jaře je vhodné podstoupit různá laserová 
ošetření pigmentací, žilek nebo chloupků, je také správný 
čas na hydrataci pleti pomocí mikrojehliček. Léto je pak 
skvělé období pro hydrataci kyselinou hyaluronovou. Ce-
loročně lze provádět ošetření botulotoxinem nebo výplně 
kyselinou hyaluronovou. 
Kromě výběru metody je podstatné zvolit i renomovaného 
chirurga, respektive lékaře věnujícího se estetické medi-
cíně. Přibývá totiž lékařů bez řádné specializace, kteří se 
snaží rychle se obohatit. Seznam atestovaných – certifi ko-
vaných plastických chirurgů je dostupný na stránkách České 
společnosti plastické chirurgie.

Péče o pleť je důležitá
Estetická medicína umí mnoho vyřešit, jenže důležitá je 
také správná péče o pleť. Zvlášť v létě je důležité ji pra-
videlně čistit a hydratovat. Nejde jen o slunce, ale také 
o střídání teplot mezi parnou ulicí a klimatizovanou kance-
láři. Když začne slunce hřát, měli byste sáhnout po krému 
s vysokým ochranným faktorem. Spousta hydratačních kré-
mů již ochranný faktor obsahuje. Mimo jiné zabrání vzniku 
pigmentových skvrn. Pleť hydratujte nejen zvenčí krémem, 
ale také zevnitř – dopřejte si dostatek tekutin, nejlépe dva 
až tři litry vody denně. Prospějete tak i svému tělu. Na zá-
věr dne pleť dokonale odličte a vyčistěte pěnou, gelem 
nebo olejíčkem. Nakonec použijte výživný hydratační krém 
nebo olejíček, například arganový olej nebo šípkový olej.
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 „Proto bychom nikdy neměli podcenit množství a kvalitu 
tělesného kolagenu, který ovlivňuje nejen rychlost stárnutí 
organizmu, ale i délku a kvalitu našeho života. Rozhoduje 
nejen o stavu našich kostí, kloubů a pojivových tkání, hraje 
i důležitou úlohu v kvalitě našich cév a určování cévního věku. 
Vypovídá i o biologickém věku celého těla, který se vůbec 
nemusí shodovat s naším skutečným věkem...“ říká Eva Sojko-
vá  (*1954), zakladatelka poradenského kolagenového centra 
Wellness klubu NEZESTÁRNI.CZ, která se v rámci zkušebních 
programů dlouhá léta zabývá účinky různých druhů kolagenů 
a pro své klienty vyhledává ty nejúčinnější přípravky pro udrže-
ní zdraví, krásy a vitality do pozdního věku.
Kolagen bychom neměli vnímat pouze jako přípravek chránící 
tvář před vráskami, ale vidět ho ve všech souvislostech. Bohu-
žel kolagen nám nebyl dán navždy. Proto bychom s přibývají-
cím věkem a stresem rozhodně neměli ponechat stav a kvalitu 
tělesného kolagenu náhodě.

Nový pojem – hydrát živého kolagenu
Na trhu s kosmetikou a doplňky stravy se vyskytuje kolagen 
v nejrůznějších podobách. Nejznámější je hydrolyzovaný ko-
lagen. V poslední době se na trhu objevil i nový pojem – hyd-
rát živého kolagenu nové generace, který okouzlil  odborný 
svět anti-age kosmetiky a kolagenových doplňků stravy.
Toto výjimečné kosmeceutikum účinně doplňuje kolagen 
do těla a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí. 
Někteří odborníci ho pro jeho omlazující a regenerační účinky 
nazývají bílkovinou mládí pro třetí tisíciletí. 

Tajemství - Triple Helix Formula
Tajemství mladistvé pleti, pružného a pevného těla i pojivo-
vých tkání, ohebných kloubů, ale i krásných vlasů a odolných 
nehtů spočívá ve speciální technologii výroby – Triple Helix 
Formula, která umožňuje, aby si čistý, nativní kolagenový gel 
zachovával i léta po uložení do skleněné lahvičky  biologickou 
aktivitu a živou strukturu trojité šroubovice. 

Minutová anti-age péče s živým kolage-
nem nebyla nikdy tak jednoduchá
Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia® FACE
na obličej s klinicky ověřenými účinky se nanáší na vlhkou pleť 
vždy před použitím vlastní kosmetiky nebo make-upu, proto 
se nemusíte vzdát své oblíbené kosmetické značky. 
� Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky aktivní 
kolagen s přirozeně obsaženými peptidy a elastinem proka-
zatelně ovlivňuje buněčnou obnovu a regeneraci kolagenu 
v tkáních. 

TAK JAKO KVĚTINA POTŘEBUJE KE SVÉMU ŽIVOTU VODU, ABY NEUVADLA, TAK NAŠE TĚLO 
POTŘEBUJE KE SVÉMU ŽIVOTU KOLAGEN. JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BÍLKOVINA ŽIVOTA A DRŽÍ NAŠE 
TĚLO POHROMADĚ. BEZ KOLAGENU BY NA SVĚTĚ NIKDY NEVZNIKL ŽIVOT A NAŠE TĚLO HO 
POTŘEBUJE STEJNĚ JAKO VZDUCH.

ŠŠE 

NENECHTE SVOJI KRÁSU UVADNOUT - 
DOPŘEJTE SI ŽIVÝ KOLAGEN

ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE
s přirozeně obsaženými peptidy a elastinem 
vznikl po 14letém výzkumu a doslova přepsal 
historické dějiny tradiční výroby hydrolyzova-
ných kolagenů, když nastartoval výrobu hydrá-
tu kolagenu technologií Triple Helix Formula. 
„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krá-
sy, ale i regenerace „, říká významný plastický 
chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan 
Měšťák CSc. 
Hydrát přírodního kolagenu má vědecky potvr-
zené účinky na rychlost obnovy a kvalitu tvorby 

vlastního kolagenu v tkáních.  Tělo ho 
přijímá jako látku sobě vlastní, účinně 

ho doplňuje do těla a dlouhodobě 
oddaluje přirozené procesy stárnutí. 
Dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň 
ve všech vrstvách pokožky o cenné 

aminokyseliny,čímž posiluje aktivitu 
fi broblastů k znovuobnovení produk-
ce vlastního kolagenu. 

Metodou Triple Helix Formula se podařilo 
vědcům INVENTIA® posunout hydrát nativního 
přírodního kolagenu mezi špičku v segmentu 
anti-age přípravků.

� Viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje, rozjasňu-
je a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje 
elasticitu, redukuje vrásky a předchází vzniku nových. Je určený 
k omlazení a zpevnění kontur obličeje, krku, podbradku a de-
koltu, na ochabující oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst.
� Je vhodný k ošetření všech typů pleti – mladé, zralé, unave-
né, stárnoucí, stresované, suché, ale i problematické a citlivé. 
Neobsahuje parabeny ani jiné konzervanty, je vhodný i pro 
alergiky. V nabídce 50, 100 a 200 ml. 
� Pro svoji čistotu a silné omlazující a regenerační účinky je 
vhodný i pro estetickou péči o zhojené jizvy při regeneraci 
pokožky po různých zákrocích. Jizvy netáhnou, jsou pružné 
a elastické, mnohem rychleji se upravuje jejich pigmentace, jizva 
je úzká a esteticky přijatelná. Pokud máme dostatečné množství 
systémového kolagenu, nastartují se v těle mnohem účinněji 
samoregenerační procesy. Tato schopnost klesá nejen s přibýva-
jícím věkem, ale i vlivem stresu, nemoci, únavy, kouření apod...
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Pokud  jste se rozhodli pro jakýkoliv plastický nebo estetický 
zákrok, cca 2 měsíce před plánovaným termínem si udělejte 
intenzivní kolagenovou kúru a kolagenový gel si nanášejte 
2 denně na obličej, krk a dekolt ještě před použitím vlastní 
kosmetiky.  Živý kolagen výrazně redukuje vrásky a dlouho-
době předchází vzniku nových, tak si výsledný efekt zákroku 
několikanásobně prodloužíte, navíc dostanete tělo rychleji 
do kolagenové kondice.

Pokud nechcete nechat nic náhodě, stimulační procesy omla-
zení a regenerace podpořte vnitřním používáním doplňku 
stravy - kolagenových kapslí řady INVITA

INVITA SKIN BEAUTY plus CoQ10 – nově téměř o 100% více 
hydrátu lyofi lizovaného kolagenu s vitaminem E a koenzy-
mem Q10.  100 % přírodní, širokospektrální buněčný aktivátor 
pro udržení krásné a pevné pokožky, pojivových tkání, pružné-
ho těla i kloubů a zdravých a odolných vlasů i nehtů. Dodá-
vá buňkám, které mají za úkol tvořit a regenerovat tělesný 
kolagen nejdůležitější peptidy, volné aminokyseliny a hydroxy-
lové aminokyseliny, zejména hydroxyprolin a hydroxylysin. 

INVITA ACTIVE je aktivní podpora pro klouby, vazy a šlachy 
k udržení dobré kondice. Lyofi lizovaný hydrát kolagenu typu 
II je obohacený o žraločí chrupavku, chondroitin, glukosamin, 
kyselinu boswellovou a kyselinu hyaluronovou. Biologicky 
aktivní látky obsažené v Invitě Active 
jsou přítomné v kloubních 
chrupavkách a jsou i součástí 
kloubní synoviální tekutiny.  

S živým kolagenem 
od Nezestárni.cz se 
dá důstojně stárnout 
do krásy a kondice 
a nenechat svoji krásu 
ani tělo předčasně uvad-
nout.  Důležité je vědět, že 
nikdy není pozdě začít, 
protože vždycky je lepší 
začít pozdě než později 
a později než nikdy.  
Je to investice 
do budoucnosti, 
která se určitě 
vyplatí.

VVVÍÍCCCEE A NÁKU

íít t popozdzdddddě ěěě nenež ž popozdzdějějii
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Text: Jana Poncarová, foto: Shutterstock.com
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Bydlení a domácnost 

BYDLET 
DESIGNOVĚ!

OBLÉ TVARY, FIALOVÁ BARVA, 
EKOLOGICKÉ MATERIÁLY, 

INTEGROVANÁ LED SVÍTIDLA 
NEBO TRADIČNÍ DŘEVO 

NA NETRADIČNÍCH MÍSTECH – TO 
JSOU JEN NĚKTERÉ TRENDY, KTERÉ 

LETOS INTERIÉRŮM PŘEDEPISUJÍ 
BYTOVÍ ARCHITEKTI A DESIGNÉŘI. 

PROTOŽE LETNÍ MĚSÍCE LÁKAJÍ 
K REKONSTRUKCÍM A ÚPRAVÁM 

BYTŮ I DOMŮ, PŘIPRAVILI 
JSME PRO VÁS PŘEHLED TĚCH 

NEJZÁSADNĚJŠÍCH NOVINEK, JEŽ 
SE NA POLI BYDLENÍ OBJEVILY. 

NEZÁLEŽÍ PŘITOM, ZDA INTERIÉR 
LADÍTE RYZE MODERNĚ, 

NADČASOVĚ NEBO RUSTIKÁLNĚ, 
ROZSAH JE TAK ŠIROKÝ, ŽE SI 

VYBERE KAŽDÝ. DŮLEŽITÉ JE VĚDĚT 
PO ČEM SÁHNOUT A JAK NOVÝ 

PRVEK POUŽÍT. 

CO LETOS DOPORUČUJÍ 
BYTOVÍ ARCHITEKTI?

BBarva a materiál jsou dva klíčové elementy, 
které utvářejí interiér. Každý rok vyhlašují 
přední guru módního průmyslu „barvy roku“ 
– a ty se pak promítají i do interiéru. Není při-
tom nutné hned vše vyměnit a řídit se módním 
diktátem. Vnitřek bytu nebo domu ale může 
osvěžit zajímavý designový prvek. Často stačí 
málo, například změnit bytový textil, rozvěsit 
nové obrazy nebo vymalovat a bude se vám 
dýchat mnohem lépe. 
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Vévodí korálová i fi alová 
Hitem letošního roku, co se týká interiéru, je odstín Living Co-
ral, což můžeme přeložit jako „žijící korál“. Korálový odstín je 
popisován jako oranžová barva se zlatým podtónem. Vlasová 
ikona se inspirovala korálovými útesy. Ty jsou vnímané jako 
prvky poskytující přístřeší a ochranu, jsou symbolem naděje 
a povzbuzení, proto není divu, že mají své místo také v interi-
érech. 
Pro nátěrové hmoty je letošním trendem odstín spiced honey 
– kořeněný med. Tato barva je teplá a hřejivá, působí neut-
rálně a svoji krásu ukáže až v kombinaci se živějšími barvami. 
Různé společnosti ale mají své vlastní trendy barvy. Vybírat 
tak můžete ještě z velmi tmavé zelené (night watch) nebo 
teplé terakotové (caver clay). Ta prý funguje jako chame-
leon a do interiéru vnese nádech podle toho, s jakým dalším 
odstínem ji zkombinujete. Dobře si rozumí třeba s modrou, 
červenou, růžovou nebo krémovou. Terakotová je vhodná 
do chladnějších interiérů, protože je zútulní. 
Čím dál častěji je k vidění také fi alová. O odstínu fi alek se ho-
voří nejčastěji jako o barvě dokonalého souladu. Mísí se v ní 
totiž modrá a červená – každý odstín je z opačného barevné-
ho spektra. Zatímco modrá ochlazuje a podporuje myšlení, 
červená působí teple, energicky. Oba vlivy se ve fi alové vyruší, 
proto s sebou přináší pocit harmonie, bezpečí, radosti a názo-
rové otevřenosti. Pokud je vám fi alová sympatická, nepřežeň-
te to s ní. Zaměřte se spíše na detaily. Optimální je v místnos-
tech, kde se setkáváte s jinými lidmi, třeba v obývacím pokoji. 

Fialová má mnoho odstínů – od světlé levandulové až po tem-
né barvy s vyšší příměsí modré. Světlejší tóny působí mladistvě 
a rozverně, zatímco tmavá fi alová usedle a rozvážně. 

Dlaždice, kam se podíváš
Módní barvy se promítají nejen do nátěrových hmot, ale také 
do dlaždic a obkladaček. Pokud se proto rozhodnete rekon-
struovat ve velkém, budete mít z čeho vybírat. Do interiéru se 
také vracejí barevné dveře. Ty vybírejte v dokonalé povrchové 
úpravě, kvalitní materiály totiž lépe odolají běžnému opo-
třebení a nejsou na nich vidět případné škrábance. V oblasti 
obkladů, dlažeb, podlah nebo dveří se i přes barevné trendy 
pracuje hlavně s méně nápadnými odstíny, protože je v do-
mácnosti neměníme tak často. I když je v řadě případů nasna-
dě nadčasovost, není třeba mhouřit nad trendy oči. 
Dlaždice si našly cestu i tam, kde se běžně nepoužívaly – jejich 
velkou devizou je totiž praktičnost. Stále ještě hrají prim velké 
formáty, nejčastěji o rozměrech 120 x 240 nebo 90 x 90 cm. Je 
však třeba připomenout, že velkoformátové dlaždice a obkla-
dačky nejlépe vyniknou v prostornějším interiéru. 
Z barev, jak jsme už naznačili, vévodí přízemnější tóny. Převlá-
dají dřevěné dekory, imitace kamenů, industriálního betonu 
nebo cementu. Zvlášť pokud interiér ladíte v minimalistickém 
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stylu, nebojte se sáhnout po napodobenině betonu. Na výslu-
ní se stále drží další nenápadné barvy, jako je bílá, černá, šedá 
nebo hnědá. Proložit je můžete výše zmíněnými trendy odstí-
ny, abyste vykouzlili moderní a zároveň nadčasový interiér. 
Co se týká dekorů, vedle betonu nebo kamene se imitují také 
různé textilie. Nečekejte však barevnost nebo přehnané vzory. 
I zde vede hlavně střídmost – jedničkou je zejména juta nebo 
rozličné podoby pytloviny či dalších režných a rustikálních 
látek. S dlažbou s designem textilie ovšem opatrně, je třeba ji 
sladit s dalším vybavením místnosti. Pamatujte na to, že v plo-
še vytváří iluzi koberce. 
Velmi luxusně a zároveň nadčasově působí dlaždice malých 

formátů. Těm sluší hlavně kombinace světlých a tmavých ba-
rev. Můžete si pohrát s výrazným kontrastem, případně použít 
tón v tónu. Moderní jsou dlažby imitující ocel, bronz nebo 
patinu. Dlažba v imitaci kovu dokonale kopíruje jeho odlesky. 
Často se používá také dlažba s náznakem opotřebení, což 
je vhodné do starších interiérů procházejících rekonstrukcí. 
Pokud „kovové“ dlaždice zkombinujete s tradičními materiály 
jako je sklo nebo dřevo, vytvoříte interiér s prvky industriální-
ho stylu, což se pořád „nosí“. 
Pokud dáváte přednost tradičnímu vzhledu, nikdy neuděláte 
chybu se dřevem, ať už si módní trendy říkají, co chtějí. Použít 
můžete skutečné dřevo s různými povrchovými úpravami, 
některé například dokážou odolat vodě, jiné zase zvýrazní 
přirozenou strukturu a krásu prken. Ruku v ruce s těmito tren-
dy jde i nabídka výrobců dlaždic, kteří na dekorech používají 
imitaci prken – „dřevěné“ plochy tak plynule přecházejí 
z podlahy na stěny, což interiér pocitově zatepluje. 

Ekologie i luxus
Jestliže ještě před několika lety byly pojmy luxus a ekologie 
oddělené, dnes k sobě nachází cestu a mnohdy vytvoří zajíma-
vý průsečík. Stačí se například rozhodnout pro místní suroviny 
a materiály, které v interiéru použijete. Vysoce hodnocené je 
v posledních letech české dřevo. Namísto PVC nebo plovou-
cích podlah použijte na podlahu masivní prkna. Řemeslně 
dobře provedená dřevěná podlaha vydrží dlouhá desetiletí, 
snadno se renovuje a je nadčasová. Je to podlaha a výmalba, 
která udá základní ráz interiéru a potom záleží na dalších 
prvcích.
Místo exotických dřevin použijte materiál pocházející z míst-
ních lesů. Oblíbená je třeba česká třešeň, která je typická svojí 
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načervenalou barvou, v interiéru se použí-
vá hlavně pro výrobu dekorativních před-
mětů nebo solitérů. Vrací se také ořech, 
ten svojí šedobílou barvou působí lehce 
exoticky, dobře se s ním pracuje a používá 
se i pro výrobu dýhy, jíž se pokrývá napří-
klad nábytek. Tradiční je smrkové dřevo, 
jež je vhodné hlavně do rustikálně ladě-
ných interiérů. Na větších plochách mohou 
vyniknout jeho výrazné letokruhy. Smeta-
novou až lehce našedivělou barvu mívá bří-
za, která se hodí hlavně k výrobě bytových 
doplňků. Narůžovělé nebo červenohnědé 
odstíny pak do interiérů vnáší olše. 
Příliš mnoho dřevěných prvků může půso-
bit rustikálně, což není žádoucí v moder-
ně laděném bytě, zato na chalupě nebo 
ve dřevostavbě si jejich kombinaci můžete 
patřičně užít. V bytech pak lze se dřevem 
kombinovat další materiál, třeba kov nebo 
sklo. Vedle barevných odstínů můžete 
přidat odlesky zlaté, prvky s černou nebo 
měděnou. 
Pokud chcete vnést do interiéru kus eko-
logické uvědomělosti, sáhněte po nábytku 
z recyklovaných materiálů nebo si pořiďte 
zajímavý solitér – třeba prvorepubliko-
vé křeslo s novými potahy. Recyklovaný 
nábytek vzniká pod rukama kreativních 
designérů. Výhodou je, že podobný kus 
nebude mít doma soused, což se může stát 
u sektorového vybavení z velkých řetězců. 
Pro výrobu ekologického nábytku z odpa-
du se používají například textilie a zbytky 
z luxusní výbavy automobilů – vznikají tak 
třeba neotřelé stolky či taburety. 
Používá se i lepenka. Nábytek z toho-
to materiálu má nízkou hmotnost, ale 
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vysokou nosnost. Oblíbené jsou stále i europalety, 
z nichž se skládají důmyslné a atraktivní kousky, třeba 
konferenční stolky nebo pohovky. Dalším zajímavým 
materiálem, z něhož vznikají módní bytové doplňky, 
je elektroodpad. Z pevných disků počítačů můžete mít 
třeba duhové hodiny.

Oblé tvary jsou in
Pokud bychom měli vypíchnout jeden velký současný 
trend, jsou to oblé tvary. Oblouk se vrací jak do interié-
rů, tak do exteriérů. Je to s ním podobné jako se střihy 
v módě. V určitých časových intervalech se prostě znovu 
objeví. Znali ho stavitelé rotund i gotických katedrál, za-
oblené bylo baroko, do jisté míry i funkcionalismus. Ačkoli 
moderní doba upřednostnila jasné vymezení prostoru 

obdélníkem nebo čtvercem, což se promítlo do současných 
interiérů, oblost je výrazně zjemní. 
Nemusíte se hned pouštět do rozsáhlých úprav stěn nebo 
do přestavby příček, abyste trochu „oblosti“ do interiéru pus-
tili. Stačí maličkosti. Například zaoblený kus nábytku – velmi 
pěkně vypadá kruhový nebo oválný konferenční stolek či 
jídelní stůl. Možná, že bude stačit, když si ke křeslu postavíte 
ladnou lampu. Po oblém nábytku můžete pátrat také po ba-
zarech. Zkuste si pořídit jeden solitér, prvorepublikový skvost, 
který vnese do vašeho obýváku nebo pracovny styl. 

Trošku Asie v obýváku
Už jsme se v úvodu zmínili, že ze současných trendů si vybere 
každý. Pro někoho je interiér laděný v industriálním či mini-
malistickém stylu tím nejlepším, pro někoho může být příliš 
studený. Pokud toužíte po luxusním nádechu, zkuste se inspi-
rovat v Asii, kde si dřívější šlechta zařizovala bydlení ve skuteč-
ně honosném stylu – květiny, lesk, vzácné materiály, hedvábí, 
světlo, svíčky odrážející se od zlatavého nádechu. Dnes můžete 
podobný interiér vytvořit i v českém bytě. 
Začít můžete třeba tím, že se poohlédnete po luxusním kusu 
nábytku v asijském stylu. Může být tmavý i světlý. Co ho výraz-
ně odlišuje je zdobnost a řemeslnost. Za skutečně jedinečné 
kousky ale zaplatíte jmění. Levnější bývají repliky, které jsou 
k dostání i v běžných nábytkářských řetězcích. Vždy platí, že 
orientální nábytek je z masivu, dřevotříska v něm nemá místo. 
I podle takového kritéria ho můžete vybírat. 
I když je to poněkud kontrast k výše řečenému, k asijskému 
stylu bydlení patří minimalismus. V tomto ohledu jde spíše 
o méně nábytku, který je však okázalejší. Místo na rozměr se 
klade důraz na techniku. Proto se nábytek v asijském stylu 
dobře vejde i do menších bytů. Nezapomeňte, že aby vynikla 
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jeho originalita, potřebuje mít kolem 
sebe prostor. Design nábytku se vyvíjel 
po celá staletí, takže zdobnost je oprav-
du propracovaná. Potom stačí už málo 
detailů – tapety s květinovým vzorem 
nebo drobnými ptáčky, zlaté stínidlo 
na lampu či svíčky a můžete si vychutnat 
bydlení v asijském luxusu. 

Světlo i dělba prostoru
Ačkoli se materiály a barvy proměňují, 
o naši pohodu v interiéru se stará světlo 
a také teplo. Velký důraz byste proto 
měli klást na výběr osvětlení. Do českých 
domácností stále častěji pronikají chyt-
rá svítidla. I letos hrají dominantní roli 
LED světla – na trhu jich je nepřeberné 
množství. Výrazněji do svítidel promlou-
vá industriální styl, letos se vyrábí hlavně 
ze železa nebo hliníku. Pořád jsou módní 
žárovky zavěšené porůznu ze stropu. 
Tento styl se hodí hlavně do moderně 
pojatého interiéru. Zajímavým trendem 
jsou také LED svítidla integrovaná do ji-
ných spotřebičů, například do stropních 
ventilátorů. 
Jsou chvíle, kdy po světle toužíme, a jsou 
momenty, kdy je nutné ho usměrnit. 
V tomto ohledu plní nezastupitelnou 
roli stínící technika. Zvlášť oblíbené jsou 
poslední dobou venkovní žaluzie, a to 
kvůli posledním několika horkým létům.  
Také tyto funkční prvky na sebe berou 
moderní vzhled. Vybírat proto můžete v trendy odstínech. 
Zajímavé je, že na instalaci venkovních žaluzií můžete získat 
dotace z programu Nová zelená úsporám – v létě totiž snižují 
spotřebu klimatizace, v zimě zase zabraňují únikům tepla. 
Zatímco některé obytné prostory jsou příliš malé a je třeba je 
prosvětlit, jindy je žádoucí interiér rozdělit na více částí. Hlav-
ně novostavby mají kuchyně často spojené s obývacím po-
kojem. I když spojování do jedné místnosti bude zachováno 

i letos, trendem je rozlišit prostor podle funkčnosti a zmírnit 
jeho jednotvárnost. Vedle už dříve používaných kuchyňských 
ostrůvků můžete zóny barevně odlišit, zvolit různé styly zaří-
zení. Používají se také paravány či jiné dělící prvky. 
Ať už sáhnete po jakémkoli interiérovém trendu, vždy by 
měl korespondovat s nádechem vašeho interiéru a s vaším 
životním stylem. Pamatujte také na respekt vůči původnímu 
prostoru. Rustikální kuchyně bude slušet spíš chalupě než 
panelákovému bytu. 
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Objevte unikátní prostor v domově Velké pardubické  
steeplechase a pojďte s námi zažít ten neopakovatelný 
zážitek plný emocí a radosti.

Pojďte na vlastní kůži si vyzkoušet to vzrušení při čekání 
na vítěze se sázenkou v ruce a tajným přáním, aby byl 
právě ten váš výherní.

Vnímejte krásu sportu a dam v prostředí, kde klobouk  
není středem pozornosti, ale dokonalou součástí.

Máte rádi společnost lidí a chcete si užít dostihy 
 s unikátním výhledem? 

Objednejte si stůl v nejvyšším patře tribuny nad cílovou 
rovinou. Z ptačí perspektivy máte na dohled celou  
dostihovou dráhu. 

Chcete být všemu blíž a prezentovat sami sebe  
při dostihovém svátku?

Staňte se partnery dostihu a využijte náš balíček: 

 Pojmenování dostihu jménem partnera 

 Umístění reklamy v cílové rovině

 Prezentace v Dostihovém magazínu

 Video spot na LED obrazovce

 Oficiální předávání cen vítězi vašeho dostihu 

 Partnerská cena pronájmu lóže  
a projížďka kočárem v dráze

Areál závodiště má netušené možnosti. Není jen o dostizích. Kalendář nabízí mnoho dnů, kdy se u nás můžete zastavit, 
uspořádat firemní event nebo oslavu. Na to vše jsme vybaveni a rádi vám pomůžeme s organizací. 

tel.: +420 777 750 922 
e-mail: racecourse@zavodistepardubice.cz 

Dostihový spolek a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice

www.zavodistepardubice.cz

Vítejte v domově 
Velké pardubické steeplechase
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KDO Z NÁS BY NECHTĚL BYDLET V KRÁSNÉM 
LUXUSNÍM DOMOVĚ, KDE NECHYBÍ DESIGNOVÉ 
DOPLŇKY, ALE KDE TO ZÁROVEŇ NENÍ 
NEOSOBNÍ A STERILNÍ, ALE ÚTULNÉ A DOMÁCÍ. 
A PŘESNĚ TENTO POCIT BUDETE MÍT, POKUD 
NAVŠTÍVÍTE NOVÝ SHOWROOM CASA MODERNA 
V DOLNÍCH BŘEŽANECH.

TAM KDE LUXUS
ZNAMENÁ DOMOV

B
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Byli jsme při tom, když 16. května proběhlo slavnostní otevření 
nového Studia interiéru a osvětlení dvou showroomů Aulix 
a Casamoderna, na které dorazili architekti, designéři, dodava-
telé, média i příznivci studia.
Na ploše 450 m2 kromě občerstvení, živé hudby a zábavy bylo 
k vidění kompletní interiérové vybavení bytu včetně kuchyní, 
podlahových krytin, bytových doplňků. Těžko by se našel člo-
věk, který by si v té nádheře nevybral. 
Společnost Casamoderna je totiž interiérové studio, které 
vzniklo propojením mnohaletých zkušeností v oblasti prodeje 
designového interiérového nábytku, výroby atypických interié-
rů a v neposlední řadě prodeje a pokládky podlahových krytin 
všech typů. 
Filozofi í fi rmy je nabídnout koncovým zákazníkům, ale i spo-
lupracujícím architektům a designérům individuální přístup 
v příjemném prostředí, kde si můžou vybrat jednotlivé kusy 
solitérního nábytku od prověřených zahraničních výrobců nebo 
využít 26 leté zkušenosti společnosti Casamoderna ve výrobě 
atypického nábytku a zařídit si tak interiér ušitý na míru.IN
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Aby byl interiér kompletní, nesmí chybět doplňky 
a dekorace. Ani na ty společnost Casamoderna 
nezapomněla. V jejich studiu najdete velký výběr 
tapet včetně tapet z přírodních materiálů, koberce 
celoplošné či kusové s možností volby konkrétního 
rozměru, designové osvětlení, bytové dekorace 
či závěsy, záclony, japonské a římské rolety, vše 
šité na zakázku. A protože interiér začíná vždy 
od podlahy, naleznete v Casamoderna ucelenou 
nabídku kvalitních podlah od předních světových 
výrobců. Vybírat můžete z velkého množství 
laminátových, vinylových, třívrstvých a masivních 
podlah.

Filozofi í fi rmy je 
nabídnout individuální 
přístup v příjemném 
prostředí

WWW.CASAMODERNA.CZ
Náměstí Na Sádkách 705
252 41 Dolní Břežany
Czech Republic
tel: +420 731 656 731
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Útulný domek ze zahrádkou, ideálně  blízkosti autobusové za-
stávky, obchodu a školy, zároveň ale v zeleni a uprostřed přírody. 
Že se to navzájem vylučuje? Budete se divit, ale ne. Stačí se podí-
vat na pár developerských projektů, které jsme se dnes rozhodli 
představit. Je to přehlídka toho nejlepšího, co si můžete vybrat.  

A věřte, že si vybere…
Největší stavební boom probíhá v Praze a okolí, ale pozadu 
nezůstávají ani další velká města. V nich lidé hledají a nacházejí 
nejvíce pracovních příležitostí a následně hledají také bydlení. 

Staví se startovací malé byty, ale i prostorné byty pro rodiny 
s dětmi. A developeři nezapomínají ani na seniory, po republice 
se objevuje projekty pohodlného bydlení pro starší lidi, kteří na 
rozdíl od mladých už touží spíš ruch města opustit a prožít klid-
nější léta na některém menším městě s dobrou infrastukturou, 
ale obklopeném přírodou. Samozřejmostí jsou i luxusní apartmá-
ny s veškerou vybaveností, často včetně obrovské terasy, vířivky, 
či v případě domu společných prostor s vybaveným fi t centrem, 
nebo třeba klubovnou.

Stačí tedy jít vstříc svému snu…
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MÍT SVŮJ VYSNĚNÝ DOMOV TO JE ASI CÍLEM VĚTŠINY Z NÁS. OVŠEM ZATÍMCO 
MINULÉ GENERACE SE SPOKOJILY S ÚTULNÝM BYTEÈKEM V PANELÁKU, MY UŽ 
OD BYDLENÍ CHCEME PŘECE JEN TROCHU VÍC.

DOMOV, TO JE MÍSTO, 
KDE SE DOBŘE ŽIJE...
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Bydlení u Vltavy a golfu táhne. 
V Praze vyrůstá nová čtvrť Zahálka.
Zahálka je nová malá čtvrť v Praze 4 na břehu Vltavy, v soused-
ství golfového hřiště Hodkovičky. V několika etapách zde vznik-
ne sedm nadstandardních bytových domů a mezi nimi velkorysé 
parky s desítkami stromů, louky, hřiště, biokoridor Zátišského 
potoka, pěstěné trávníky i zahrada. Stavba první fáze byla 
zahájena v létě 2018, prodej běží na plné obrátky a byty budou 
novým obyvatelům Zahálky předány na podzim roku 2020.
Jak přišla Zahálka ke svému jménu? Autoři projektu nechali 
vyniknout přednostem atraktivní lokality u Vltavy na pomezí 
Hodkoviček a Modřan. Zasadili do ní koncept nadčasově moder-
ního bydlení s respektem k přírodě, které poskytne klid a prostor 
pro odpočinek s bezpočtem možností lenošivého i aktivního trá-
vení volného času. Domy jsou orientovány tak, aby umožňovaly 
velkorysé výhledy na malebné scenérie okolí Vltavy s protilehlý-
mi kopci Chuchelského háje, golfový green i vilovou čtvrť starých 
Hodkoviček. 
Zahálka je bezprostředně napojena na jednu z hlavních praž-
ských cyklostezek vedoucích podél Vltavy od centra, přes Náplav-
ku až do Zbraslavi. U přírodního břehu Vltavy se lidé s oblibou 
koupou, rybaří, piknikují, nebo si s rodinami užívají příjemného 
volnočasového areálu Vodpočívárna, sportovního Freestyle par-
ku nebo Lanového parku. Golfi sté mají svůj malý ráj téměř pod 
okny. Romantické duše zase rády spočinou v půvabných zákou-
tích poklidné Modřanské rokle vzdálené od Zahálky deset minut 
na kole. Komu přijde na chuť zajet si do centra, tramvají nebo 
na kole je tam za dvacet minut.

Vysnili si Zahálku
Na projektu se podílí hned několik architektonických ateliérů. 
Celý urbanistický koncept, který bude po dokončení čítat na osm 
set bytů v celkem sedmi budovách, navrhlo slovinské studio 
Bevk Perovič Arhitekti, tvůrce oceněný řadou prestižních mezi-
národních architektonických cen. Stejný architekt navrhl i první 
ze dvou budov, které vzniknou v první fázi projektu a nabídnou 
dohromady 240 bytů. Bevk Perovič do své budovy vtělil neokáza-

lý luxus promyšlených 
bytových dispozic 
všech typů od 1+kk 
až po 5+kk a jedi-
nečných architekto-
nických prvků, jako 
je například velký 
prosklený arkýř pro 
sto způsobů zahá-
lení s dechberoucím 
výhledem. Druhou 
budovu navrhlo české 
architektonické studio 
Under Construction 
Architects a i na ní je zjevný jedinečný rukopis architekta. Jeho 
elegantně zaoblená budova vyniká promyšleným prostorovým 
řešením bytů s velkorysými terasami, jejichž součástí jsou desig-
nové boxy sloužící jako praktické úložné prostory nebo třeba 
i jako vertikální zahrada, jak je komu libo. Oba domy první fáze 
projektu mají svůj vlastní osobitý styl i charakter a zároveň jsou 
spolu sladěny v příjemné harmonii.
Tvůrci Zahálky od prvních úvah věděli, že špičkovou architek-
turu budov musí doplnit špičková krajinářská architektura. 
Celý areál počítá výhradně s podzemním parkováním, aby 
veškerý povrch zůstal zachován pro zeleň. Do týmu pro-
to přizvali atelier zahradní architektury Flera, aby celému 
prostoru obklopujícímu bytové domy vdechl život a krásu. 
Desítky stromů, zahrady, louky protkané cestami, hřiště, ale 
třeba i amfi teátr doplní revitalizovaný Zátišský potok, který se 
celá desetiletí ukrýval v potrubí pod zemí. Zahálka vrací místu 
duši. Bude se tu dobře žít.
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Domov 
v náruči zeleně
BYDLET NA DOSAH CENTRA A ZÁROVEŇ V BLÍZKOSTI 
PŘÍRODY JE SNEM SNAD KAŽDÉHO OBYVATELE PRAHY.
ZÍSKAT SNADNOU DOSTUPNOST VŠEHO, CO K ŽIVOTU 
POTŘEBUJETE A ZÁROVEŇ MÍT MOŽNOST SI UŽÍVAT 
PŘÍRODY – CO VÍC BYCHOM OD DOKONALÉHO 
BYDLENÍ CHTĚLI… A PŘESNĚ TO NABÍZÍ DEVELOPERSKÝ 
PROJEKT REZIDENCE ČÁMOVKA, KTERÝ VZNIKÁ NA 
PRAZE 8 NA SKALNATÝCH A NA JI H ORIENTOVANÝCH 
SVAZÍCH NAD VLTAVOU.
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V těsné blízkosti zalesněného Čimického údolí bude k prodeji 148 
nových bytů o velikosti 35–120 m2 s funkčně řešenými dispozicemi 
1+kk až 5+kk. Nebude chybět sklep, balkón, předzahrádka či terasa. 
Na balkóně si vypěstujete muškáty, na terase si dopřejete pozdní sní-
dani a na soukromé předzahrádce připravíte maso na grilu nebo si 
s přáteli zahrajete pétanque. Záplava slunečních paprsků vás při tom 
zahřeje na těle i na duši.
Při navrhování a architektonickém uspořádání projektu autorům 
záleželo především na tom, abyste se tu cítili příjemně a bezpečně. 
Majitelé automobilů jistě ocení dostatek parkovacích míst a pod-
zemní garáže, díky kterým nebudou muset mít strach o svůj vůz. 
Jakmile vyjdete ven před dům, otevře se před vámi rozlehlé zelené 
prostranství. Na dětském hřišti nebo na lavičkách pod stromy budete 
mít příležitost pozdravit se se sousedy, ať už se počítáte mezi juniory 
či seniory. Zde totiž mysleli na všechny věkové kategorie.

Co vše v Rezidenci Čámovka najdete?
Ke spokojenému a klidnému bydlení samozřejmě patří také obcho-
dy, restaurace a další občanská vybavenost. V Rezidenci Čámovka 
už nyní funguje soukromá mateřská škola, pizzerie a oční optika. 
Možná časem přibyde ještě něco dalšího, ale nemusíte mít obavy. 
Co nedostanete tady, objevíte zaručeně v nejbližším okolí novostav-
by. Školy, poštu, lékárnu i supermarket, veškerý servis budete mít 
prakticky po ruce. Uvidíte, třeba se vám v Čimicích zalíbí natolik, že 
se tu do podnikání pustíte i vy.
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www.camovka.cz

Prodej zahájen

2. etapa úspěšného projektu

Domov
v náruči
zeleně

Developer
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Lipenecký park
– příroda i město na dosah 
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V nejjižnějším výběžku Prahy, kousek od řeky Berounky, se roz-
kládá malebné území. Spolu se sousedními pražskými čtvrtěmi 
Zbraslaví, Radotínem a Černošicemi tvoří Lipence oázu klidného 
a zdravého života, který představuje protipól každodenního stre-
su velkoměsta.
Bydlet tam je asi snem každého z nás. A někteří mou svůj sen 
realizovat. Stačí investovat do domu v projektu Lipenecký 
park. Moderní projekt v překrásném přírodním prostředí Pra-
hy – Lipenců nabízí atraktivní nové byty a komfortní rodinné 
domy uprostřed zeleně a všech sportovních možností, které tato 
lokalita nabízí. Přestože celkový ráz Lipenců maximálně navozuje 
harmonickou a přátelskou atmosféru venkova, bohatá infra-

struktura obce umožňuje všem obyvatelům komfort příjemného 
života.

Park pod taktovkou architekta
V těsné blízkosti rodinných domů vznikne nový přírodní park 
respektující původní krajinný ráz oblasti.
Projekt je z dílny předního zahradního architekta a specialisty 
na perenové kompozice Ing. Ondřeje Fouse. V návrhu archi-
tekt Ondřej Fous se svým týmem rozděluje prostor do několika 
relaxačních zón spojených křivolakými cestičkami a dřevěnými 
lávkami přes potok.
Harmonicky rozložené objekty nízké, střední i vysoké zeleně 
vytvářejí perfektní přírodní kulisu, z níž vystupují vodní tělesa 
v podobě jezírka s molem a biotopového koupaliště. To pravé 
pro chvíle pohody a harmonického života. 
Chcete si dopřát opravdu skvělé bydlení? Potom jste tu správně…
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Bydlení s výhledem 
na Prahu… 
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DEPO GRÉBOVKA se nachází v luxusní lokalitě pražských Vi-
nohrad. Projekt nabízí skvělou příležitost pro všechny, kteří sní 
o bydlení v žádané pražské lokalitě s jedinečnými výhledy jen 
pár kroků od parku Grébovka. Oblast bývalých královských vinic 
si svůj půvab zachovala dodnes a dává vzniknout jedinečnému 
místu pro život. 
Čtyři budovy po rozsáhlé rekonstrukci nabídnou celkem 197 
ubytovacích jednotek o dispozici 1+kk až 3+kk. Rezidenti domu 
si mohou užívat krásného výhledu na panorama Prahy, okolí 
Vinohrad nebo park Grébovka ze soukromých pochozích střech 
domu. Grilování s přáteli, posezení u sklenky vína, nebo ranní 
káva se tak může stát nevšedním zážitkem. Samozřejmostí je 
i recepce, která zajišťuje kompletní služby a maximální soukro-
mí obyvatel bytového domu. Pro milovníky sportu je nonstop 
k dispozici vybavené fi tness. Depo Grébovka disponuje i vlastním 
soukromým parkovištěm přímo před domem.
Všechny budovy projektu, stejně jako jednotlivé bytové jednot-
ky, mají sjednocený design, navržený v duchu severského stylu. 
Přestavba domu se nese v duchu čistých linií a jednoduchosti, 
důraz je kladen na funkční využití prostor a kvalitní materiály. 
Prosluněné místnosti orientované na jihozápad nabízejí výhled 
na panorama Prahy, jednotky orientované na severovýchod se 
pyšní výhledem na honosné vily obklopené zelení a jsou ideální 
kulisou pro chvilky relaxace.
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tel.: 725 753 753 
depogrebovka.cz

Soukromé pochozí střechy Vám poskytnou 
nádherný výhled na panorama Prahy.

Čistý design, jednoduché linie a kvalitní materiály, 
to vše najdete v jednotkách Depa Grébovky 
o dispozici od 1+kk do 3+kk.

Relaxujte
v luxusní lokalitě pražských Vinohrad, 
pár kroků od parku Grébovka
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V dnešním rychlém a propojeném světě může být náročné nalézt vnitřní čistotu a inspiraci nezbytnou pro to, abychom se 
mohli soustředit na věci, na nichž nám skutečně záleží. Napojit se na to, kým jsme, a na svět kolem nás, může být snazší, pokud 
se vypravíme ven, do přírody. Nová kampaň značky Montblanc vypráví příběhy dvou lidí. Každý z nich jde svou vlastní cestou 
sebeobjevování prostřednictvím přírody, doprovázen hodinkami Montblanc 1858 Geosphere. Tyto hodinky z dílny společnosti 
Montblanc vzdávají hold legendárním strojkům Minerva z 30. let dvacátého století a ztělesňují ducha volné přírody.

Vizuály a filmy zachycují dva pozoruhodné muže uprostřed náročného pracovního dne, jak stále intenzivněji pociťují potřebu 
najít si cestu zpět k přírodě: módního fotografa Dennise Leupolda a zpěváka a textaře Kristiana Matssona, který vystupuje jako 
The Tallest Man on Earth. Z rušného dne při focení zakázky a z dějiště koncertu plného natěšených fanoušků jsou oba prota-
gonisté náhle přeneseni do přírody s jejími uklidňujícími scenériemi a zvuky. Jsou nevyhnutelně konfrontováni krásou všeho 
kolem nich, která jim pomáhá nalézt cestu zpět sami k sobě. Po celou dobu je jejich obličej ve stínu a objevuje se až na samém 
konci takový, jaký ve skutečnosti je; oba jsou připraveni nechat za sebou důstojné dílo ve světě kreativity a cítí se mnohem 
smysluplněji.

Butik Montblanc, Pařížská 98/17, Praha 1
www.montblanc.com

HODINKY MONTBLANC 1858 A SÍLA OPĚTOVNÉHO SPOJENÍ S PŘÍRODOU
Fotograf Dennis Leupold a hudebník Kristian Matsson se v nové kampani Montblanc vydali 
do přírody, aby našli čistotu a inspiraci 
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Text: Jana Poncarová  foto: Shutterstock.com

DUBAJ, IZRAEL, JORDÁNSKO ČI TANZÁNIE
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Cestopis

TOUŽÍTE PO PÍSEČNÝCH DUNÁCH, NEOPAKOVATELNÝCH ZÁPADECH 
SLUNCE, EXOTICKÝCH VŮNÍCH V ULICÍCH, DOBROTÁCH S PĚKNOU 
DÁVKOU KOŘENÍ, PO LUXUSU I DOBRODRUŽSTVÍ? OD KAŽDÉHO TRO-
CHU MAJÍ ZEMĚ, KTERÉ SE STÁLE ČASTĚJI OCITAJÍ V HLEDÁČKU TURISTŮ. 
V IZRAELI NA VÁS NA KAŽDÉM ROHU DÝCHNE STAROBYLOST A OTISK 
HISTORIE, TAHLE POSVÁTNÁ ZEMĚ JE KOLÉBKOU VŠECH TŘÍ SVĚTOVÝCH 
NÁBOŽENSTVÍ – ŽIDOVSTVÍ, KŘESŤANSTVÍ A ISLÁMU. JORDÁNSKO SE PRO-
SLAVILO POHOSTINNOU POVAHOU SVÝCH OBYVATEL, JEDINEČNOU POU-
ŠTÍ, PAMÁTKAMI I KOUPÁNÍM V MRTVÉM MOŘI. V DUBAJI SI ZASE UŽIJETE 
MODERNOSTI A OKÁZALOSTI, Z NICHŽ AŽ PŘECHÁZEJÍ OČI. A TANZÁNIE? 
KDO BY NECHTĚL ZAŽÍT DOVOLENOU V AFRICE? 

Do všech tří destinací vás z Prahy zanese 
pohodlně přímá letecká linka. V každé 
z nich si můžete udělat trochu jiný pro-
gram. Začneme v Izraeli. Z letiště Václa-
va Havla létá do Tel Avivu hned několik 
různých společností. U nízkonákladových 
aerolinek zaplatíte za zpáteční letenku 

jen několik tisíc korun, zvlášť pokud ji bu-
dete pořizovat s předstihem. Let trvá asi 
tři a půl hodiny. Z letiště do centra jezdí 
vlak, nasednout můžete i do taxíku. Dejte 
si ale pozor, zda zrovna není šábes, to pak 
nejezdí žádná veřejná doprava, taxi ale 
funguje.

Ice léto 2019 | 51

050-061_CestovaniExotka.indd   51050-061_CestovaniExotka.indd   51 20.06.19   4:4520.06.19   4:45



Vaší první zastávkou na cestách po Blízkém východě se může 
stát Dubaj, luxusní město ve Spojených arabských emirátech. 
Žádné další město v exotice nemá tak dobré letecké spojení 
z Prahy. Za zpáteční letenku bez mezipřistání zaplatíte kolem 
10 tisíc korun. Na cesty do Spojených arabských emirátů pro 
turistické účely nepotřebujete víza.
Dubaj oslňuje svými mrakodrapy, nákupními centry i přepy-
chem. A láká stále více turistů z České republiky. Loni jich sem 
přiletělo kolem 70 tisíc. Ročně pak Dubaj navštíví téměř 16 
milionů cizinců. Kromě atrakcí je sem láká i počasí. Město je 
zvyklé na minimum srážek, teploty jsou prakticky celý rok nad 
25 °C. Turisté si blízkovýchodní metropoli oblíbili kvůli neko-
nečným možnostem nakupování. Obchodní centrum Dubai 
Mall patří mezi největší na světě – je tady kolem 1 200 obcho-
dů. Každý rok se tady také koná „Dubai Shopping Festival“, 
který přitahuje milovníky módy a módních doplňků z celého 
světa. Město má také obrovský výběr restaurací, v posledních 
letech přibývají zábavní parky, sportoviště, okázalé hotely, 
staví se další mrakodrapy. Moderní architektura – stojí zde 
nejvyšší budova světa Burdž Chalífa měřící 828 metrů – je tak 
dalším lákadlem.  
„Počítáme s tím, že v roce 2020 přijede do Dubaje až 20 mili-
onů turistů, protože možnosti nejrůznějších aktivit se pořád 
rozšiřují. Navíc zde bude za dva roky světová výstava Expo, 
která podle organizátorů přitáhne obrovskou pozornost,“ 
sdělil Paddington Tucker, ředitel fi rmy, která v České repub-
lice i v dalších zemích střední Evropy zastupuje kromě jiného 
organizaci Dubai Tourism.
Perlou Dubaje se stává hlavně čtvrť Bastakiya, kterou v 19. 
století založili íránští obchodníci. Proměnila se v centrum 
umělců. Najdete tu hlavně malé galerie, kavárničky, hospůd-
ky, hotýlky, což vytváří zajímavý kontrast okázalé moderní 
architektuře známé z materiálů prezentujících město ve světě. 
Pokud zatoužíte po jiném Dubaji, vydejte se sem. Dech vám 
vyrazí klid, pochutnáte si na dobrém jídle nebo kávě, to vše 
beze spěchu a okázalosti. 
Z moderních staveb rozhodně nepřehlédnete už zmíněný 
mrakodrap Burdž Chalífa. Tyčí se totiž dominantně nad měs-
tem, dává na odiv um moderních architektů, technologií a de-
signu. Rychlovýtahem můžete vyjet do 134. patra a z ochozu 
si pak prohlédnout celé město. Zažijete pocit velkoleposti. 

Počítáme s tím, že v roce 2020 přijede do 
Dubaje až 20 milionů turistů, protože mož-
nosti nejrůznějších aktivit se pořád rozšiřují.

LUXUSNÍ DUBAJ
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Dubaj ví, čím přilákat turisty, a tak staví zábavní centra 
a vodní parky. Dnes je v Dubaji vodních parků několik 
a atrakce, které nabízejí, jsou ty nejmodernější na světě. 
Zařádit si v prosluněném vodním parku je snem každého 
dítěte, ale i dospělí si tu užívají opravdu dokonale. Jaký si 
vybrat? Zorientovat se můžete například na žebříčku Trip 
Advisor. Aktuálně mu vévodí Wild Wadi Waterpark, Aqua-
venture Waterpark nebo Laguna Waterpark. Podobně jako 
v Jordánsku můžete i ve Spojených arabských emirátech na-

vštívit poušť. Raději se vyhněte velkým komerčním kempům, 
kam vás sice pohodlně dopraví terénní vozy a najdete tady 
hodně jídla i zábavy, budete ale ochuzeni o skutečné prožit-
ky. Je lepší si připlatit a vyrazit do menších kempů nebo ještě 
lépe rozhodnout se přespat v poušti a ubytovat se na jednu 
nebo na dvě noci v některém pouštním hotelu. Lépe si tady 
vychutnáte stmívání, západy slunce i rozbřesky. Projet se 
můžete i na velbloudovi a zkusit si tak představit, jaký byl 
pouštní život dříve. 
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Z jiné perspektivy
Ubytovat se můžete v hotelech, penzionech nebo u místních, třeba 
přes Airbnb. Ceny jsou různé, dobré ubytování seženete za tisícov-
ku na osobu za noc, za luxus si pochopitelně připlatíte. Pokud vy-
užijte klasické hotely, za týdenní pobyt pro dvě osoby dáte kolem 
12 tisíc korun. Překvapit vás mohou vysoké ceny jídla a pití. Ideální 
je proto využít spíše služeb cestovní kanceláře, kde si  objednáte 
pobyt  se všemi službami a můžete si jen užívat dovolenou.
Měna je izraelský šekel, za menu v běžné restauraci zaplatíte 
kolem 350 korun, půllitr piva stojí kolem 150 korun. Na denním 
pořádku jsou také neustálé kontroly. Pas neodkládejte a noste ho 
stále s sebou, stejně jako turistické vízum, jež dostanete při příletu 
na letiště.
Izrael je turisty vyhledávaný zejména kvůli skvostům, jako je Bet-
lém, Nazaret, Mrtvé moře nebo Golanské výšiny. Když budete ces-
tovat na vlastní pěst, můžete se přemisťovat buď půjčeným autem, 
nebo hromadnou dopravou. Ačkoli Izraelci velmi precizně dbají 
na bezpečnostní opatření, místní lidé jsou velmi přátelští, vlídní, 
a pokud se ztratíte nebo se nevyznáte v restauraci v menu psaném 
hebrejštinou, rádi vám pomohou. Časem si i zvyknete na všudypří-
tomné hlídky a ozbrojené vojáky. Jestliže budete cestovat s místní-
mi v hromadné dopravě, nemělo by vás překvapit, že do autobusu 
nastupuje i voják se zbraní. 
V Jeruzalému láká hlavně Staré město, kde se v historických 
uličkách potkávají židé, křesťané a muslimové, na tyto čtvrti je 
také rozdělené, přidává se k nim ještě čtvrť arménská. Zaslechnete 
vyzvánění zvonů i volání muezzinů z mešit. Mísit se tady budou 
různé jazyky i vůně. Pravý orient. Dominantou není jen Zeď nářků, 
ale také hradby a různě pojmenované brány. Kromě Zlaté brá-
ny, jež se podle židovské tradice otevře až s příchodem Mesiáše, 
můžete projít všemi branami, třeba Jaffskou, Lví, Sijónskou nebo 
Damašskou. Zajímavým zážitkem bývá také návštěva tržiště. 
Pokud se nabažíte památek, křivolakých uliček a všudypřítomných 
vojáků, můžete se z Jeruzaléma vydat zpátky do Tel Avivu. Tato 
mladá a moderní metropole byla založená teprve v roce 1909, 
a tak se starobylým Jeruzalémem výrazně kontrastuje. Najdete 
tady noční kluby a bary, obležené pláže, na ulicích je hodně uměl-
ců a hudebníků. Architektura ve stylu Bauhausu, která je zapsaná 
jako památka UNESCO, dala městu přízvisko „bílé“. Ačkoli je Tel 
Aviv od Jeruzaléma vzdálený jen tři čtvrtě hodiny, máte dojem, že 
jste v docela jiné zemi. Vykoupat se můžete v moři, a to i v zimě. 

Izrael je turisty vyhledávaný, zejména kvůli 
skvostům, jako je Betlém, Nazaret, Mrtvé moře 
nebo Golanské výšiny. Když budete cestovat 
na vlastní pěst, můžete se přemisťovat buď 
půjčeným autem, nebo hromadnou dopravou. 

OKOUZLUJÍCÍ IZRAEL
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www.poznani.cz
CENTRÁLA CK POZNÁNÍ
Palackého třída 2744
530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 535 401, tel.:/fax: 466 535 777
poznani@poznani.cz 

POBOČKY
PRAHA 3  •  Bořivojova 23
Tel.: 222 211 756
BRNO  •  nám. Svobody 10
Tel.: 542 213 676

Objednejte si 284stránkový katalog CK Poznání 2019. Zdarma zašleme na Vaši adresu!

On-line prodej 24 hodin, 7 dní v týdnu  •  FIRST MOMENT  •  LAST MINUTE

Tanzánie, Zanzibar - Pohodový Zanzibar s výlety
Pohodový týden pod Kilimanjarem
Tanzánie a Zanzibar
Připravujeme:  Pohodový týden u Viktoriiných vodopádů
Namibie, země Křováků | Angola, vzkvétající kráska Afriky

AFRIKA
S CK POZNÁNÍ
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Za koupáním se můžete vydat i do sousedního Jordánska. To láká 
nejen svými moři (vykoupat se můžete v Mrtvém moři nebo v Ru-
dém moři, respektive v Akabském zálivu), ale hlavně pouštěmi. 
Přijdete si tady na své, i pokud holdujete dobrému jídlu a památ-
kám. Leží tu i jeden ze sedmi divů světa. Kromě Izraele sousedí 
také s Irákem, Saudskou Arábií a Sýrií. Toto malé desetimilionové 
království je podle cestovatelů i českého ministerstva zahraničí re-
lativně bezpečné. Přesto je třeba mít na paměti kulturní odlišnosti 
– Jordánsko je z velké většiny muslimské. Ovšem žije zde i menši-
na křesťanů a pro turisty neplatí tak přísná pravidla jako v jiných 
arabských zemích. 
Do hlavního města Ammánu létají z Prahy přímé let. V letadle si 
posedíte čtyři hodiny. Zpáteční letenku pořídíte kolem 9 nebo 10 
tisíc korun. Ve slevách a akcích bude levnější. Letět můžete také 
do Izraele a odtud se do Jordánska dopravit, například autem. 
Ovšem pozor, hraniční přechod nemůžete překročit půjčeným 
autem. Řešením je nechat se dopravit taxíkem na hranice a tady 
přesednout do jiného taxíku, až poté si půjčit auto.
V Ammánu na vás dýchne orientální svět prosycený vůněmi exo-
tického koření. Hlavní město je výborným výchozím bodem pro 
poznání země. Dostanete se odtud k mnoha zajímavým místům 
a památkám, mezi nimiž najdete i připomínky římské doby. I když 
místní hojně jezdí autobusy, pro turisty je pohodlné půjčit si auto. 
Půjčovny najdete už na letišti. Provoz zde bývá minimální – vý-
jimkou je jen hlavní město. Buďte připraveni na to, že místní si se 
silničními pravidly příliš hlavu nelámou. 
Jedním z hlavních lákadel Jordánska je proslulá poušť Wadi Rum, 
která si vysloužila označení „nejhezčí na světě“. Jinak se poušti 
přezdívá také „růžová“, protože místní pískovcové hory mají 
jedinečnou barvu a vrhají několik odstínů růžové. Obdivovat tak 
můžete růžový, světle červený až cihlový písek. „Byly momenty, 
kdy jsem doslova nevěřil svým očím. Krajina byla jako z obrázků 
Marsu. Ostatně fi lm Marťan se tam také natáčel,“ napsal na svém 
blogu cestovatel Jan Macháček. Do pouště se podle něho musíte 
vydat s průvodcem. Za den a půl zaplatíte (s jedním přespáním) 
kolem 1 500 korun. 
Dalším přírodním skvostem, který v Jordánsku přitahuje, je Mrt-
vé moře. To je vyhledávané díky své salinitě a léčivým účinkům. 
Dobře vám tady bude, i když neplavete. Slaná voda nadnáší 
a ponořit se vás bude stát nadlidské úsilí. Pokud se rádi potá-
píte, vydejte se k Rudému moři, kde si můžete užít například 
šnorchlování. 
V zemi najdete také zmíněný sedmý div světa, tím je skalní město 
Petra a archeologické naleziště, které bylo v roce 1985 zařazeno 
na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Zmiňuje se o něm i Bible, zde je místo označované jako Selá. 
Arabové mu říkají Mojžíšovo údolí. Město původně vzniklo jako 
pohřebiště v dokonale krytém místě, kde se setkávají tři údolí. 
Od Ammánu je skalní město vzdálené asi 230 km. Dopravit se 
můžete autobusem, minibusem nebo vozem s vlastním řidičem. 
U Petry je vesnice Wádí Músa, kde je řada hotelů a penzionů, ve 
kterých můžete přespat nebo se najíst. V Jordánsku si můžete 
užít exotických chutí a vůní. Oblíbenou surovinou je tady cizr-
na. Rozhodně ochutnejte některý z hummusů. Běžné jordánské 
menu se skládá z bezmasých i masitých pokrmů. Pochutnat si 
můžete na plněné zelenině či na falafelu – kuličkách z cizrny. Ma-
sitá jídla se vaří hlavně z hovězího nebo jehněčího. Sladká tečka 
bývá opravdu sladká, a to kvůli používanému medu nebo sirupu. 
Oblíbená je i káva – té se tady říká kacar nebo kahva, ve druhém 
případě se podává se skořicí. 

JORDÁNSKÉ POUŠTĚ I MOŘE

INZERCE
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P R I V A T E  S A F A R I  T R A V E L

Zažijte luxusní 
safari v Africe

——   Osobní konzultace a program na míru

Private Safari Travel

www.privatesafaritravel.com
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TANZÁNIE

Prožijte dokonalou dovolenou…
Tanzánie se rozkládá na pobřeží Indického oceánu ve východní 
Africe. Většinu území vyplňuje Východoafrická vysočina, členěná 
propadlinami s jezery Rukwa, Manyara a Natron. Na západě a ji-
hozápadě pohoří klesají k dalším jezerům, Tanganyika a Malawi.
Tanzánie má neobvyklé množství národních parků a přírodních 
rezervací, ve kterých žijí miliony zvířat. Některé z nich jsou svě-
tově proslulé, například Arusha, Serengeti, Ngorongoro nebo 
Gombe. Součástí státu jsou i ostrovy Zanzibar a Pemba. Ostrov 
Zanzibar vonící kořením nabízí prohlídku fascinujícího stejno-
jmenného města a výborné potápění u přilehlých korálových 
útesů. Jsou zde jedny z nejlepších pláží východní Afriky. Pokud 
míříte do Tanzánie, určitě byste si neměli nechat ujít návštěvu 
nejvyšší hory Afriky, kterou je Kilimandžáro (5895 m), ležící 
400 km jižně od rovníku. Hora je celý rok pokrytá ledem a sně-
hem. Je součástí masívu Uhuru (Svoboda). Jde o stále ještě činný 
vulkán, který má tři zaledněné vrcholy. Nejvyšší bod se jmenuje 
vulkán Kibo. Na Kilimandžáru jsou velké teplotní rozdíly – 
od rovníkových teplot po teploty pod bodem mrazu. Nachází se 
tu suché pláně i široký pás vlhkého tropického pralesa.
Mysl íte si, že je nejvyšší hora Afriky jen pro horolezce? Omyl! 
Představte si africkou savanu plnou slonů, žiraf a zeber a v po-
zadí zasněžený vrchol majestátního Kilimanjara. Tyto fascinující 
výhledy a mnohem víc zažijete, aniž byste museli kamkoli šplhat. 
Putování okolo Kilimanjara je unikátním zážitkem nejen pro 
svou pestrost a dramatickou odlišnost keňské a tanzanské strany, 
ale i tím, že tato výjimečná oblast je paradoxně turisty téměř 
neobjevena, neboť ti primárně míří pouze na vrchol. Nejkrásnější 
výhledy na Kilimanjaro však nabízí právě jeho okolí – na jedné 
straně plné exotické zvěře, a na druhé porostlé džunglí, v níž tu 
a tam narazíte na malebnou vesničku. 

Jaká místa navštívit?
Zmíněný pohled na stáda exotické zvěře s Kilimanjarem 
v pozadí nabízí park Amboseli, ve kterém navíc můžete na-
razit i na komfortní ubytování, kde si při odpočinku u bazé-

nu pohled na afrického velikána jednoduše zamilujete. Až 
vás omrzí pozorování hrochů, lvů, slonů a zeber, vydejte se 
na jih a za pár hodin se můžete ubytovat v Tanzanii, tento-
krát na úpatí jižní strany Kilimanjara. Z vyprahlé savany je 
rázem džungle plná tropického života. Mezi rozkvetlými ba-
nánovníky se vydejte do turisty zcela opuštěných míst. Nad 
městem Moshi se pohádkovou krajinou projděte ke 
100 m vysokému vodopádu Mataruni  a zaplavte si v laguně 
pod ním. K večeru jednoduše vyjeďte do některé z vesnic 
na úpatí hory, ze kterých si vychutnáte výhledy na zbarvující 
se vrchol Kilimanjara při západu slunce. Namísto davů turistů 
mířících po striktně vymezených cestách na vrchol zde potká-
te pouze usměvavé domorodce. Za pár Šilinků vám ukážou, 
jak pěstují kávu a dají se s vámi do řeči, neboť budete patrně 
jen jedni z mála turistů, kteří se v těchto ještě neobjevených 
místech nachází. Máte-li chuť na odpočinek, ponořte se 
do horkých pramenů Chemka jižně od Moshi, kam vás dove-
de opuštěná cesta lemovaná baobaby. V uvolněné atmosféře 
se vám možná posteskne po exotické zvěři, tak neváhejte 
a další den objevte rezervaci Arusha pod Mt. Meru. Najměte 
si rangera a připravte se na nezapomenutelný zážitek. Pod 
jeho ochranou se při pěší procházce octnete zcela osamoceni 
mezi žirafami, slony či zebrami. Přiblížit se můžete doslova 
na dosah! Za návštěvu stojí i tradiční masajské vesnice, které 
vám prozradí mnohé o životě afrických kmenů. Milovníky 
zvířat zaujme už samotný přesun z Nairobi. Ve stejnojmen-
ném národním parku nedaleko keňské metropole se krom 
jiného hojně vyskytují lvi a vzácní nosorožci. Právě zde, i díky 
dobrému leteckému spojení, je vhodné celou cestu pod Kili-
manjaro začít…

Ostrov Zanzibar vonící kořením nabízí prohlídku 
fascinujícího stejnojmenného města a výborné po-
tápění u přilehlých korálových útesů. Jsou zde jedny 
z nejlepších pláží východní Afriky.
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KOLEM SVĚTA

Cesta kolem světa? Žádný problém…
Nevíte, co si vybrat? Potom i pro vás máme řešení. Pokud máte 
dostatek času i prostředků, můžete se vypravit na cestu kolem 
světa, kdy během měsíce navštívíte kolem deseti zemí a uvidíte 
to nejzajímavější, co se dá vidět…
Můžete odpočívat pár dnů na úžasných plážích středoameric-
kých ostrůvků, poté se podívat třeba k protinožcům na klokany, 
do romantických končin Tichomoří a pak dál a dál. Fantazii se 
meze nekladou a my chceme doporučit alespoň dvě místa, která 
byste určitě neměli přehlédnout… 

Souostroví Turks/Caicos
Prvá část jména souostroví - Turks - odkazuje k obvyklému sy-
nonymu pro bukanýry a piráty, kteří se u ostrovů tehdy skrývali 
a byli pro lodě libovolného královského veličenstva nepříjem-
ným nebezpečím. A proč zrovna název Turci? Britští korzáři kdysi 

vydatně spolupracovali s osmanskými Turky proti Španělsku 
a Portugalsku, lidově se tehdy v Anglii pro piráty ve státním 
žoldu vžilo zkrácené označení Turci, podle spojeneckého národa. 
A to přežilo i do dob, kdy se z korzárů, povyšovaných do šlech-
tického stavu, náhle stali jedním královským dekretem sprostí 
zločinci. Druhá část jména - Caicos - je zkomoleným domorodým 
taínským jménem pro řetězec nízkých ostrovů, z paluby lodi 
špatně viditelných a hrozících ztroskotáním.
Jméno tedy dnes čtěme jako prostý název souostroví, varování ne-
třeba, když je tu tak krásně. Malé plážové ostrůvky nikoho neděsí, 
naopak, a Turky či piráty nám připomíná jen národní endemický 
kaktus - turecká čapka, jež se dostal i do státního znaku. Pláže 
ostrovů totiž bodují ve světových žebříčcích a cestovatelé nešetří 
nadšením. Není divu, že na ostrovech převažuje hlavně luxusní 
návštěvnictvo, jak říkají místní po americku: “creme-de-la-creme”.
„Práce obrů! Větší než cokoliv, co nám zanechali staří Římané 
či Řekové! Chrám větší než ten Šalamounův, práce dávného 
Michelangela…” Podobně nadnesené výkřiky pronášel v tran-
zu francouzský cestovatel Henri Mouhot jednoho lednového 
rána roku 1860 poté, co se prodral hustým porostem a otevřelo 
se před ním panorama Angkor Watu. Západní svět, nabuzený 
zrovna na archeologické objevy a stavby dávných civilizací, hltal 
v Paříži vydaný popis cesty tak, že francouzskému cestovateli 
přisoudil i samotný objev ztraceného města neznámé civilizace. 
Fantazii jitřily roztodivné představy, která že to zapomenutá ci-
vilizace dokázala zbudovat takto skvělé chrámy. Ani na obligátní 
mimozemšťany se nezapomnělo! Málokterý čtenář atraktivního 
cestopisu tehdy tušil, že ono obří město zbudovali předkové 
místních vesničanů, kteří o stavbách nikdy ponětí neztratili.
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Samotný Angkor Wat byl v době “objevu” fungujícím buddhistic-
kým klášterem se stovkami mnichů, kam se z vesnice chodilo zapa-
lovat vonné tyčinky a mezi návštěvníky se tu a tam objevil i pobožný 
obchodník z dalekého Japonska či Číny.
Překvapení a nadšení páně Moohota se ovšem nelze divit. Angkor 
je bezpochyby jedním z kulturních a civilizačních vrcholů lidstva.
O gigantismu starých khmerských staveb svědčí jen čisté rozmě-
ry: rituální nádrž Západní Baray, kterou božský král Súrjavarman 
I. nechal vykopat ihned po své korunovaci, má rozměry 7,8 krát 
2,1 kilometrů, areál samotného Angkor Watu zabírá 162 hek-
tarů, rozloha celého města tehdy přesahovala 1000 kilometrů 
čtverečních.
Neohromují však jen rozměry, ale všechny ty jemné detaily a sochařský 
um tvůrců. Tajemný úsměv obřích hlav bódhisattvy Avalókitéšvary 
na chrámu Bayon, tančící apsary jako živé a vyvážená estetika staveb. 
Je zřejmé, že tu před námi stojí zcela mimořádně dílo.
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MSC SEAVIEW-MSC SEASIDE 
– VLAJKOVÉ LODĚ FLOTILY MSC CRUISES

„Ta nejkrásnější“ byla spuštěna na moře a uvedena  do řádného provozu 
v březnu 2019 a tohoto slavnostní ceremoniálu se jako jediná ze všech cestov-
ních kanceláří v České  republice zúčastnila CK RIVIERA TOUR.
Francouzské loděnice STX-France v Saint-Nazzare si skutečně vyhrály s celko-
vou revoluční koncepcí nejen celé lodě, ale i se všemi detaily a drobnostmi, kte-
ré udělají z plavby do kterékoli destinace nejen pro klienty jinou dovolenou…
MSC Bellissima nabízí dech beroucí škálu zážitků a služeb pro klienty CK RIVIE-
RA TOUR, stejně tak jako její sesterská loď MSC Meraviglia. Zejména inovativ-
ní technologie MSC for Me zabezpečuje rozšířené zážitky pro pobyt na palu-
bě propojením jednak klientů navzájem, jednak s lodním personálem a lodí 
samotnou. Dále klienti na palubě mohou využít největší a ve světové premiéře 
uvedenou virtuální plavební asistentku Zoe – hlasem ovládané umělé zaříze-
ní přizpůsobené každé kajutě, usnadňující pobyt během plavby.Navíc budou 
klienti hýčkání ve 12 mezinárodních restauracích, kde je možné skvěle pove-
čeřet a ve 20 barech dle vlastního výběru. Pro zábavu klientů jsou k dispozici 
dvě úplně nově pojatá představení světoznámého Cirque du Soleil v Carousel 
Lounge na zádi lodi přichystaná speciálně pro plavbu MSC Bellissima, a také 
odpočinek ve vodním parku, který je skutečnou oázou klidu a relaxace pro 
rodiny s dětmi. Kajuty na lodi nabízí všem svým klientům možnost kvalitního 
odpočinku a spánku a z nabídky si vybere opravdu každý. Zde jsou jen některá 
lákadla, která loď MSC Bellissima pro cestující klienty CK RIVIERA TOUR nabízí:
Galerie Belissima
96 metrů dlouhá centrální promenáda obklopená butiky, restauranty a od-
počinkovými místy pro nákupy, stravování a relaxaci a v neposlední řadě také 
setkávání klientů na plavbách, která ožívá každý večer hudbou, různými párty 
a zábavou.
Nejdelší diodami světlený dóm na mořích
Celý strop uvnitř promenády je pokrytý 480 metry čtverečními LED obrazovky 
promítající kouzelné animované obrazy, které naplňují celý prostor imaginár-

ními ohromujícími východy a západy slunce a hvězdnými oblohami.
Venkovní bazén Athmosphere pool
Se svými 10 metry čtverečními prostoru bazénu na osobu je nejpohodlnějším 
plujícím bazénem, který lze najít na mořích. Nádherné osvětlení, obří obra-
zovka a úžasný design dělají z tohoto bazénu místo ještě úžasnější zejména 
po setmění.
Venkovní bazén Horizon pool
Tento bazén nabízí ještě více otevřeného prostoru pro milovníky slunění bě-
hem slunných dnů strávených na plavbě. Naopak večer a v noci je prostor 
změněn na dech beroucí venkovní místo pro tanec a zábavu.
MSC Yacht Club- MSC Aurea Spa
Vynikající místo pro očištění a relaxaci. Objevte lodní svět uvnitř lodi. Místo, 
kde si můžete užít jedinečnost a soukromí dle vašeho výběru. Tam, kde se 
můžete nechat hýčkat luxusem soukromého klubu přístupem k nesčetným 
možnostem odpočinku a zábavy, který si jen můžete na lodi představit. MSC 
Aurea Spa na výletní lodi MSC Bellissima je luxusní balijská masáž nabízejí-
cí nezaměnitelný relaxační zážitek revitalizující tělo i mysl. Doplněná o salon 
krásy, wellness, a nebo třeba nehtové studio, zanechá odcházejícího klienta 
nabitého energií a naprosto odpočinutého.
MSC Gym
Posilovna na lodi MSC Bellissima nabízí se svými ultramoderně designovanými 
přístroji pro posilovací a kardio cvičení širokou škálu inovativních fi tness tré-
ninků a programů pro všechny, kteří i při plavbě na lodi nechtějí vypadnout 
ze zdravého životního stylu.
Na „té nejkrásnější“ MSC Bellissima je skutečně na co se těšit. S výběrem 
plavby vám rádi pomůžeme v naší cestovní kanceláři RIVIERA TOUR, která 
je v současnosti největším autorizovaným prodejcem plaveb MSC Cruises v 
České republice. Na okružní plavby může dnes vyrazit opravdu každý. Pro 
našince už není problémem ani jazyková bariéra, která dosud spoustu ces-
tovatelů odrazovala. Delegáti cestovní kanceláře jim totiž zabezpečí servis 
nejen na lodích, ale i v destinacích navštíveným během plavby. Dopravu 
do přístavu zajistí pohodlné zájezdové autobusy s kompletním servisem 
služeb. Velkou výhodou je i cena, která je dostupná pro velkou většinu 
potencionálních klientů. Další podrobné informace o lodi MSC Bellissima, 
o celé fl otile lodí MSC Cruises, službách a aktuálních nabídkách CK RIVIERA 
TOUR najdete na webových stránkách www.rivieratour.cz

           Zbývá jen dodat – šťastnou plavbu, bon voyage…

OPRAVDU ÚPLNĚ JINÁ DOVOLENÁ…

050-061_CestovaniExotka.indd   61050-061_CestovaniExotka.indd   61 20.06.19   5:0220.06.19   5:02



62 | Ice Léto 2019

Text: Iva N
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JAK JSEM MÍSTO POSTELE

 KOUPIL CELÝ
 OBCHOD…

 Opravdu byla ale cesta za úspěšnou fi rmou 
tak jednoduchá?
„Bylo to málem takhle jednoduchý…  Všechno začalo tím, že jsem 
pracoval v IT světě a týden jsem pobýval  ve Švédsku.  Moje sestra 
žije ve Stockholmu, týden nebyla doma, bydlel jsem v jejím bytě 
a ona souhlasila, abych si na týden půjčil její postel. Byla tam se 
mnou  i manželka a konstatovali jsme, že ta postel je zcela něčím 
jiným, než jsme do té doby znali.  Nepotil jsem se, měli  jsme 
pocit, že je v té posteli nějaká klimatizace, která zajišťuje teplotní 
komfort. Samozřejmě jsem se ptal sestry, o co se jedná, jenomže 
ta věděla jen to,  že v ní jsou koňské žíně  a poslala mě do obcho-
du, že mi tam vše vysvětlí.  V obchodě bylo tolik postelí, že jsme 
si neuměli vybrat, ale byli jsme rozhodnutí si jednu z nich koupit.  
Říkali jsme si, že si je objednáme někde blíž, v Německu, anebo 
Rakousku. Jenomže on nikde blíž žádný obchod nebyl. Tak jsem 
se rozhodl,  že vezmu auto a pojedu pro postel do Švédska. Seděli 
jsme s přáteli na večeři a já se zmínil, že pojedu pro postel za tři sta 
tisíc.  Nejprve říkali, že jsem blázen a pak řekli: Vezmi ještě jednu, 
možná dostaneš slevu.  Pak řekl třetí pár, který tam s námi večeřel,  
ať  vezmu třetí, že určitě dostanu slevu...
A mně došlo, že lidi v našem věku už potřebují kvalitní spánek. Tak 
jsem zavolal do Švédska, že je chci zastupovat a oni řekli, že ne… 
Že je český trh nezajímá…“

Pro vás ne, ale neznamenalo ne?
„To bych nesměl být já. Zavolal jsem tam a zeptal se, zda skutečně 
vyrábějí postele. Řekli, že ano. Tak jsem se zeptal, zda skutečně 
prodávají postele.  Řekli zase, že ano. Tak následovala logická 
otázka, proč, když jich chci koupit dvacet, říkají ne. A oni konsta-
tovali, že když to takhle postavím, asi to nemá logiku… A řekli, ať 
přijedu. 

Přijel jsem, vysvětlil jsem,  co bych chtěl a určitě tomu pomohlo, 
že mluvím švédsky a jsem poloviční Švéd. Majitel poslouchal a pak 
mi řekl: Ty to asi hodně chceš…. A já, že jinak bych tam nebyl.  Tak 
jsem místo postele koupil celý obchod…“

Prodat dvacet postelí za tři sta tisíc ale asi nebylo úplně 
jednoduché…
„Říkal jsem si, že jsou v Česku lidi, kteří mají mnohem víc peněz 
než já a potřebují dobře spát. Já jsem se toho nebál…
Udělal jsem si takový svůj průzkum. 90 procent lidí mi řeklo, že 
jsem blázen, ale pár jich přemýšlelo, že životní úroveň se hodně 
mění a lidé potřebují kvalitně spát. Že začínají uvažovat nad tím, 
co jedí, co si oblékají,  jaký mají pohyb, jak kvalitní spánek. Věděl 
jsem, že ti lidé z cílové skupiny jsou velmi inteligentní a že člověk, 
který je schopen investovat milion do auta, které mění každé dva 
roky, je ochoten investovat do postele, kterou má na 25 let.“

Nenapadlo vás podobné skvosty vyrábět  v Čechách?
„Možná i napadlo, ale  nevěděl jsem, jak se to vyrábí a byl to pro-
dukt, který vyžaduje zkušenost.  Já už dneska vím, že jen změna 
půl milimetru v tloušťce drátu pružinky znamená, že se postel 
chová úplně jinak. Tohle vychytat by bylo těžké a přiznám se, že 
jsem neměl ani kapitál na to, abych  investoval do výroby.“

Když jste začínali, byli jste jediní. Dnes již jsou pobočky 
i v okolních státech, spolupracujete s nimi nějak?          
„Když jsme začínali, měli jsme zastoupení pro Čechy a Slovensko, 
ale fi rma nestála o to udělit někomu exkluzivitu. Po čase se na nás 
obrátila fi rma z Mnichova, zda skutečně v Praze prodáváme. Oni 
mají mnohem větší trh a větší šanci, a pokud to funguje  v Praze, 
bylo jasné, že to bude fungovat i v Mnichově. Přesto je dodnes 
naše prodejna úspěšnější, než ta jejich.“

Znáte důvod proč?
„Myslím, že proto, že jsem k tomu přistupoval stejně, jako jsem se 
k tomu dostal. Mě nadchlo, když jsem postel mohl týden použí-
vat. To samé jsem chtěl nabídnout zákazníkům. Začal jsem postel 
zapůjčovat na týden a ta volba pak byla velmi jednoduchá. 
Já jsem tak trochu pacient – jak vidíte,  sedíme v Dreambeds, kde 
máme čtyři další značky, které nabízíme konzumentům. Já nemám 
rád situaci, kdy neumím lidem odpovědět ohledně produktů, které 
chtějí koupit.  Proto  tak měsíc až šest týdnů spím na jednotlivých 

ZNÍ TO JAKO POHÁDKA O ZÁVRATNÉM ÚSPĚ-
CHU. KAREL VÁGNER SI VE ŠVÉDSKU VYZKOUŠEL 
SKVĚLOU POSTEL, ROZHODL SE JI DOVÉZT DO 
ČECH A VÝSLEDKEM JSOU VELEÚSPĚŠNÉ FIRMY 
HÄSTENS CONCEPT STORE A DREAMBEDS BY 
VAGNER. BYLO TO OPRAVDU ALE TAKHLE 
JEDNODUCHÉ? ZNÍ TO SKORO JAKO SCÉNÁŘ 
HOLLYWOODSKÉHO FILMU.
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produktech, abych měl vlastní zkušenost. Chci umět odpovědět 
pravdivě.  Manželka je z toho pochopitelně někdy nešťastná a na-
dává, že chce zpátky svou postel...“

Myslíte tím původní Hastens?
„Na tu původní často vzpomínáme, ale později jsme šli v Hastens 
řadách výš a výš, ale paradoxně ta nejvyšší úroveň mi nevyhovova-
la, byla pro mě moc měkká. Pro každého člověka je prostě nějaký 
model nejvhodnější.“
 
Musíte asi trpět, když cestujete po světě a spíte v hote-
lích…
„Někdy mám to štěstí, že se dostanu do hotelu, kde jsou slušné 
postele, ale zrovna teď jsem byl na konferenci a postele nebyly tak 
dobré. Ale je to součást té cesty. Když je to hodně špatný, snažím 
se vysvětlit v recepci, že potřebuji něco nahoru, aby to bylo měkčí. 
Pravdou je, že o to víc se obvykle těším, až přijedu domů…“

Co čeká Hastens v budoucnosti? Chystají se nějaké změny?
„Majitel nám řekl, že jediný důvod změny je, když se narazí na 
lepší materiál. V dnešní době pracují na tom, aby se ta postel 
chovala tak, jako kdyby člověk neležel na materiálu. Aby si člověk 
lehl a měl absolutní podporu.  Aby ho netlačilo rameno a naopak 
v bederní části bylo více podpory. Pracují na kopírování křivek těla. 
Ten proces  se neustále ladí, každé tři, čtyři roky udělají drobné vy-
ladění. Mají laboratoř, kde ty věci zkoušejí, aby je dokázali vylepšit. 
Záruka je 25 let a testuje se to velmi přísně, aby ta životnost pro 
každého byla.

Skutečně to takto výborně funguje? Nemáte žádné rekla-
mace?
„Každá fi rma má někdy reklamace a  je to zdravé, jinak člověk 
neudrží kvalitu na vysoké úrovni. Nejčastěji měníme tvrdost. Klient 
má možnost volby mezi  extra tvrdou, tvrdou, středně tvrdou, 
nebo měkkou. Ještě je i možnost, aby každý z páru měl svou 
měkkost. My tu radíme lidem, kontrolujeme to, ale když přece 

jen zjistí, že to není ono, že tlačí rameno, je to moc tvrdé, nebo se 
příliš ponoří a je to moc měkké, nemůžeme je nechat spát na tom, 
co si koupili třeba na 40 let, aniž je to pro ně dokonalé. Pak prostě 
vyměníme střední matraci, aby byli spokojeni. 
Někdy se samozřejmě stane u polohovacích postelí, že se v rámci 
elektroniky musí něco vyměnit, ale na to se přijde velmi rychle, 
první týdny, a pak již obvykle vše funguje skvěle.  Konstrukce je tak 
dobře dřevařsky udělaná,  že není moc, co by se dalo zkazit…“

Proč si myslíte, že je tak důležité investovat do postele 
a konkrétně do vaší postele?
„Myslím, že důležité je si uvědomit,  proč by lidé měli mít postel 
z organických materiálů. Často se říká, že používáme přírodní 
materiály. Co to ale je? Přírodní materiál může být třeba latex. 
Všechno je přece z přírody i ropa...  To ovšem s organickým mate-
riálem nemá nic společného. Já jsem si oblíbil koňské žíně, vlnu, 
bavlnu, ale třeba i kašmír, mohér, nebo třeba  velbloudí srst. Ne-
mělo by se to ale kombinovat  s latexem, pěnou.  Důvodem  je, že 
ty organické materiály fungují jako klimatizace, aktivně sají vlhko 
a potřebují ho odsunout pryč. Pokud tam dáme například latex,  
postel je hůř odvětratelná a může začít plesnivět. Proto je postel 
z čistě organických materiálů mnohem lepší. My jsme stavění z pří-
rody a organický materiál má na nás vliv, umožňuje nám rychlejší 
relaxaci. Já potřebuji pocit, že si lehnu do postele a jakoby ze mě 
všechno steklo.  To umí organický materiál, kde není statická elekt-
řina, a kde napětí, které v dnešní době člověk má, ho rychle opustí. 
A poslední věc – spánek je v dnešní uspěchané době, kdy všichni žije-
me velmi rychle a pořád jsme na příjmu, velmi vzácný.  Potřebujeme 
být zdraví a fungovat kvalitně, proto potřebujeme kvalitní spánek. To 
není jenom o tom vyspat se osm hodin, ale dostat se do hlubokého 
spánku.  Čím kvalitnější spánek, tím víc energie máme.   Kdybychom 
zvýšili energii o deset procent, je to úžasné. Kvalitní spánek je jedním 
ze stavebních kamenů, kterým by se lidé měli zabývat. Klimatizovaná 
postel z organických materiálů poskytne tu podporu, kterou potře-
bujeme proto, abychom dobře spali. Neříkám, že postel je lékař na 
všechno, ale u spánku je to minimálně padesát procent…“ 
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PŘESTĚHUJTE SE 
S LÉTEM VEN 
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O

Bydlení a domácnost 

Obliba „života venku“ roste v posledních 
letech i v České republice. Stále více lidí si 
zařizuje pohodlné terasy a pergoly, kde tráví 
v hezkém počasí doslova celé dny. Zatímco 
dříve stačilo dřevěné posezení a obyčejný 
stolek, nyní si můžete letní „obývák“ zařídit 
ve vysokém stylu. Kromě zahradního nábyt-
ku jsou k dostání různé doplňky a vychy-
távky, jež vám pobyt na terase či v pergole 
zpříjemní. Než ale sáhnete po designových 
doplňcích, měli byste se zaměřit na prak-
tickou stránku věci. Slunce může být v par-
ných dnech až příliš úmorné a bez stínění se 
neobejdete, stejně tak nezapomeňte na za-
bezpečení proti větru či dešti. Večer se bude 
hodit důmyslné osvětlení. Praktické budou 
úložné prostory a podlaha, jež se dobře uklí-
zí a udržuje.

Bez stínu to nejde
Každá terasa , která má být pohodlná 
za všech okolností, potřebuje stínění. Re-
gulace slunečních paprsků je nutná, pokud 
nastanou opravdu horké letní dny. 
Myslíte, že existuje ideální zastínění terasy? 
My jsme přesvědčeni, že nejen nejmódnější, 
ale i designově nejzdařilejší a nejpraktič-
tější jsou lamelové pergoly. Jsme si jistí, že 
lamelové pergoly jsou to nejdokonalejší, co 
vám může ozdobit terasu. Samozřejmě jde 

LÉTO LÁKÁ VEN. POKUD MÁTE 
TERASU NEBO SE POUŠTÍTE 
DO STAVBY PERGOLY, MYSLETE 
NA POHODLÍ, JEŽ VÁM UMOŽNÍ 
UŽÍT SI VENKU KAŽDÝ OKAMŽIK. 
TĚŠTE SE NA DLOUHÉ VÍKENDOVÉ 
SNÍDANĚ S VÝHLEDEM NA ZAHRADU, 
GRILOVÁNÍ PŘI ZAPADAJÍCÍM SLUNCI, 
ODPOLEDNE STRÁVENÉ S KNÍŽKOU 
V KOMFORTNÍM KŘESLE, OPALOVÁNÍ 
A DLOUHÉ VEČERY PŘI SKLENIČCE 
VÍNA. TERASA NEBO PERGOLA 
SE PŘES LÉTO MŮŽE PROMĚNIT 
VE VAŠE OBLÍBENÉ ÚTOČIŠTĚ, KDE 
VÁM BUDE DOBŘE. UKÁŽEME 
VÁM, JAK JI ZAŘÍDIT, ABYSTE SI 
VE SVÉM VENKOVNÍM KRÁLOVSTVÍ 
VYCHUTNALI KAŽDOU CHVILKU.

JAK SI ZAŘÍDIT POHODLÍ NA TERASE? 
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o to, dobře si vybrat. Důležité je, aby 
otevřená lamela propouštěla dosta-
tek denního světla. Největší výhodou 
lamelových střech je vysoká variabilita 
světla a stínu. Nastavením úhlu lamel 
0 – 160° si vytvoříte dokonalé klima. 
Otevřené lamely propustí více jak 90 % 
plného přírodního světla, zavřené vy-
tvoří dokonalý stín, pootevřené zajistí 
výbornou ventilaci, proudění vzduchu 
a polostín. Nejlépe všechny tyto vlast-
nosti zajistí lamely s unikátním aero-
dynamickým tvarem, které odolávají 
větru až do 200 km/h. Uzavřené lamely 
vytvoří dokonalou vodě nepropustnou 
střechu. Po instalaci silikonového těsně-
ní lamely udrží až 100 % dešťové vody. 
V případě deště senzor aktivuje lamely 
do polohy uzavření. Po vyschnutí sen-
zoru se lamely automaticky pootevřou 
a zajistí tak provětrávání prostoru pod 
pergolou. Dešťový senzor nereaguje 
na mlhu, rosu a mrholení. I pootev-
řené lamely zabrání průniku vody 
pod pergolu. Od pergoly samozřejmě 
očekáváte i tepelně-izolační vlastnosti, 
které zajišťuje dvouplášťový aerodyna-
mický tvar lamely v kombinaci s mikro-
ventilací každé jednotlivé lamely.  Díky 
těmto unikátním vlastnostem jednot-

livých lamel nedochází k přehřívání 
prostoru a je vytvořeno velmi příjemné 
klima. Pokud chcete terasu používat 
i v chladném počasí, bude pro vás důle-
žité, že kvalitní lamely umožňují udržet 
v prostoru příjemné klima. Při uzavření 
prostoru bočními systémy a využitím in-
frazářiče lze vytvořit příjemné posezení 
i za nepříznivého chladného počasí.
Módním a praktickým řešením jsou 
také markýzy, jež jsou k dostání v růz-
ných barvách. Využít můžete také po-
suvné paravány nebo závěsy z těžkých 
a odolných látek, jež působí nadčasově. 
V poslední době se používají také slu-
neční plachty, jež vnesou na terasu kus 
elegance. Představují funkční a origi-
nální stínící prvek, který se hodí zejmé-
na na městské terasy. Sluneční plachty 
můžete uchytit na nerezové nohy nebo 
do svislých konstrukcí. Jednoduchým 
a levným řešením jsou různě velké 
slunečníky. Oceníte také jejich sklad-
nost. Pokud vám záleží na praktičnosti, 
zvolte slunečník, jenž je možné otáčet 
o 360°, takže vám vždy poskytne stín. 
 „Nenechte si znepříjemnit čas na tera-
se ostrým sluncem nebo nepříjemným 
větrem. Vyzkoušejte zástěnu z návětr-
né strany. Terasa by měla být chráněna 
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proti slunci i větru, a přesto poskytovat výhled 
do zahrady i okolní krajiny. Zkuste zatahovací 
závěsy nebo dřevěné zástěny. Terasu obráce-
nou na jih klidně zastiňte klasickými závěsy,“ 
přidává další tipy designérka Aneta Švandová.

Když zajde slunce
Až za protější kopec zmizí poslední sluneční 
paprsek, ale vám se ještě nebude chtít spát, 
bude pohodlné mít po ruce světlo. Můžete 
si rychle natáhnout prodlužovačku a přinést 
lampu z ložnice, ale jde to i jinak – pohodl-
něji, designověji. Vůbec nejlepší je počítat 
s instalací osvětlení už při samotném návrhu 
a stavbě pergoly, protože instalace osvětlení 
na hotovou pergolu už skrývá stavební ome-
zení. Zatímco při stavbě můžete vést kabely 
v konstrukci, při instalaci světla na hotovou 
pergolu si budete muset vystačit nejčastěji 
s LED pásky, nástěnnými svítidly nebo bo-
dovkami. 
Je nutné zmínit, že osvětlení pergoly, 
altánu nebo terasy musí odolávat pově-
trnostním vlivům a splňovat bezpečností 
parametry. Důležité je vybrat světlo, které 
vás uspokojí. Jinou intenzitu očekává-
te od světla, jež bude viset nad jídelním 
stolem v pergole, jiné nároky budete mít 
na osvětlení postranních částí. Při výbě-
ru venkovního světla je důležité sledovat 
takzvaný stupeň krytí. „Stupeň krytí je 
informace o ochraně elektrických zařízení 
před prachem nebo vodou. Je označovaný 
podle normy ČSN dvojčíslím, které násle-
duje za písmeny IP. První číslo říká, před 
jak velkými pevnými předměty je zařízení 
chráněno. Druhé číslo ukazuje, jak dobře 
odolává vodě. Venkovní svítidla by měla 
mít stupeň krytí minimálně IP 44, aby se 
dovnitř nedostala vlhkost. Údaje o krytí 
svítidla naleznete na přebalu,“ uvádí Lukáš 
Rymer, expert na LED osvětlení.  Ochranu 
svítidla před vodou pak ukazují číselné 
stupně. Platí, že čím je IP číslo vyšší, tím 
je svítidlo lépe chráněné. Například číslo 
3 značí, že svítidlo odolá kropení a dešti, 
světlo označené číslem 8 zvládne trvalé 
ponoření do vody. 
Při výběru osvětlení na terasu nebo do per-
goly byste se měli zaměřit na jeho funkč-
nost. „Stropní světlo, které bude osvětlovat 
jídelní stůl nebo kout v pergole, by mělo 
být dostatečně silné. Různé závěsné lucerny 
nebo LED pásky využijte jako dekorativ-
ní doplněk nebo pro přisvětlení tmavších 
koutů,“ doporučuje Lukáš Rymer. Využít 
můžete také nástěnná LED svítidla, která 
paprsky rozptylují do stran a vytváří tak 
příjemné světlo. Pokud si v pergole nebo 
v altánu rádi čtete, pořiďte si vhodnou 
lampu. Intimní osvětlení vytvoří lampičky 
na stolcích.

68 | Ice léto 2019

064-073-Terasa(0).indd   68064-073-Terasa(0).indd   68 20.06.19   5:1920.06.19   5:19



Je nutné zmínit, že 
osvětlení pergoly, altánu 
nebo terasy musí odolá-
vat povětrnostním vlivům 
a splňovat bezpečností 
parametry. Důležité je 
vybrat světlo, které vás 
uspokojí. Jinou intenzitu 
očekáváte od světla, jež 
bude viset nad jídel-
ním stolem v pergole, 
jiné nároky budete mít 
na osvětlení postranních 
částí.
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Podlaha? Dřevo, kámen, plast
Abyste měli na terase či v pergole pocit pohodlí, je důležité 
zvolit odolnou, pevnou a zároveň pěknou podlahu. Tradič-
ní je dřevo, které můžete opatřit nátěrem, ať už ošetřujícím 
olejem nebo voskem, tak i barvou. Dřevěná podlaha je 
nadčasová, jednou za dva nebo tři roky se ale nevyhnete 
obnově nátěru, a to podle opotřebení. Použít můžete také 
kámen, který velmi dobře vypadá, jeho nevýhodou ale 
bývá cena. Objevují se rovněž umělé imitace kamenů, jež 
mohou mít dobré užité vlastnosti, bývají však také fi nančně 
nákladnější. Další možností jsou venkovní dlaždice, které se 
dobře udržují – stačí je jednou za čas setřít.  
Mezi tradičními materiály se pak stále častěji objevují no-
vinky, například velmi tvrdé a odolné plasty připomínající 
na první pohled dřevo, a to díky svému dekoru. Jednou 
z takových možností je dřevoplast, jenž si zachovává vzhled 
přírodního dřeva, nepotřebuje však jednou za čas natřít. 
Povrch se neopotřebovává, snadno se čistí a udržuje. Ma-
teriál se používá při stavbě a rekonstrukcích teras, balkonů 
nebo pergol. „Postavit si terasu z dřevoplastu znamená mít 
záruku, že ji během roku není nutné třeba dvakrát natírat 
ochrannými oleji, k jejímu čištění bude stačit většinou jen 
koště,“ dodává Zuzana Krucká z fi rmy vyrábějící dřevoplast. 

Příjemný čas na terase
Když je vše zásadní hotovo, můžete se pustit do zařizování. 
Pokud je vaše terasa nebo pergola rozměrnější a skuteč-
ně ji chcete proměnit ve druhý obývací pokoj, nebojte se 
kusových koberců či rohoží, které prostor zútulní. Použít je 
můžete třeba i jako prvek vymezující určitou část prostoru. 
Vyberte takové koberce, které mohou být venku celý rok, 

jsou odolné proti vyšisování, a pokud náhodou zmoknou, 
vzpamatují se z toho. 
Potom se zaměřte na posezení a úložné prostory. „Do za-
hradního nábytku se vyplatí investovat. Přece jen ho kupu-
jete na několik sezón. Podívejte se po tvrdých materiálech 
s dobrou povrchovou úpravou dřeva,“ radí Aneta Švan-
dová. Nebojte se na terasu použít válecí pohovku, na níž 
můžete ležet, sedět, třeba si na ní i pořádně odpočinout 
a na chvilku se prospat. 
Výhodou bude nábytek, který je tak odolný vůči povětrnost-
ním podmínkám, že ho nemusíte nosit pod střechu. I takové 
se vyrábí. Nadčasový nábytek na terasu bude nenápadný, 
minimalistický. Jeho vzhled oživíte doplňky, například textilní-
mi podsedáky, které by měly ladit s okolními prvky terasy. Ko-
vové detaily nábytku se budou skvěle doplňovat s výraznými 
barvami, jako je například fuchsiová, tyrkysová, námořnická 
modř nebo sytě žlutá.
Pokud to rozměry vaší terasy dovolují, pořiďte si kromě stolku 
a židlí také křeslo nebo lehátko, ve kterém můžete lenošit. 
Skládací lehátko by mělo být odolné vůči dešti, lehké a po slo-
žení by mělo mít malé rozměry, abyste ho přes zimu mohli 
snadno skladovat. Před masivními lehátky určenými na za-
hradu dejte přednost lehkým a nenáročným konstrukcím. 
Nezapomeňte ani na pohodlnou matraci na zahradní lehátko. 
Ideálně s vyměnitelným potahem, který jednoduše vyperete. 

Svíčky, kameny a rostliny
Nábytek je rozestavěný, ale ještě chybí pár maličkostí, které 
vaši terasu či pergolu výrazně pozvednou. Jsou to hlavně 
zelené rostliny, květiny a bylinky, které promění terasu 
v útulné místo. Zvolte jednu nebo dvě dominantní rostliny. 
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Může to být keřík nebo zakrslý stromek, jenž se stane úžasným 
solitérem. Pokud milujete jehličnany, zkuste v nádobě pěsto-
vat zakrslé druhy borovice, třeba pinus mugo, nebo smrčků, 
například Conica nebo Nana. Jemnější texturu mají cypřiše, 
oblíbená je smaragdově zelená odrůda Nana Gracilis. Z listna-
tých, stálezelených rostlin, se na terasu hodí například cesmíny, 
z opadavých například japonské javory. Výběr je velký také 
u keříků – pěstovat můžete hortenzie a růže, u obou variant 
zvolte mrazuvzdorné rostliny. Do menších květníků pak můžete 
zasadit nejrůznější balkonové květiny, ať už to jsou muškáty, 
petunie, lobelky, kosmatce nebo verbeny.
Vedle okrasných rostlin nezapomínejte ani na bylinky. Mít 
po ruce čerstvou bazalku se vždy hodí. Kromě této rostlinky 
můžete na terase pěstovat také oregano, rozmarýn, levanduli 
či tymián. Zasaďte bylinky do okrasných květníků. Vyberte jim 
slunné místo, protože jde o středomořské rostliny. Velmi dobře 
vypadají zavěšené na vertikálních stěnách. Přidat můžete i květ-
níky s listovou zeleninou, třeba rukolou. Místo vám ušetří různé 
držáky květníků a květináčů. 
Současně myslete i na další detaily a výzdobu. Velmi pěk-
ně a slavnostně budou vypadat různé girlandy, svíčky nebo 
lucerničky. Do misky nebo průhledné nádoby můžete navršit 
oblázky nebo mušle. Vítané jsou také textilní doplňky, ať už 
polštářky, přehozy či látkové ubrusy a prostírání. 
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WHITE
PEARL

„Tuto pastu máme s dcerou 
týden a je úžasná.... Zuby jsou 

znatelně bělejší a žádné 
krvavé dásně.... Předčila mé 
očekávání a jinou pastu už 

nechceme “

Soňa K.

BĚLENÍ ZUBŮ 
ZAŘADILO 
TURBO RYCHLOST!

BĚLÍCÍ PUDR SE 
STŘÍBREM A FORTE 
UHLÍKEM 
Megadávka aktivního uhlíku z kokosu je 
silně absorbční látka, která na sebe 
natáhne všechny skvrny a nečistoty 
a absorbuje částečky zabarvení, zuby 
šetrně bělí a leští. Koloidní stříbro je 
přírodní antibiotikum, antimykotikum 
a antivirotikum s nějvětším potenciálem, 
neboť eliminuje pouze škodlivé bakterie. 
V ústech dokáže spolehlivě likvidovat 
škodlivé bakterie způsobující záněty, 
zápach z úst a tím prospívá celému 
organismu. Je používáno v alternativní 
medicíně při podráždění dásní, při aftech 
v dutině ústní a dalších problémech. 
Extrakt z mentolu působí anti- 
bakteriálně, zanechá dech svěží po 
dlouhou dobu. 

BĚLÍCÍ PROUŽKY 
S UHLÍKEM, 
KOKOSOVÝM OLEJEM 
A SODIUM 
BICARBONATE
Kokosový olej je používán v alternativní 
medicíně k přírodnímu bělení zubů, 
pomáhá při snižování vzniku zubního 
kazu, stejně jako zánětu dásní. Sodium 
Bicarbonate je vynikajícím bezpero- 
xidovým pomocníkem při bělení zubů již 
mnoho let. Odstraňuje kvalitně skvrnu 
z povrchu zubů a pomáhá v cestě za 
krásnějším, bělejším a zdravějším 
úsměvem. Aktivní uhlík z kokosu je silně 
absorbční látka, která na sebe natáhne 
všechny nečistoty a absorbuje částečky 
zabarvení, zuby šetrně bělí a leští. 

BĚLÍCÍ PASTA 
S ČÁSTICEMI ZLATA, 
UHLÍKEM, PROPOLISEM 
A EXTRAKTEM ZE 
ZELENÉHO ČAJE
Aktivní uhlík z kokosu je silně absorbční 
látka, která na sebe natáhne všechny 
nečistoty a absorbuje částečky zabarvení, 
zuby šetrně bělí a leští. Propolis byl 
předmětem nedávného výzkumu v oboru 
stomatologie. Bylo totiž objeveno, že nás 
může propolis aktivně chránit před 
zubním kazem i před jinými formami 
ústního onemocnění, díky jeho antimikro-
biálním vlastnostem. Koloidní zlato je 
přírodní antibiotikum, antimykotikum 
a antivirotikum s nějvětším potenciálem, 
neboť eliminuje pouze škodlivé bakterie. 
V ústech dokáže spolehlivě likvidovat 
škodlivé bakterie způsobující záněty, 
zápach z úst a tím prospívá celému 
organismu. Je používáno v alternativní 
medicíně při podráždění dásní, při aftech 
v dutině ústní a dalších problémech. 
Extrakt z mentolu působí antibakteriál-
ně, zanechá dech svěží po dlouhou dobu.

ZAKOUPÍTE  V  DM, 
ROSSMANN  A  NA 

WWW.KRASNYUSMEV.CZ

1.      Použít jednorázově bělící proužky

2.     Používat zubní pastu, nebo pudr každo-
        denně místo normální zubní pasty

DOPORUČENÝ POSTUP BĚLENÍ

„Pastu i proužky používám a opravdu vřele 
doporučuji... Cena je vyšší, ale už bych 

neměnila. Za mně naprosto TOP produkt, 
ze kterého neupustíte.“   Petra D. 
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Rozhovor

Letní vydání našeho časopisu vychází u příležitosti 
karlovarského festivalu. Jste jeho častým hostem?
Jezdím na něj pravidelně od doby, co se stal Jirka Bartoška 
jeho prezidentem. Jako jeho spolužačka jsem mu vždycky 
moc fandila a držela mu palce. Je úžasné, že právě díky 
němu a celému štábu spolupracovníků festival už roky 
takhle skvěle funguje. Navíc je opravdu na mezinárodní 
úrovni a patří mezi světové festivaly. Je ojedinělý svými 
openingy a closingy, vždy skvěle vymyšlenými bratry Caba-
novými. Každý rok se diváci a podobně i já těšíme na vtipné 
karlovarské znělky Ivana Zachariáše, které dokážou svými 
příběhy vždy překvapit.

Jaký máte na svém kontě rekord zhlédnutých fi lmů 
za den?
Asi čtyři nebo pět. Podle mě se jich víc nedá zvládnout bez 
toho, aby se vám nezačaly plést a neměli jste z toho v hlavě 
zmatek. Navíc pak už vlastně neděláte ani nic jiného, než 
že lítáte po kinech. Víte, jsem dáma v určitém věku, takže 
si chci Vary užívat i s relaxací, někdy navštívím lázně, dám si 
masáž, sejdu se s kamarády a samozřejmě občas zajdu na ve-
čírek, ale už to není tak bujaré jako zamlada. (směje se)

Slavíte ve Varech i narozeniny, které máte právě na za-
čátku července?
To víte, že jsem je tam slavila často a velice ráda, ale třeba 
loňské kulatiny jsem oslavila na chalupě s rodinou a přáteli, 
a bylo to také hrozně fajn. Poslední roky jezdím do Varů 
většinou až uprostřed festivalu. Odpadají mi tak typické žen-
ské starosti, co na sebe a jakou róbu si vybrat na slavnostní 
zahájení nebo zakončení. A vlastně tím i hodně ušetřím. 
(směje se)

Tak mě napadá, kdy jste byla naposledy v letním kině?
(přemýšlí) Teď jste mě zaskočil. Ve Varech mi to vlastně 
nikdy nevyšlo, ale naposledy to bylo myslím před dvěma lety 
na festivalu ve Slavonicích.

Chodila jste do letních kin jako malá?
No chodila, spíš jsem ty fi lmy šmírovala. (směje se) Bydleli 
jsme totiž v Liberci hned naproti letnímu kinu. Jako malá 
holka jsem se vždycky tajně proplížila na balkón, ze kterého 
jsem viděla na projekci. Strašně jsem tehdy milovala třeba 
Gérarda Philipa a jeho Fanfána Tulipána. Vlastně jsem měla 
štěstí, že jsem jako desetiletá díky umístění našeho baráku 
zhlédla takovou spoustu fi lmů, a to i zakázaných. (směje se) 

Vaše jméno je spojeno s několika významnými českými reži-
séry. Zastavme se dnes u dvou z nich. Prvním je Jiří Menzel…
Na Jirkových fi lmech mě nejvíc baví hrabalovská poetika, 
to spojení Menzela s Hrabalem. Dobře si rozuměli a Jirka 
dokázal dobře zfi lmovat to, co Hrabal napsal – cítil jeho 
poetiku podobně, stejně jako jeho humor, ironii. Po smrti 
pana Hrabala si Jirka vždycky stěžoval, že nemá dobrého 
scenáristu. Šlo o úžasné spojení lidí, podobně jako třeba 
u Miloše Formana s Miroslavem Ondříčkem. Na jejich fi lmech 
je prostě vidět, že byli naladěni na stejnou vlnu.

JANA ŠVANDOVÁ

Mám ráda filmy
KARLOVARSKÉHO 

FESTIVALU a jeho 
ojedinělou atmosféru

JMÉNO HEREČKY JANY ŠVANDOVÉ 
JE S ČESKOU KINEMATOGRAFIÍ, ALE 
I S TELEVIZNÍ A DIVADELNÍ TVORBOU, VELICE 
ÚZCE SPJATO. ZDÁ SE TO NEUVĚŘITELNÉ, ALE 
PRVNÍ SNÍMEK, V NĚMŽ SE OBJEVILA PŘED 
KAMEROU, VZNIKL PŘESNĚ PŘED PADESÁTI 
LETY. LETOS TEDY SLAVÍ PROFESNÍ VÝROČÍ 
A MÁ ROZHODNĚ O ČEM VYPRÁVĚT.
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Kdy jste se s Jiřím Menzelem seznámila?
Poprvé jsme se setkali v Činoherním klubu, kam jsem přešla 
v 70. letech z Divadla Ateliér, při zkoušení komedie Jaroslava 
Vostrého Tři v tom. Pak jsem s ním dělala spoustu dalších in-
scenací. Zrovna nedávno jsem na něj hodně myslela, protože 
se na zájezdě s inscenací Nebyla to pátá, byla to devátá, 
kterou Jirka režíroval, stalo něco hodně zvláštního.

Copak?
Tuhle hru jsme nazkoušeli asi před patnácti lety a hrajeme 
ji dodnes jako zájezdové představení. Dokonce jsme s ní 
byli i v Kanadě. A nedávno jsme s ní jeli do Ostravy. Už jsme 
začali uvažovat o tom, jestli bychom ji neměli zderniérovat, 
jestli už na ni přece jen nejsme staří. No a diváci na konci 
představení tleskali jak o život, měli jsme dokonce standing 
ovation. Najednou jsme získali pocit, že se představení zase 
oživilo neskutečnou energií. A konec konců téma, že si žena 
najde milence a chce zabít manžela, aby od něj měla koneč-
ně klid, vlastně můžou hrát lidi v jakémkoli věku. Tyhle emo-
ce se nemění. Nadšení lidí v sále mi udělalo velkou radost. 
Kdyby tam Jirka seděl s námi, určitě by řekl své typické: „No, 
žádná sláva to nebyla“. (usmívá se)

To je příklad i několika jeho komedií v Divadle Bez 
zábradlí, které je již dvacet let vaší domovskou scénou. 
Namátkou můžu jmenovat Blbce k večeři, Kdes to byl(a) 
v noci? nebo Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu…
A Bez roucha už hraju snad čtyřicet let, protože jsem do něj 
naskočila krátce po premiéře v Činoherním klubu, což bylo 
někdy ke konci 70. let. Roli jsem přebírala po Jiřince Jirás-
kové, která ji sice nazkoušela, ale hrála jen několik předsta-
vení. Takže „Roucho“, které tam bylo na repertoáru snad 

dvacet let, pak Karel Heřmánek zrealizoval v Divadle Bez 
zábradlí. Jirka Menzel to s námi přezkoušel a příští rok už 
ho budeme hrát dalších dvacet let! 

Jde tedy vysloveně o repertoárovou trvalku…
Ano, ale i ty další inscenace hrajeme dobrých dvacet let. 
Lidé se však při nich pořád baví a stále na ně chodí, což 
je fajn. Když už si někdy říkáme, že je to představení 
možná ohrané, najednou vám diváci dají nový impuls, 
podobně jak tomu bylo třeba v té Ostravě, a neskuteč-
ně vás občerství. A pak si řeknete, i když už se na vás 
rozpadá kostým, nebo se musí upravovat, protože jste 
přibral, že to stojí za to hrát dál, i když už nejste nej-
mladší. A abychom se nenudili, občas si my herci předsta-
vení trochu prošpikujeme vtípky navíc a bavíme se spolu 
s diváky.

Nyní vás čeká nová role v Divadle Kalich v Moliérově 
Lakomci…
Na tuhle práci se moc těším hlavně proto, že se sejdu se 
svým kamarádem Pavlem Zedníčkem, se kterým jsme se 
na divadle nikdy nepotkali, vlastně ani ve fi lmu a v televizi 
jen letmo. Od srpna začínáme zkoušet naplno, premiéra 
bude 1. listopadu. Vidíte, zkrátka se nenudím.

Druhým režisérem, který je s vaší hereckou cestou 
spjat, je Karel Kachyňa…
To byl můj osudový režisér. Svůj první fi lm Už zase skáču 
přes kaluže jsem s ním natočila v necelých osmnácti letech. 
Šlo sice o malou roličku, ale i tak jsem z toho měla samo-
zřejmě velké nervy a respekt. S Karlem Kachyňou jsem 
se při práci setkala dohromady třikrát, a vždy šlo o větší 
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a větší role. V roce 1970 to byly „Kaluže“, o rok později 
Tajemství velkého vypravěče, což byl historický fi lm o spiso-
vateli Alexandru Dumasovi, a nakonec v roce 1980 Cukrová 
bouda, kde jsem hrála například s Miroslavem Macháčkem, 
který mi dal před natáčením jednu skvělou radu, na kterou 
dodnes vzpomínám.

Jakou?
Řekl mi, že když Kachyňa začne křičet, nesmím se nechat a být 
pevná v kramfl ecích. Prostě si obhájit, co chci hrát a proč to 
tak chci hrát, a hlavně nedat najevo nervozitu nebo nejistotu. 
Jedině tak u něj uspěju. Vím také, že miloval koně a v jeho 
fi lmech se často objevují. Když jsem byla nedávno v Gruzii 
a viděla tam stáda nádherných koní, říkala jsem si: „Tak tady 
by se panu Kachyňovi líbilo, tady by si to užil.“

Jak vás napadlo jet zrovna do Gruzie?
To nenapadlo mě, ale jednu z mých pěti kamarádek, se který-
mi čas od času jezdíme na zajímavé dovolené. Původně se mi 
tam moc nechtělo, ale jak tak o tom hezky mluvily, nechala 
jsem se nakonec přesvědčit. Bylo to pět krásných, ale i hodně 
náročných dní. Každý den jsme dělaly velké výlety, měly jsme 
českého průvodce, který nás vozil do hor. Vždycky jsme se 
ale vracely zpět do Tbilisi. Najezdily jsme spoustu kilometrů, 
viděly jsme krásné kostely, baziliky, přírodu, úžasné lidi, kteří 
žijí opravdu ve tvrdých podmínkách v horách, ale dokážou 
i za těchto těžkých podmínek přežít, a to i v kruté zimě. 
Mají políčka, kde si pěstují zeleninu, chovají ovečku, když 
jsou na tom lépe, tak i kravičku, a to jim stačí. Jsou zvyklí žít 
skromně, nejsou tak rozmazlení jako my.

Co tam na vás hodně zapůsobilo?
Staří lidé. Setkala jsem se tam s lidmi kolem devadesátky, 
kteří stále tvrdě pracují, ale nestěžují si. Jsou usměvaví a vidíte 
na nich, že by neměnili. Nechtěli by jít do města a vést jiný 
život. Uvědomila jsem si tam, že nejde o pouhou frázi, když 
se říká, že i s hodně málem dokážou být lidé šťastní. Nemají 
stresy, žijí v nádherné přírodě a vše berou tak, že to je prostě 
jejich život. Přijímají to, co jim bylo dáno.

Zpět k vaší fi lmové a televizní tvorbě. Jednou z vašich 
zatím posledních výrazných rolí byla herečka Carmen 
v seriálu HBO Až po uši…
…do kterého mě Honza Hřebejk obsadil proti mému typu. 
O mně si totiž spousta lidí myslí, že nejsem schopná, a hlavně 
ochotná, ze sebe udělat šeredu, že chci být vždycky za každou 
cenu za tu hezkou. To není pravda! Naopak. Honza Hřebejk 
se tedy jako první nebál a tuhle příležitost mi dal, za což jsem 
ráda. I když vlastně Honza nebyl první. Podobnou příležitost 
jsem dostala u režisérů Kleina a Jakubiska. No, a na tu jednu 
z nejkrásnějších rolí bych málem zapomněla. Byla jsem part-
nerkou Charlese Aznavoura ve fi lmu Angelina, kde jsem hrála 
také alkoholičku, ale už vyléčenou. 

Co pro vás bylo během natáčení seriálu Až po uši nejná-
ročnější?
Hlavně jsem se potýkala s mírou toho alkoholismu postavy 
Carmen. S Honzou jsme docela dlouho řešili, aby to nebylo 
přes čáru. Opilecké scény, ať už ve fi lmu nebo na divadle, jsou 
vždycky ošidné. Jinak šlo o hodně fajn setkání s úžasnými her-
ci a celým týmem. Moje role Carmen byla herecky zajímavá – 

Bylo to pět krásných, ale 
i hodně náročných dní. 
Každý den jsme dělaly 
velké výlety, měly jsme 
českého průvodce, který 
nás vozil do hor.
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šlo totiž o osud ženy, která kdysi byla herečkou, jenže zestárla 
a už o ni nikdo neměl zájem, proto také začala pít. Na někte-
ré scény mě museli hodně líčit, abych jako alkoholička vypada-
la opravdu věrohodně. Ale co to teď povídám, vlastně mě líčit 
nemuseli vůbec. (směje se)

Vzpomenete si, kdy jste při natáčení strávila opravdu 
hodně času v maskérně při líčení?
Když jsem na Barrandově v koprodukci se Španěly točila po-
hádku, v níž jsem hrála královnu, která se promění v ještěra. 
Nezapomeňte, že to bylo před více než dvaceti lety, takže se 
to točilo ještě po takzvaných „okýnkách“. Postupně mi nale-
povali na obličej a ruce kusy masky ještěra, udělali záběr, a tak 
to pokračovalo více než tři hodiny. Bylo to celkem náročné, 
ale i to patří k herectví.

Přejděme ještě k vaší rodině. Máte syna Huberta, který 
byl léta na misi v Pákistánu. Zajímalo by mě, jestli jste 
se za ním byla podívat?
Ano, ale to by bylo na dlouhé povídání. Pákistán je krásná 
země, jenže není moc bezpečná. Vadila mi tam jedna zásadní 
věc. Žena v Pákistánu neznamená nic. Nemůže prosadit svoji 
osobnost, nemá žádná práva, což je vidět na každém kroku.

Jak dlouho syn v Pákistánu žil?
Kolem pěti let. Před tím ale ještě byl v Ugandě a v Afghánistánu.

Řeknu vám, velmi zajímavý výběr zemí. Jak teď s odstu-
pem času na jeho putování pohlížíte?
Zpočátku jsem si musela samozřejmě hodně zvykat. Když se 
jim pak v Pákistánu narodila dcera, měla jsem o ně strach, 
a tak jsme se s manželem rozhodli, že je musíme navštívit 
a poznat, kde žijí. Bydleli v diplomatické části Islámábádu, kde 
bylo všechno střežené, přímo před barákem měli vojáka… 
Jenže těch bláznů, co jezdí na motorkách a nečekaně odhodí 
bombu, je tam tolik… Snažila jsem se na to tedy nemyslet. 
V podstatě jsem se ale po této návštěvě aspoň trochu zklid-
nila. Můj muž mu před první cestou do Afghánistánu říkal, 
že se tam jen těžko pozná s nějakou ženou, aby si tu cestu 
raději rozmyslel. A vidíte, seznámil se tam se svojí současnou 
manželkou, dělala na stejné misi jako on. Potom spolu odjeli 
do Ugandy, kde jsme byli také na průzkumu. Když jsem viděla, 

jak moje těhotná snacha jezdí v autě mezi těmi různými 
šílenci, málem mě z toho pohledu trefi lo. Porodit ale naštěstí 
letěla domů do Anglie. Jenže krátce po porodu jeli i s mimin-
kem do Pákistánu. Naštěstí teď, když už mají vetší rodinu, se 
rozhodli vrátit zpět do Čech, za což jsem opravdu moc ráda.

To vám věřím. Jak si tedy užíváte vnuček?
Nejsem sice typická babička, která by u nich byla každý den, 
ale pokud můžu, jsem s nimi co nejčastěji a ráda. Ta větší 
osmiletá už mluví hezky česky, chodí do anglicko-české školy. 
Ráda s nimi zajdu do divadla, nedávno jsme byly například 
na Hurvínkovi. Přišly se na mě podívat i do Divadla Na Fidlo-
vačce, kde hraju v muzikálu Sugar, a pak byly na Třech oříš-
kách pro Popelku, ty viděly asi čtyřikrát. 

Jak babičku zhodnotily?
Té větší jsem se líbila, ta menší říkala, že jsem byla jako mace-
cha moc zlá. Starší vnučka má také hodně ráda právě kome-
dii Bez roucha, které říká Sardinky. Viděla ji už několikrát. 
Naposledy přišla s kamarádkou, na první část seděly vpředu 
a na druhou chtěly jít dozadu, aby všechno, co se děje kolem, 
mohly pořádně sledovat. Moje profese je pro ně zase něco 
nového. Klidnou babičku holt mají v Anglii a tady zase tu 
bláznivou. (směje se)

Co momentálně patří k vašim společným oblíbe-
ným činnostem?
Teď po mně stále vyžadují, abych jim před spaním 
vyprávěla „funny stories“. Musím si tedy vymýšlet ně-
jaké legrační příběhy, co se staly mně nebo kolegům. 
Někdy mi to dá dost zabrat.

Jaký příběh jste jim vyprávěla naposledy?
Vždycky vyjdu z nějaké události, kterou si přibar-
vím. Nedávno jsem jim třeba vyprávěla, jak koníček 
v Popelce vypustil koblihu přímo na scéně a měl za to 
velký potlesk. Diváci pak už nesledovali příběh Popel-
ky, ale bavili se tím, kdo z herců si část této koblihy 
odnese s sebou. (směje se) Taky je bavila historka, jak 
mému kolegovi vypadly z pusy falešné zuby a jedna 
divačka v první řadě mu je chytila do ruky. A my jsme 
se s diváky neskutečně bavili, jakým způsobem musel 
představení dohrát bez nich. Holky se při těchto his-
torkách chechtají jako o život a já jsem šťastná, když 
je vidím se takhle krásně smát. IN
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Text: Ilona M
ádrová / Paříž,   foto: archiv fi rem
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Móda

BonBon
Móda

JEMNÝ PÍSEK, VŮNĚ 
SLANÉ MOŘSKÉ VODY, 
SLUNEČNÍ PAPRSKY, 
DOVÁDĚNÍ VE VLNÁCH, 
LENOŠENÍ U MOŘE I TOULKY 
NEZNÁMÝM MĚSTEM. LÉTO 
JE TADY!

Je čas naladit se na pohodu a uvolněnou atmosféru 
prázdnin. Zapomeňte na módní pravidla, letos je vše 
dovoleno. Uvolněná, pohodlná a praktická móda je jako 
vystřižená z prázdninového dekoru. Vsaďte na barvy 
moře, slunce  a něžné pastelové odstíny. Budou se vám 
líbit moderní ženské linie, mix sportovního, minimalistic-
kého a bohémského stylu, i plážové prvky. Víte přece, že 
móda je hra, takže s odvahou důvěřujte vlastní intuici, 
objevujte, zkoušejte, kombinujte. Přinášíme několik tipů 
vypozorovaných z přehlídek, se kterými neminete cíl.

C
H

A
N

EL

A
G

N
ES

 B

D
O

LC
E 

&
 G

A
BB

A
N

A

A
G

A
TH

A
 R

U
IZ

 D
E 

LA
 P

RA
D

A

 voyage!

Ice Léto 2019 | 81

080-091_Ice2Moda(0).indd   81080-091_Ice2Moda(0).indd   81 20.06.19   7:3020.06.19   7:30



Smyslnost dokreslí oka, která nevinně odhalují kůži 
na obdiv kolemjdoucích. Nová forma elegance? Míří 
z přehlídkových pódií přímo do ulic a působí velmi 
slušivě. Věříme, že se vám budou líbit. Podívejte se, jaké 
možnosti nabízí. 
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Nová edice populárního modelu PRIM Sport. Cílem designer  
a konstruktér  bylo vytvo it sportovní hodinky, které jejich majitel 
bude moci využít p i všech sportovních a outdoorových aktivitách.

Patrony a ambasadory modelu hodinek PRIM Sport Legenda 
se staly talentované d ti nebo dnes již junio i, které podporuje

eská olympijská nadace.

MPM-QUALITY v.o.s.
P íborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek
Te.: +420 558 441 190, E-mail: prim@prim-hodinky.cz

Výrobcem hodinek PRIM ® je � rma MPM-QUALITY v.o.s.,
držitel certi� kátu CZECH MADE. 

www.prim-hodinky.cz

Koupí tohoto produktu podpo íte
eskou olympijskou nadaci.

PRIM® SPORT LEGENDA

Rádi našim zákazník m nabízíme originální individualizaci
hodinek PRIM. S naším týmem jsme p ipraveni upravit stávající 
modely hodinek PRIM. Mezi velmi oblíbené služby pat í práv  
individualizace hodinek s vlastním monogramem nebo v nováním.

Také nabízíme variace emínk , na které jsme schopni pomo-
cí našich technologií p enést Vaše logo, iniciály a jiné symboly.

individualizace@prim-hodinky.cz

Individualizace jen pro Vás
Vytvo te si své osobité hodinky PRIM®
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Pohodlí je klíčový faktor a ať už jste kdekoliv, buďte stylo-
vá. Máte na výběr atraktivní mix minimalistické elegance, 
bohémské divočiny, venkovskou romantiku, sportovní 
a plážovou tématiku. Právě teď báječně unosíte pestré 
barvy, ale i květované vzory, motivy exotiky a mořskou 
tématiku.
Bez elegantních sandálů a espadrilek to letos nepůjde, 
slaměný klobouk a velké tašky rovněž patří na seznam letní 
výbavy. 

MOŘE, PÍSEK, 
SLUNCE

H
&

M

84 | Ice Léto 2019

CHANEL

CHANEL

CHANEL

CHANEL

GUCCI

D
IO

R

DIOR

080-091_Ice2Moda-new.indd   84080-091_Ice2Moda-new.indd   84 20.06.19   14:3920.06.19   14:39



H
&

M
A

M
U

SE
 S

O
C

IE
TY

G
IV

EN
C

H
Y

 

PA
U

L 
&

 J
O

E

A
N

D
RE

S 
SA

RD
A

 

Ice Léto 2019 | 85

080-091_Ice2Moda-new.indd   85080-091_Ice2Moda-new.indd   85 20.06.19   14:3920.06.19   14:39



Nebojte se barev a žluté obzvlášť. Nikdy dříve nebyla 
barva slunce a šťavnatých citronů natolik v kurzu. Působí 
optimisticky a vesele, nádherně vynikne i se vzory. 

ÚTĚK 
ZA SLUNCEM
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Plníme vaše sny.

Řekněte nám,  
jaký svatební 
sen splníme 
vám.

chci@amdenweddings.cz  
(+420) 702 028 570 
(+420) 283 062 300   
Freyova 1/12, Praha 9

www.amdenweddings.cz

chhhcicici@a@a@amdmdmdenenenwwewedddddiningsgs.ccz z 
((++420) 702 028 570  
(+(+420) 283 062 3000  
FFreyova 1/12, , Praha 99
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Na první pohled vypůjčené z pánské-
ho šatníku, omylem nošené, nemy-
slíte? O několik centimetrů větší, 
volnější a delší, se zvýrazněnými 
rameny a mírně projmutým pasem. 
Báječně padne k šortkám a ber-
mudám, vykouzlí elegantní nonša-
lantní outfi t a poslouží v rozmarném 
počasí.
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VÝRAZNÉ ŘASY
V MNOHA KU
POVAŽOVÁNY ZA 
ŽENSKOSTI A JEJ
KA I HUSTOTA 
OBLIČEJ ZCELA 
POKUD I VY TOUŽÍ
KOVÉTO  ZMĚNĚ, 
ŠEJTE SÉRUM 
RŮSTOVÝCH FAKT

N E M U S Í   B Ý

Dlouhé řasy

■ Řasy a obočí mají velmi krátkou anagen
(aktivní) fázi (cca 35 – 40 dní), což je dů
proč jsou mnohem kratší než vlasy.

■ Aplikací HAIRPLUS transparentního ge
dojde k prokazatelnému růstovému efe
tu již za 6 týdnů, a to až o 40–45 % jejic
původní délky.

■ Doporučuje se aplikovat ke kořínkům
řas po celém horním popřípadě
i dolním víčku nebo na obočí, a to
1x denně na odlíčenou oblast.
Při pravidelném používání vydrží 
1 balení minimálně 6 měsíců.

HAIRPLUS MÁ PROKAZATELNÝ RŮSTOVÝ EFEKT JIŽ ZA 6 TÝDNŮ.

w
w

w
.s
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ns

o.
cz

JAK SÉRUM FUNGUJE?

JAK ČASTO SÉRUM POUŽÍVAT?

HAIRPLUS je unikátní přípravek obsahující komplex vysoce 

účinných bio peptidů, které dokážou řasy prodloužit, zahustit 

a zlepšit jejich kvalitu. Peptidy jsou pojeny s deriváty mastných 

kyselin, čímž se z nich stávají BIO-oligopeptidy, které mají lepší 

vstřebatelnost. Peptidy způsobí, že se výrazně prodlouží anagenní 

(růstová) fáze cyklu, proto řasy a obočí mohou dorůst do svého 

maxima. Následně je i prodloužena katagenní a telogenní fáze 

růstu. Vitaminy A, C, E, panthe-nol a výtažky z květů zajistí 

přenos aktivních látek a výživu očního okolí a obočí.
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LÉTO VE MĚSTĚ
Pro ty, které zůstaly v letních měsících ve městě, nabízíme variantu pohodlné 
módy s prvky minimalismu a sport chic, kde platí pravidlo jednoduchosti. Do práce, 
na brouzdání městem, posezení s přáteli nebo na párty, i pod rozpáleným sluncem 
budete elegantní a cítit se dobře. Inspirujte se.

„V Paříži žiji patnáct let a pokaždé se těším na srpen jako malá holka. Pařížané opou-
ští město, ulice jsou poloprázdné, ruch klidnější, můžete dýchat, brouzdat se ulicemi 
a dívat se kolem (nebrat doslova, ať nevyšlápnete do pokladů psích miláčků). Ve vzdu-
chu panuje veselá prázdninová atmosféra, z Paříže se rázem stává destinace nabízející 
uličky a proslulá místa jinak a já se stávám turistkou ve vlastním městě. Baštím křupa-
vý croissant na trávníku Champs de Mars a přihlížím šplhající výtahy v nohách Eiffelo-
vy věže, na mém oblíbeném mostě Alexandre III. se pokaždé zastavím u soch roz-
košných andělů. Na březích Seiny lamentuji nad nepravidelnými špičatými kostkami 
širokého chodníku, na který zapomenu vstupem do Lucemburských zahrad. Nádherné 
sochy vytvářejí s barevnými květinami a jezírkem romantický dekor. V nedaleké Café 
de Flore sedávám na rohové terase u sklenky rosé a salade niçoise. Odtud mě vedou 
úzké romantické uličky s malými domky do historické původní části Paříže. Zvony 
z kostelů přerušují dumání nad dochovaným šarmem rive gauche, a to už stojím 
u katedrály Notre Dame, pod obludnými chrliči přihlížejícím zástupům nedočkavých 
turistů. Pokaždé nabídla osvěžující záchranu před parnem a oázu klidu...“   
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Text: Jiří Landa   foto: xxxxxxxxxxxxxxxx

HYNEK ČERMÁK

JSEM NERAD

STŘEDEM
POZORNOSTI

Co jste dělal v Chicagu?
Měl jsem tam výstavu fotografi í aktů, které fotím už přes 
deset let. Přišlo na ni asi třikrát víc lidí, než jsem čekal, což mě 
mile překvapilo, stejně jako fakt, že Amerika akty přijala bez 
problémů. Není až tak puritánská, jak jsem si myslel. Trochu 
jsem se toho popravdě obával, protože i tady v Čechách občas 
narazím na to, že je akt považován za pornografi i.

Jak k výstavě vlastně došlo?
V Chicagu žije spousta Čechů, kteří mě o ni požádali. Sledují 
totiž naši kulturní scénu a zjistili, že fotím akty. A protože tam 
výstavu takového typu ještě neměli, zavolali mi, jestli bych 
neměl zájem ji u nich uspořádat. Rád jsem souhlasil. Takhle 
jednoduché to bylo.

Zapůsobilo na vás Chicago?
Je monumentální! Zvlášť Downtown je neskutečné místo, kde 
zvednete hlavu a všude je perspektiva. Žít bych tam ale nemo-
hl. Neustále se na mě totiž z toho města řítil pocit: „Hochu, 

jestli nemáš prachy, tak tu chcípneš a nám je to úplně jedno“. 
I když mám kolikrát velké výhrady k tomu, jak tady v České 
republice žijeme, kupodivu žijeme mnohem svobodněji než 
v Americe, která je jakousi kolébkou demokracie a svobody. 
Tady si můžete dát na zahrádce pivo, k tomu si zapálit cigáro, 
doutník nebo fajfku, což v Americe není vůbec možné. Když 
si tam chcete zapálit, odvedou vás do temného koutku asi 
150 metrů od restaurace, kde je popelník a na stojáka si u něj 
můžete jako ubožák zakouřit. No, a na druhou stranu mohou 
jezdit na motorce bez helmy, tak mi to vysvětlete…

Snášíte dobře cestování na tak daleké vzdálenosti?
Nedělá mi to problémy. Létání mi nevadí, ale sedět čtrnáct 
hodin v letadle v Economy Class je strašný opruz, to ví každej. 
V rámci svý práce cestuju furt, takže když pak jedu na dovole-
nou, cestování je pro mě víceméně pracovní proces, což je hroz-
ný. Do toho neumím moc dobře anglicky, takže když se pak 
dějí nějaké mimořádné věci, je to pro mě trochu stres, i když 
ho dokážu vyřešit s nadhledem. Pokud cestuju s manželkou, 
není problém, protože ona mluví anglicky skvěle. Podle mě je 
ale celý svět stejně zařízený na to, že i když neumíte anglicky 
vůbec, můžete fungovat a vždycky se nakonec nějak dohodne-
te. Popravdě však raději jezdím svým autem nebo na motorce 
v rámci Evropy.

Jak se vyrovnáváte s posunem času?
Kupodivu mi to nikdy moc nevadilo, protože my herci chodí-
me spát ve tři ráno, nebo ve tři odpoledne, podle toho, jestli 
točíme nočku nebo ve dne. Teď jsem ale zrovna ve stádiu, kdy 

S HERCEM HYNKEM ČERMÁKEM, KTERÝ 
POD VEDENÍM REŽISÉRA JIŘÍHO VEJDĚLKA 
PRÁVĚ DOTOČIL FILM POSLEDNÍ ARISTOKRAT-
KA, JSEM SE POTKAL DEN PO JEHO PŘÍLETU 
Z CHICAGA. NAŠE POVÍDÁNÍ JSEM CHTĚL 
PŮVODNĚ ZAČÍT SNÍMKEM NÁRODNÍ TŘÍDA, 
JENŽ ZANEDLOUHO POBĚŽÍ V KINECH A HY-
NEK V NĚM ZTVÁRNIL HLAVNÍ ROLI, OVŠEM 
INFORMACE O CHICAGU MI POŘADÍ OTÁZEK 
NAKONEC TROCHU POZMĚNILA.
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Rozhovor
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„Až po uši jsme 
dělali na HBO, 
kde si umí ohlídat 
kvalitu a moc dobře 
vědí, že ta je závislá 
právě na tom, jak se 
tvůrci cítí při práci. 
Když nespí a nejedí, 
nemůžou odvádět ani 
stoprocentní výkony. 
Na HBO natáčení 
funguje normálně 
jako ve světě.“
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mám druhý měsíc volno, a tak mi tělo začíná najíždět na nor-
mální lidský rytmus, tedy opouští ten nezdravý herecký životní 
styl. No, a to se mi zrovna dneska vymstilo a osmihodinový 
posun z Chicaga mě dostal. Probudil jsem se totiž místo ráno až 
ve čtyři odpoledne a všechno jsem lidově řečeno „prosral“.

Kde jste byl pracovně nejdále?
Kdysi jsem natočil fi lm Stalingrad, což bylo za Severním polárním 
kruhem, a pak jsem točil fi lm Svatá čtveřice na ostrově Salt Cay, 
a to je zase mezi Floridou a Kubou, tedy taky docela daleko.

Stalingrad byl váš první fi lm, že? První natáčení a ještě 
k tomu tak daleko. To asi muselo být dost náročné…
Byl jsem tehdy úplný blbeček. Představte si, jel jsem do Finska 
padesát kilometrů za Severní polární kruh a jediné, co mě 
napadlo, že jsem si do bundy vepnul vložku, aby mi nebyla 
zima. Na nohy jsem si vzal kanady, ale s tím v mínus padesáti 
stupních moc dlouho nevydržíte. V té době se u nás stejně snad 
ani oblečení, které by vás ochránilo před takovým mrazem, ne-
prodávalo. Kaskadéři, co tam byli třeba i tři měsíce, si kupovali 
speciální bundy a kalhoty, aby neumrzli. Bez přehánění – fakt 
to tam vypadalo tak, že jste si nalil čaj, a než jste si ho osladil 
a zamíchal, byl úplně studenej.

Co jste ve Stalingradu hrál?
Vojáka v trestné rotě. Karel Heřmánek tam měl jednu z hlav-
ních rolí, hrála tam i spousta dalších českých herců a kaskadérů. 
Šlo vlastně o docela dobrý náhled na to, jak to asi u Stalingra-
du tenkrát muselo vypadat, protože my natáčeli v originálních 
kostýmech a v místě, kde bylo také mínus čtyřicet padesát stup-
ňů, a to jsme pod uniformou měli ještě podvlíkačky, což vojáci 

tehdy určitě neměli. Musela jim být příšerná zima. Za polárním 
kruhem jsem strávil asi dvacet dní. Řeknu vám, šlo o hodně 
zajímavou zkušenost.

Druhým vámi zmiňovaným fi lmem byla Svatá čtveřice. 
Jak s odstupem času hodnotíte tento snímek?
Myslím, že to téma bylo spíš na bakalářskou povídku, ale vzhle-
dem k  lokacím, ve kterých jsme točili, vznikl myslím zajímavý 
fi lm, který byl sice tady v České republice v podstatě propadák, 
ale třeba v Polsku to bylo mimořádně ceněné dílo. Pamatuju si, 
jak nám tam na premiéře ve stoje v kině tleskalo 1 500 lidí. Re-
žisérka Agnieszka Holland za námi přišla, vysekla nám poklonu 
a řekla, že by si někdy takový fi lm také chtěla natočit, ale že by 
jí to v Polsku nikdy neprošlo. Taky byla překvapená tak velmi 
pozitivními reakcemi. A byl to fi lm, který mě utvrdil v tom, že 
herectví je profese, tedy řemeslo, bez kterého se to dělat nedá.

Jak to?
Vezměte si, že byste měl mít před kamerou milostné scény 
s vlastní sestrou (Hynkovou sestrou je režisérka a herečka Vik-
torie Čermáková, pozn. redakce). Nevím, zda si někdo dokáže 
vůbec představit, jak neskutečně náročná je to záležitost. A po-
kud nenajdete profesionální přístup, je to nenatočitelné. Točili 
jsme na ostrově 6 x 6 kilometrů, který byl postižený hurikánem. 
Čtrnáct dní jsme tam byli odkázáni na jeden bar, který byl stlu-
čený z banánových krabic, kde dostanete oběd, můžete si tam 
i zapařit, jenže nevíte, co jíte a odkud to přivezli… Jo, bylo to 
celkem dobrodrůžo.

Tomu říkám extrémní podmínky…
To vám řeknu! Třeba jen odtamtud odletět byl problém. Je tam 

Tady si můžete dát 
na zahrádce pivo, k tomu si 
zapálit cigáro, doutník nebo 
fajfku, což v Americe není 
vůbec možné.
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totiž pouze jedna ranvej, která je o polovinu kratší, než by bylo 
zapotřebí, a jenom někteří piloti si na ni troufl i lítat. Než se 
celý štáb na ostrov dostal, letadlo se muselo obrátit osmkrát, 
vešlo se do něj jen šest lidí. Osmadvacetiletý černošský pilot 
v kraťasech nás ujišťoval, že je všude kolem čtyřicetikilometrové 
šelfové moře, takže i kdybychom do něj ztroskotali, nic moc 
by se nestalo a holt bychom po kolena ve vodě došli ke břehu 
pěšky. (usmívá se)

Zmínil jste, že teď nic nenatáčíte, což u vás v posledních 
letech není zvykem…
Kdysi to bývalo zvykem léta letoucí, ale posledních pět let jsem, 
pravda, točil furt. Teď právě jsem dokončil Poslední aristokrat-
ku a budu mít „volno“ až do října, kdy bych měl natáčet s Pat-
rikem Hartlem fi lm podle jeho knihy. Potřebuju si odpočinout 
a načerpat energii.

Jakou roli v Poslední aristokratce ztvárňujete?
Hraju tatínka Františka Antonína Kostku. Celý příběh je o tom, 
že rodina Kostkových žije v Americe, a když jejich tatínkovi vrátí 
v restituci hrad, seberou se a jedou do Čech. Film je o střetu 
představ Američanů, jak žije šlechtic v České republice, s realitou 
po jejich příjezdu. Bočkovy knížky asi každý zná, mají hodně 
fanoušků a my se snažili její první část nezvorat a natočit to 
tak, aby z fi lmu čněla její atmosféra, protože je napsaná velmi 
specifi ckým jazykem. Jiří Vejdělek je ale vždycky hodně připrave-
ný režisér, takže i věci, o kterých si třeba během natáčení říkáte, 
že nebudou fungovat, dostanou ve fi nále opravdový šmrnc, což 
vždycky beru jako poctu fi lmové, režisérské a střihačské práci.

Jak probíhalo natáčení?
Bylo celkem složitý. Točilo se totiž na pěti zámcích, a to proto, 
že režisér chtěl vytvořit svoji vlastní iluzi zámku, ve kterém 
Kostkovi žijí, což samozřejmě nejde udělat na jednom mís-
tě. Takže se v obhlídkách vybralo pět zámků, kde se natočily 
exteriéry a interiéry. Ve fi lmu tedy nakonec uvidíte úplně jiný 
zámek, který v Čechách neexistuje. Takové natáčení pak samo-
zřejmě přináší i spoustu hereckých problémů.

Jakých?
Třeba když rozehrajete situaci v pokoji, která končí tím, že fi -
gura uteče do druhé místnosti, kde pokračuje dialog, jenže ten 
se točí třeba až za čtrnáct dní někde úplně jinde. No a vy jako 

herec si musíte udržet ten pocit z dialogu, aby pak ve střihu 
fungovala návaznost. To je samozřejmě další významná práce 
režie, kterou Vejdělek opět zvládá. Připomene vám všechny 
okolnosti situace, navíc v dnešní době máte i možnost se na da-
nou scénu podívat, pustit si video. Během natáčení jsme se také 
stále stěhovali z místa na místo, a pokud točíte takhle v zimě, 
řeknu vám, nechtěl bych absolvovat to, co musela prožít naše 
kamerová posádka.

Co třeba?
Vezměte si, že je třeba mínus deset, všichni jsou navlečeni 
do teplého oblečení, a točíte ve věži v pátém patře. Všechen 
materiál musí chlapi nanosit nahoru, nasvítit, my tam natočíme 
jednu větu a oni to zase musí snést dolů někam jinam. A to 
všechno kvůli jedné jediné větě! Nebo nastane třeba situace, 
kdy fi gura podle scénáře vyběhne ven, kde má v krátkém zábě-
ru něco říci a zase se vrátit dovnitř, a to se točí třeba celý den. 
Jenže jestli vyběhla ven jen na chvilku, je v domácím oblečení, 
takže pak celý den strávíte v triku v mínus deseti. Každá práce 
má holt svoje. (usmívá se)

Jak byste představil fi lm Národní třída, který bude mít 
v kinech po prázdninách premiéru?
Jde o strašně složité téma. Sám jsem zvědavý, jak ho společ-
nost přijme. Je to o outsiderovi, Čechovi, který se chce pomstít 
za to, že nemá právo na blahobyt, je o člověku, co si myslí, že 
je svět kolem něj zlý, a proto on není úspěšný. Je o hlupákovi, 
o srdcaři… Fakt se jedná o velmi neuchopitelnou věc. Někdo 
může říci, že postava Van Damma, kterého hraju, je nacista, 
a někdo zase, že je rytíř. Ještě jsem z něj nic neviděl, byl jsem 
jen na postsynchronech. Režisér Štěpán Altrichter ale říkal, že 
by byl z natočeného materiálu schopen sestříhat tři různé fi lmy. 
Točili jsme třeba jen dva obrazy denně a každou scénu jsme ob-
rátili doslova naruby. Proto tam jsou záběry, které by šly použít 
na více fi lmů. Byla to dost těžká práce, ze které jsem se dodnes 
ještě úplně neprobral. 

Kde se točilo?
Na sídlišti Jižní Město, konkrétně na Hájích, kde jsou baráky 
staré už snad šedesát let. Je to taková specifi cká panel story.

Co pro vás bylo na práci na Národní třídě 
nejzajímavější?
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Jednoznačně autor Jaroslav Rudiš a postava Van Damma. Jde 
totiž o skutečně žijícího člověka, se kterým jsem se setkal. Ptát 
se mě ale na tento fi lm je strašně těžký, protože to je téma 
na tři diplomové práce z oboru sociologie. Fakt! Mělo by jít 
snad o hořkou komedii, najdete tam témata jako fašismus, 
homofobie… Mého hlavního parťáka hraje Honza Cina, což 
je vynikající herec. Jen to, že nás postavili vedle sebe, vysílalo 
ven určitou nepopsatelnou energii. Sice bych už takovou práci 
nechtěl znovu absolvovat, nicméně jsem strašně zvědavý na vý-
sledek a těším se na něj.

Když hovoříme o fi lmech, zajímalo by mě, jaký vlastně 
máte vztah ke karlovarskému festivalu, který právě začí-
ná, a dalším podobným akcím?
Nevyhledávám je, nejsem ten typ. Nesnáším, když je někde 
pohromadě hodně lidí. A už vůbec nemám rád, když jsem 
středem pozornosti. Takové akce jsou pro mě vždycky dost 
náročné, nicméně samozřejmě třeba karlovarský festival pova-
žuju pro Českou republiku za skvělý počin, i pro naši kulturu 
jako takovou. I proto se tam jednou za dva roky rád zastavím 
a podívám se na dva tři fi lmy. Když pak odjíždím, říkám si, že je 
to dobrý, český fi lm furt funguje a dá se stále srovnávat s těmi 
zahraničními.

Na závěr povídání bych se vás rád ještě optal na diva-
dlo. Budete zkoušet nějakou novou inscenaci?
Další divadlo budu dělat, až najdu nějaký text, který by za to 
stál. Jsem zaplaťpánbůh v Dejvickém divadle a tam nemusím 
brát všechno. Nepotřebuju za každou cenu pracovat, a to je 
mimořádná výhoda. Jsem teď ve fázi hledání textu, co by mě 
nakopl. Hodně čtu, se ségrou zkoušíme něco společně na-
psat, takže uvidíme. Pokud se tedy pustím do divadla, bude 
to muset být věc, za níž si budu stát a kterou chci něco sdělit. 
V Dejvickém divadle mě ale jinak  můžete vidět například v in-
scenacích Zásek, Vzkříšení, Dabing Street a mnoha dalších.

Právě se sestrou Viktorií jste nazkoušeli komedii Afric-
ká královna, kterou už hrajete léta…
Je to tak. Devět let. A představte si, na začátku jsme ji hráli 
pro poloprázdné hlediště, a dneska máme všude vyprodáno. 
Zkoušení bylo zajímavé, protože moje ségra je režisérka obra-

zů, navíc je oproti mně strašně chytrá a sečtělá. Potkala se tam 
její obraznost s mojí touhou po realističnu na jevišti. Vyšel nám 
z toho myslím hezký kompromis. Hodně se vyvíjí i můj vztah 
s Lindou Rybovou. Když jsme Africkou královnu začínali hrát, 
vlastně jsme se vůbec neznali. A protože jde o velmi intimní ko-
medii, zkoušení nebylo v tomto směru úplně jednoduché. No, 
a přestože se s Lindou jinak než na tomto představení nepo-
tkáváme, náš vztah teď vypadá jako po dvacetiletém manžel-
ství, což je hrozně vtipný. Také je to inscenace, která člověka 
udržuje v kondici, protože je fyzicky dost náročná. Hrajeme 
skoro dvě hodiny bez pauzy ve dvou lidech na lodi zavěšené 
v kardanovém závěsu, a to znamená, že je na všechny strany 
volná. Proto každý krok a pohyb na lodi musíte mít perfektně 
promyšlený, abyste ji nepřevrátil. Dokonce jsme třeba po pěti-
hodinovém zkoušení trpěli mořskou nemocí. Původně jsme si 
mysleli, že inscenaci budeme hrát tak dva roky, ale teď už táh-
neme desátý. A to ještě furt s Lindou nejsme ve věku fi lmových 
představitelů, kterým bylo v době natáčení kolem šedesátky. 
Máme tedy skoro ještě dvacet let k dobru. (směje se)

Na závěr jsem si nechal otázku ohledně Richarda III., 
kterého jste hrál před patnácti lety v Městském diva-
dle Kladno. Tam jsem vás poprvé zaregistroval. Co vám 
tato inscenace dala?
Richard III. pro mě byla především informace, že jsem schopen 
utáhnout hlavní roli v takhle velké věci, což je pro každého 
herce důležité zjištění. Bohužel jsme ho hráli jen patnáctkrát, 
a to je strašně málo. Jenže na Kladně by na takovou věc víc 
diváků prostě nepřišlo. Moc by mě zajímalo, jaký by byl můj 
Richard III. tak po 150. repríze. Bylo mi tehdy 33 let, měl jsem 
spoustu sil. Tahle role je těžká v tom, že čím postupujete 
v čase hry dál, tím je fyzicky náročnější. A Richard III. je nejná-
ročnější na závěr. Když už máte zbytky sil, chce po vás nejvíc. 
Richard III. mi hodně pomohl i v tom, že se na politiku umím 
dívat právě skrz něj. Tím, že vím, kdo je Richard III., poznám 
ho hned, protože jsem ho studoval opravdu do hloubky. 
Takže mi úplně stačí se podívat na fotku s bílým límečkem 
a já vám řeknu, s kým máte tu čest. I kvůli tomu by lidi možná 
měli chodit víc do divadla a speciálně na Shakespeara, proto-
že v jeho hrách se setkají s různými lidskými archetypy, které 
je sakra důležité umět v běžném životě rozpoznat. IN
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Nová kolekce WHITE NOW od Taťány Kovaříkové

Taťána Kovaříková, která patří k české návrhářské špičce, je známá svou 
oblibou černé barvy. Sama se v ní velmi dobře cítí a černý model nechybí 
v žádné kolekci, která vzniká pod její taktovkou. Modely pro jaro-léto 
2019 překvapují svou stěžejní barvou v podobě bílé. Jak sama návrhářka 
říká: „Móda je o pocitech, samozřejmě vždy v kombinaci s kvalitním ma-
teriálem a výborným krejčovským zpracováním. Rozmanitost barev mám 
velmi ráda, a  i když černá je mou preferovanou, vnímám ji jako velmi 
sofistikovanou, kolekce jaro-léto 2019 je protknutá světlem a za stěžejní 
barvu jsem zvolila bílou – evokující relaxaci, ženskost a čistotu stylu.“

„From runway to reality“ by 
mohl být slogan nové kampa-
ně ke kolekci s názvem WHITE 
NOW, kterou Taťána Kovaří-
ková svěřila úspěšné fotograf-
ce Anně Kovačič. Módní ná-
vrhářka požádala o  pózování 
před objektivem tři nádherné, 
inspirující ženy plné radosti ze 
života. „Herečka Jitka Asterová, 
spisovatelka Barbara Nesvadbo-
vá a herečka Anna Kameníková 
jsou přesným ztělesněním ženy, 
pro které tvořím,“ říká Taťána 
Kovaříková a dodává: „Vážím si 
žen, které se nebojí být ženami, 
jsou krásné, odvážné a  osobi-
té.“ Pro celou kolekci je ústřed-
ním znakem světlo v  podobě 
bílé a  zlaté, nicméně oblíbená 
černá má také své zastoupení.

Jádro kolekce tvoří stavební 
prvky letního šatníku: top kusy, 
které nikdy neomrzí, ale i přes-
to jsou nepřehlédnutelné. Mo-
dely prezentují kontrasty forem 
a rafinovanost nejen v podobě 
dlouhých šatů. Materiál: tyl, 
krajka a  hedvábí. Odhalená 
ramena, letní kabáty, korzety, 
večerní šaty z taftu a flitrů…to 
vše v souladu tzv. slow fashion, 
která má za cíl důraz na řemesl-
nou dovednost, kvalitu a tradici 
s respektem k biodiverzitě a lid-
ským právům. Jednotlivé mode-
ly navazují na předešlou kolekci 
a  dají se kombinovat. Kvalitní 
materiály vyrobené v  Evropě 
doplňuje precizní zpracování, 
které vydrží. Samotná výroba 
kolekce vznikla v České republi-
ce, a to v ateliéru návrhářky na 
Starém městě v Praze.

BUTIK TATIANA, Dušní 1, 
Praha 1 

www.tatiana.cz 
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Spirio ožilo
prsty klavírních

legend
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Celých devět let trvalo odborníkům nej-
slavnějšího výrobce klavírů  Stein way
& Sons, než spatřilo světlo světa

 Spirio. Firma dokonce kvůli Spiriu vybu-
dovala vlastní kybernetickou laboratoř. 

Výsledek je ohromující, protože na kla-
vír v tu chvíli skutečně hrají John Lennon,
Jerry Lee Lewis či Elton John. A to s doko-
nalou přesností, nezaměnitelnými finesami
i s drobnými chybičkami, jichž se během
své show, jejíž záznam synchronně běží na
plátně, dopustili. Unikátní sofistikovaný me-
chanicko-digitální systém Spirio skutečně
dokáže s nerozeznatelnou přesností zahrát
tisíce skladeb a klavírních koncertů,  zvukově

■ Tablet s aplikací Spirio je branou
k tisícům světových klavírních
skladeb.

■ Mechanicko-elektronický systém Spirio, zabudovaný do
atraktivního klavíru, je prodejním hitem firmy Steinway & Sons. 

Po letech experimentů se podařilo sestrojit komplexní elektronickou
mechaniku, která nemá na světě obdoby.

■ Steinway & Sons Spirio je v ČR k dispozici jako model B a model O, 
cena klavíru se pohybuje od 3 000 000 Kč.
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■ Systém Spirio je dalším krokem v dějinách firmy ke
splnění poslání, deklarovaného Henrym E. Steinwayem:

„Vybudovat ten nejlepší možný klavír.“

■ Klavír značky Steinway je bezpochyby
designovým prvkem v interiéru, pomocí

systému Spirio jej ještě znásobíte. Úžasný
zvuk si vychutnáte při jakékoli příležitosti. či obrazově zaznamenaných v internetových hu-

debních archivech. Přináší nové měřítko kvality
nejlepší světové hudby, nezávislé na schopnos-
tech uživatele hrát na klavír. 

Aplikace v tabletu 
Technologie použitá ve Steinway Spirio vy-

užívá proprietární software s vysokým rozliše-
ním, ovládající každou klávesu a dva pedály, jež
byl vyvinut ve spolupráci s Waynem Stahnkem,
průkopníkem „chytrého“ klavírního systému.
Systém řídí aplikace v tabletu, do níž si můžete
on-line stáhnout jakoukoli hudbu. 

Smart technologie ve službách hudby
Právě díky vlastní kyberlaboratoři dokázal

 Stein way importovat chytrý systém do stále kon-
zervativního království klavírů. Výsledkem je ne-
jen spojení optického vjemu a jednoduché ob-
sluhy špičkových nástrojů, ale také synchronizace
filmových či video záznamů koncertů slavných in-
terpretů s originálním zvukem klavíru, a to bez
využití reproduktorů. OBCHOD PRAHA OBCHOD PLZEŇ
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Aplikace v tabletu 

Smart technologie ve službách hudby

OBCHOD PRAHA
Holečkova 777/39

PRAHA 5
Tel.: 00420 730 154 799

OBCHOD PLZEŇ
Šafránová 35

PLZEŇ-ČERNICE
Tel.: 00420 603 486 247

www.pianos.cz
jandrnek@drnekpiana.cz

■ Vše je k dispozici v exkluzivní bezplatné Spirio
knihovně, která se automaticky pravidelně

aktualizuje.

■ STEINWAY 
& SONS se pyšní
svými klienty –
dlouhou řadou
světově proslulých
klavírních virtuózů.
Kromě nich firma
spolupracuje
i s dalšími umělci,
jako je například
španělský malíř Yago
Hortal, autor obrazu
s názvem KF3, jenž
se stal „barevným
znakem“ právě pro
systém Spirio.

■ Steinway Spirio je první sofistikovaný
systém na světě, umožňující klavíru hrát

samostatně v top kvalitě, v jaké hrají
nejlepší klavíristé světa.
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Text: A
leš Sirný   foto: archiv

Formule 1
KDO ZASTAVÍ MERCEDES?

LLetošní sezona se nese v duchu jubileí. Kromě vstupu do sed-
mého desetiletí existence se slavila i 1000. velká cena v historii 
šampionátu. A toto číslo pořád stoupá. Od historicky první 
Velké ceny Evropy formule 1 v roce 1950 uplynulo v lidském 
měřítku mnoho vody. Závodní vozy a formule 1, i prakticky 
celý svět si prošel za těch sedmdesát let bouřlivým vývojem, 
v němž při pohledu na premiérový ročník F1 nezůstal kámen 
na kameni. V roce 1950 se ještě prakticky závodilo s konstruk-
cemi, které se rodily těsně před začátkem druhé světové války. 
Vítězný monopost Alfa Romeo 158 byl jen oprášenou a vylep-
šenou technikou z roku 1938. Tato letitá konstrukce však ital-
ské automobilce skvěle posloužila k zisku titulu jak v sezoně 
1950, tak i 1951. Jednalo se o vůz s motorem vpředu, jezdcem 
posazeným před zadní nápravou, s palivovou nádrží za jeho 
zády, takže při tankování se nezřídka stávalo, že vysoce hořla-

vé palivo občas nateklo i do kokpitu. Byla to spartánská doba 
závodů na úzkých pneumatikách, bez bezpečnostních pásů 
a s látkovými čepicemi namísto přileb. Na bezpečnost pilotů se 
hledělo jako na zbytečný komfort. Diváci obdivovali své hrdi-
ny za volantem stejně, jako válečné letce z nedávno skončené 
druhé světové války. Smrt byla běžnou součástí motorsportu 
a všudypřítomným strašákem v cestě za slávou ve formuli 1.
V průběhu let zasáhly F1 čtyři velké revoluce, které zásad-
ně změnily její podobu. Tou první bylo zbourání obecných 
dogmat ohledně umístění motoru. Těžký agregát umisťovali 
inženýři dopředu před jezdce. Jednalo se o tradiční řešení 
konstrukce, vycházející z raných počátků automobilismu. 
Jenže pak se na scéně objevil John Cooper a šel proti proudu 
obecně přijímané myšlenky. V nižších formulových závodech 
umístil do svého monopostu malý a lehký motor za jezdce. 
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V BŘEZNU LETOŠNÍHO ROKU SE ROZJEL V POŘADÍ 
UŽ SEDMDESÁTÝ ROČNÍK ŠAMPIONÁTU FORMULE 
1. PRVNÍ ČTVRTINA SEZONY ALE JASNĚ UKÁZALA, 
ŽE TÝM MERCEDES MÁ JASNOU PŘEVAHU. NAJDE 
SE V PRŮBĚHU ROKU VŮBEC NĚKDO, KDO DOKÁŽE 
STŘÍBRNÉ ŠÍPY PORAZIT?

Speed

Jednalo se pouze o výsledek inženýrsky nejideálnějšího řešení, 
u nějž nebyl prostor pro technické zázraky. Jenže John Cooper 
pak svou myšlenku převedl v roce 1958 i do formule 1 a zahá-
jil první velkou revoluci. První monoposty s motorem za jezd-
cem vypadaly podivně a nadutě. Stále ovšem byly menší než 
konkurenční vozy s motorem vpředu. Lidé pochybovali, že 
by toto řešení mohlo uspět, jenže když s „cooperem“ popr-
vé vyhrál Stirling Moss, jeden z nejlepších pilotů padesátých 
a šedesátých let, konkurence si uvědomila, že by měla Johna 
Coopera ve vytýčené cestě následovat, jinak jim ujede vlak. 
Pouze Enzo Ferrari tvrdošíjně odmítal změnit letitou koncep-
ci svých rudých monopostů. Prohlašoval, že koňské spřežení 
patří před povoz, nikoliv za něj. Nakonec ale i on musel pod 
tlakem vadnoucí konkurenceschopnosti přijmout měnící se 
tvář formule 1. 
Druhá revoluce nastala o deset let později v roce 1968. V tom-
to období vlastně proběhly tři klíčové momenty, které šampio-
nát dotvořily do současné podoby. Tím prvním bylo uvědomě-
ní výhod aerodynamického efektu. Geniální konstruktér Colin 
Chapman opatřil své monoposty lotus vysokými přítlačnými 
křídly a zefektivnil tím jejich rychlost v zatáčkách. Jeho řeše-
ní prakticky obratem okopírovala i konkurence a za chvíli se 
na startovním roštu scházely vozy s více než metr vysoko posa-
zenými přítlačnými křídly. Bohužel pod tlakem aerodynamic-

kého odporu se lehká konstrukce křídel prohýbala a lámala, 
což způsobovalo vážné nehody a Mezinárodní automobilová 
federace toto řešení zakázala. Odstartovanou revoluci však už 
neodvrátila, jen jí dala bezpečnější ráz, kdy se inženýři začali 
soustředit přímo na samotnou karosérii a přidávali jí decent-
ní, ale efektivní aerodynamické komponenty, jež můžeme 
v poněkud sofi stikovanější podobě vidět na dnešních mono-
postech. 
Další revoluce následovaly vzápětí, takže formule 1 změnila 
svou tvář na přelomu šedesátých a sedmdesátých let prakticky 
k nepoznání. Shodou okolností stál u další změny znovu Colin 
Chapman, který jako první oblékl své vozy do barev tabáko-
vého výrobce a opustil tradici národního zbarvení. Klasická 
zelená barva jeho vozů, jakožto reprezentanta Velké Británie, 
nahradila červeno bílá kombinace tabáku Gold Leaf. S vidinou 
lehce nabytých peněz následovaly Chapmanovu obchodní 
strategii i další týmy a ustupovaly národní hrdosti v podobě 
modré barvy za Francii, červené za Itálii, stříbrné za Německo 
nebo žluté za Belgii. 
S rostoucími rychlostmi monopostů se zároveň začalo vážně 
hovořit o bezpečnosti pilotů. Formule už byly oproti pade-
sátým létům nízké, v nichž jezdec ležel namísto seděl, rostl 
profi l pneumatik a výkony motorů rapidně stoupaly. Přitom 
se stále jezdilo na okruzích, které zůstávaly neměnné od dob 
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počátků F1. Smrtelné havárie byly častější než kdy před-
tím a vůči opakovaným ztrátám svých kolegů se vymezil 
budoucí trojnásobný šampion Jackie Stewart, jenž zahájil 
svůj úspěšný boj za vyšší bezpečnost. Závodní okruhy mu-
sely instalovat ocelová svodidla, kácet stromy a vytvářet 
bezpečnostní únikové zóny. Počátkem sedmdesátých let se 
proto slovo bezpečnost stalo velmi často skloňovaným po-
jmem a snaha zamezit častým smrtelným haváriím měnila 
podobu závodních vozů i samotných okruhů.
V současnosti už na prehistorickou dobu formule 1 odka-
zují jen fotografi e a videa. Nasát atmosféru dávných časů 
lze ještě případnou návštěvou bývalých přírodních okru-
hů, jež jsou nyní součástí husté silniční sítě. Platí to třeba 
o původní patnáctikilometrové verzi Spa-Francorchamps 
a koneckonců i o Masarykově okruhu v Brně.
Podobné přírodní okruhy už prakticky vymizely a motor-
sport se přesunul na ultramoderní autodromy. Novodobé 
destinace F1 jsou ve své podstatě obří vyasfaltovanou plo-
chou, na níž je dráha vytyčena dvěma bílými čárami a čer-
venobílými obrubníky. Chyba pilota znamená jen drobné 
zdržení na zaprášeném asfaltu a okamžitý návrat na trať, 
aniž by byl dotyčný za svou chybu jakkoliv postižen. Je to 
dobře, nebo špatně? Záleží na úhlu pohledu. I mince má 
dvě strany. Vytratil se pocit zodpovědnosti. Ještě nedávno 
mohl jezdec počítat s tím, že po špatném úsudku za vo-
lantem skončí v moři štěrkových kamínků, které vyplňo-
valy prostor mezi tratí a bariérou z pneumatik. Za chyby 
se ještě před 15 lety platilo odstoupením ze závodu. Pak 
začal takzvaný kačírek mizet na úkor rovného a hladkého 
asfaltu. Primárním důvodem této obměny byla bezpeč-
nost. Na asfaltu přeci jen monopost zastaví efektivněji, 
než když poskakuje po vlnách štěrku. Dalším faktorem 
bylo zachování kontinuity závodu. Žluté vlajky a safety car 
už není potřeba. Jezdec vyjede mimo trať a v okamžiku se 
na ni vrátí, aniž by byl polapen v pasti štěrkové zóny.
Přesto však ještě existují okruhy, které chyby neodpouští. 
Jsou to především městské tratě v čele s Monte Carlem 

a novými destinacemi v Singapuru a Baku. K nim se částečně 
řadí i Albert Park v Austrálii, kde letos už po třiadvacáté odstar-
toval nový ročník formule 1.

Království Mercedesu
První velká cena je vždy velkým otazníkem a předehrou, jakým 
směrem by se mohl daný ročník vyvíjet. Jde o rovnici několika 
neznámých, na jejímž konci vyjdou částečné výsledky, předur-
čující další vývoj ve dvacetidílném kalendáři F1. Letošní Velkou 
cenu Austrálie vyhrál Mercedes, tým dominující posledních pět 
sezón. Ale nebyl to Lewis Hamilton, kdo stanul na nejvyšším 
pódiovém stupínku, nýbrž jeho týmový kolega Valtteri Bottas. 
Závod na 58 kol odjel jako po kolejích. Vypadalo to, že mu zim-
ní přestávka dodala sílu vypořádat se s jasnou jedničkou Hamil-
tonem. Jenže po závodě se začalo všelicos vysvětlovat. Hamilton 
si ve třetím kole poškodil podlahu monopostu a špatné proudě-
ní vzduchu kolem auta negativně ovlivňovalo výkonnost. 
Hned v následující Velké ceně Bahrajnu naopak vystrčilo růžky 
Ferrari, jenže nebyl to Sebastian Vettel, dlouholetý zástupce 
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italské stáje, kdo k sobě naklonil misky vah. Kandidátem 
na vítězství byl jeho nový kolega Charles Leclerc, který se před 
sezonou připojil k Italům a hned si před nimi udělal dobré 
jméno. Jako kdyby měl rok 2019 patřit dvojkám v obou před-
ních týmech, fanoušci si mnuli ruce nad očekáváním vyrovna-
né sezony. Jenže ještě v průběhu závodu v Bahrajnu nastala 
pro rudé monoposty katastrofa. Vettel chyboval a poškodil 
auto, Leclerca mezitím postihla technická porucha a s udýcha-
ným monopostem dojel se štěstím na třetí pozici místo toho, 
aby vyhrál.
Skóre po dvou velkých cenách tak znělo ve prospěch Mercede-
su, jednou v podání Bottase, podruhé Hamiltona. Nic vážné-
ho, říkala si veřejnost na konci března. Ale potom se všechno 
zlomilo. V následujících čtyřech velkých cenách vyhrál vždy 
Mercedes a skóre po šesti odjetých závodech znělo: Bottas, 
Hamilton, Hamilton, Bottas, Hamilton, Hamilton. Stříbrné šípy 
Mercedesu ani jedinkrát nepustily na nejprestižnější místo 
na stupních vítězů nikoho jiného a zdá se, že konkurence 
nebude mít příliš možností zvrátit výsledek závodů na svou 
stranu. 
Mercedes s týmovou základnou v britském Brackley znovu 
postavil naprosto dokonalý monopost. Milionový rozpočet ne-
pomůže, pokud přesně nevíte, kterým směrem se vydat, což je 
bohužel opakující se případ Ferrari. Italové se s vývojem vozu 
ocitají v bludném kruhu a poslední titul vyhráli před dvanácti 
lety zásluhou Kimiho Räikönenna. A nutno podotknout, že 
tehdejší osazenstvo týmu ještě těžilo z dob Michaela Schuma-
chera, který stáj z Maranella opustil rok předtím.
Formule 1 se šestým rokem nese v duchu souboje Mercedes vs. 
Ferrari, ale jde pouze o souboj na oko, spor Davida a Goliáše. 
Každopádně v reálném světě je to ten větší a připravenější, 
kdo vyhrává – tedy Mercedes. Jestliže značka s trojcípou hvěz-
dou ve znaku letos znovu uspěje, půjde o nový rekord. Dosud 
žádný tým v sedmdesátileté historii nebyl tak dominantní 
a nevyhrál šest titulů v poháru jezdců a konstruktérů v řadě 
za sebou. 
Ničí Mercedes svým dominantním postavením celou formuli 
1? Ne nezbytně. Rozhodně by byla lepší podívaná na souboj 
pilotů různých značek a velkolepé rozuzlení na posledním 
závodě. V novém miléniu však o tento scénář diváci přicházejí, 
vždyť v posledních devatenácti letech si jen Ferrari, Red Bull 
a Mercedes přerozdělili patnáct titulů! Můžeme vypozorovat 
určitý mechanismus slávy a ústupu z ní. Éra jednoho týmu trvá 
jen určitý čas a poté přebírá kontrolu nad výsledkovými listi-
nami někdo jiný. Už jsme to mohli vidět několikrát. Před Mer-

cedesem, Red Bullem a Ferrari to byly týmy Williams, McLaren, 
Lotus a tak dále. Nutno podotknout, že formuli 1 dlouhodobá 
nadvláda jednoho týmu nikdy nepoložila, možná sledovanost 
na nějaký čas trochu ustrnula, ale světovou popularitou nej-
rychlejších monopostů to nikdy neotřáslo.

Co vy tam vzadu?
Aktuální podoba F1 má jasně rozdělené role – Mercedes 
na špici a za ním stáje Ferrari a Red Bull. Jsou to jediní reální 
vyzyvatelé stříbrných šípů. Tedy pokud jim sedne daná trať 
a panují pro ně ideální podmínky. Ferrari má silnou dvojici 
v podobě čtyřnásobného šampiona Sebastiana Vettela a na-
stupující jezdecké generace Charlese Leclerca. Red Bull těží 
z fenoménu Maxe Verstappena, talentovaného mladíka, jenž 
už při debutové sezoně předčil výsledky svého otce z deva-
desátých let. Druhým pilotem je Pierre Gasly, zatím nepříliš 
odzkoušený Francouz, který loni v týmu Toro Rosso roznesl 
na kopytech vítěze závodu 24h Le Mans Brendona Hartleye. 
Gasly však má před svým zaměstnancem ještě co dokazovat 
a jeho pevně stojící židle u Red Bullu se, byť jedinou sérií špat-
ných výsledků, může varovně rozhoupat. 
Jestli někdo stojí o výsluní mezi týmy Mercedes, Ferrari a Red 
Bull, je to především Renault. Francouzský výrobce osobních 
automobilů musí před nejvyšším vedením obhájit milionové 
investice, které vložil do ještě intenzivnějšího vývoje monopo-
stu a především do nové posily Daniela Ricciarda, usměvavého 
Australana, jenž od brzkých počátků své kariéry reprezentoval 
barvy rakouského energetického nápoje. Daniel Ricciardo 
přišel do týmu, v němž má pevnou pozici Nico Hülkenberg. 
Vysoký Němec tráví v F1 už svou devátou sezonu a zatím ani 
jednou ho fanoušci neviděli ve světle blesků fotoaparátů 
na stupních vítězů. I přesto se právem řadí mezi úzkou sku-
pinu silných pilotů ve středu startovního pole. A teď bude 
nesmírně zajímavé, v čí prospěch interní souboj Ricciardo vs. 
Hülkenberg dopadne. 
U Renaultu se ovšem trápí a předurčený cíl minimálně čtvr-
té místo v poháru týmů zdaleka nesplňují. Po šesti odjetých 
velkých cenách se na vysněnou pozici dívali z osmého místa 
a výsledkově tak balancují na pokraji druhé nejhorší stáje 
v F1. Tím nejlepším ze zbytku světa je naopak McLaren, snad 
pomalu vstávající z popela, kam ho přivedla reorganizace pod 
dohledem nového výkonného ředitele Zaka Browna. McLaren 
se ještě před lety lopotil v druhé polovině startovního pole, 
navzdory tomu, že do monopostu usedal všestranný Fernando 
Alonso. Na vině byly především nespolehlivé motory Honda 
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a chybějící koně pod kapotou. Nyní má ale McLaren už 
druhým rokem motory Renault a pro letošek kompletně 
novou jezdeckou posádku. Z Renaultu odzkoušený Carlos 
Sainz jr. má k sobě mladého youtubera Landa Norrise, který 
svůj talent prezentuje nejen na reálných tratích po celém 
světě, ale i na těch virtuálních v závodech na PC. Že není 
kroucení volantu před monitorem vůbec špatnou školou, 
už demonstroval. 
Na pátém až devátém místě v poháru konstruktérů se 
po šesti závodech nacházely týmy Racing Point, Haas, Toro 
Rosso, Renault a Alfa Romeo. Jde o velmi vyrovnanou 
pětici, do které bychom měli počítat i McLaren. Britům se 
nicméně podařilo získat více bodů a odskočit od konku-
rence, zatímco zmiňovaných pět týmů dělily po Velké ceně 
Monaka jen čtyři body. Nebýt Mercedesu, Ferrari a Red 
Bullu na čele, měli by fanoušci dramatickou sezonu, po kte-
ré tolik touží. 
Jasný favorit z výše uvedené pětice neexistuje. Finančně je 
na tom nejlépe Renault, nejhůře americký Haas, za nějž už 
třetím rokem jezdí Romain Grosjean a Jan Magnussen. Jde 
o velmi vyrovnanou dvojici se slušným potenciálem. Oba 
jsou silní piloti v nabitém středu startovního pole, což lze 
tvrdit i o Sergiu Perézovi a Lanci Strollovi z týmu Racing Po-
int. Lépe řečeno jen o Perézovi. Mladý Kanaďan Stroll sice 
talent několikrát prokázal, přesto se nelze zbavit dojmu, že 
místo v týmu získal a bude držet jen díky svému miliardář-
skému otci Lawrenci Strollovi, jenž loni zakoupil krachující 
tým Force India a přejmenoval ho na Racing Point.
Zbývá ještě Toro Rosso a Alfa Romeo. Toro Rosso je juni-
orským týmem Red Bullu, kde vychovávají rozené vítěze. 
Touto cestou se na špici dostali už Sebastian Vettel, Daniel 
Ricciardo, Max Verstappen a Piere Gasly. Teď má tuto pří-
ležitost nováček Alexander Albon z Thajska. Jeho týmový 
kolega Daniel Kvyat je tak trochu jiný případ. Rus už barvy 
Toro Rosso v minulosti hájil, pak ho přesunuli do Red Bullu, 
kde pod tlakem chyboval tak často, že jej vedení týmu sesa-
dilo zpět do Toro Rosso a nakonec s ním spolupráci rozvá-
zalo. Kvyat zkoprněl, ale našel si místo testovacího jezdce 
u Ferrari, pořádně vyzrál a Red Bull mu dal druhou šanci. 
Příběh Daniela Kvyata tak ilustruje nesnadnou pozici pilotů 
u mezinárodní nápojářské fi rmy.
Alfa Romeo je především rebrandovaná švýcarská stáj Pete-
ra Saubera. Dlouholetý soukromník vstoupil do formule 1 
v roce 1993 a za tu dobu si vysloužil respekt i pár lukrativ-
ních smluv s automobilkami. Na pár let byl továrním týmem 
BMW a v posledních letech se vrátil k pozici juniorské stáje 
Ferrari. Bíločervené monoposty proto pohání agregát 

z Maranella a jezdecké osazenstvo tvoří člen juniorského 
programu Ferrari Antonio Giovinazzi a veterán Kimi Räik-
könen, jenž udělal u Ferrari místo Leclercovi a sám putoval 
do Alfy Romeo. Tento tým je nepochybně černým koněm 
šampionátu, zejména s Räikkönenem ve svých řadách. 
Doslova posledním týmem ve startovním poli je kdysi slavný 
Williams. Britský tým Franka Williamse udržuje své vítězné 
poháry v čistotě, ale letopočty na nich jsou už poněkud 
vousaté. Poslední devátý titul získal pro Williams Jacques 
Villeneuve v roce 1997, poslední vítězství v závodě Pastor 
Maldonado v roce 2012. Od té doby se až na pár výjimek 
lopotí tým z anglického Grove na chvostu startovního pole. 
Pro letošek to nezmění ani nováček ve startovním poli 
George Russell, jenž je považován za dalšího slibného zá-
stupce nové generace pilotů F1. V druhém monopostu jezdí 
Robert Kubica. Sympatický Polák dostal svou šanci už před 
třinácti lety, ale sám se připravil o příležitost pravidelně 
vyhrávat a bojovat o titul nešťastnou havárií v rallye na za-
čátku roku 2011, kdy havaroval a vážně si  poranil pravé 
zápěstí. Jeho ruka už nebude nikdy tak ohebná jako před 
havárií, každopádně po letech na druhé koleji konečně 
dostal šanci k návratu do F1 a nelze říci, že by mu to úplně 
nešlo. Jen se shodou okolností ocitl v tom nejslabším týmu, 
a proto je vidět jen, když ho vítězící Mercedesy předjíždějí 
dvakrát až třikrát za závod o kolo.
Na jubilejním 70. ročníku žádné drama v souboji o mistra 
světa nečekejme. Je sice příliš brzo předjímat výsledek 
na konci sezony, ale je prakticky jisté, že to bude znovu 
Mercedes a pravděpodobně Lewis Hamilton, který by tím 
pádem dosáhl na šestý titul a překonal by legendu padesá-
tých let Juana Manuela Fangia. Další a poslední metou pro 
britského šampiona by už byl pouze sedminásobný mistr 
světa Michael Schumacher.
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Grilovacka
ve velkém stylu

ˇ
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ČEŠI PATŘÍ V GRILOVÁNÍ KE SVĚTOVÉ ŠPIČCE. VÍCE NEŽ 
DESETKRÁT ROČNĚ GRILUJE KAŽDÝ ČTVRTÝ ČECH. ALE NE 
KAŽDÁ GRILOVAČKA MÁ TU NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ.

Gurmán

PPříprava masa na ohni je známá již z dávného pravěku. Protože člověk je 
tvor vynalézavý, postupně dokázal posunout opékání až ke grilování, ale 
i to se vyvíjí. Ve 21. století si už můžeme vybrat gril nejen podle designu, 
ale i paliva. Grilování po Česku bývala před lety jen neřízená žranice krátce 
naloženého a zhurta ožehnutého vepře s trochou hořčice a krajícem chleba. 
Dneska je grilování už jinde – je to gastro zážitek se zkoušením nových po-
stupů grilování. Na grilu se dnes připravují mořské plody, nejrůznější druhy 
zeleniny, ale i ovoce, na grilu dokonce upečete třeba štrúdl! Díky širokým 
možnostem, jaké nabízí bohaté příslušenství k současným grilům, můžete 
na grilu kouzlit i udit, zapékat, dusit nebo péct. Kontaktní grily s nastavitel-
nou teplotou ohřevu umožní zvolit správný režim pro zeleninu, maso nebo 
rozpékání pečiva.

Elektřina, plyn nebo brikety?
Pro výběr grilu máme každý svá kritéria. Někdo vybírá podle vzhledu, jiný 
podle funkcí, velikosti, váhy nebo ceny. První otázka, kterou byste si měli 
při výběru grilu položit, je, jaký typ grilu chcete. Grily na elektřinu nejvíce 
využijete ve městech. To díky tomu, že jsou skladné, neprodukují žádný kouř 
a můžete je tak využít i při grilování na terase či balkónu, aniž byste obtěžo-
vali sousedy. Pokud bydlíte ve městě, nemáte k dispozici zahradu, a přesto si 
chcete užít letní grilování, elektrický gril je pro vás jako dělaný.
Plynové grily patří ke dražším, ale zato k těm nejoblíbenějším. Neprodukují 
kouř ani spaliny, nabízejí maximální kontrolu nad plamenem a skutečný 
komfort při samotném grilování. A překvapí vás minimální údržbou.
Grily na dřevěné uhlí jsou oblíbenou klasikou. Jsou levné a připravíte na nich 
všechny grilované dobroty stejně chutně jako na jiných typech grilů. Ale 
musíte vydat trochu snahy na rozdělání ohně, jeho udržování a následné 
likvidování nepořádku.
Na trhu jsou i hybridní grily jak na plyn, tak na dřevěné uhlí. Nabízejí pohod-
lí plynového grilu i romantiku přípravy pokrmů na rozžhavených briketách. 
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Komfort plynových grilů
Skuteční gurmáni si většinou pořizují plynový gril. Je to trend 
posledních let, plynové grily patří  zkrátka k nejpopulárněj-
ším. Důvod? Vzhledem k tomu, že pro ohřev používají plyn 
z propanbutanové lahve, odpadává jakákoliv manipulace 
s uhlím nebo popelem, což je pro řadu uživatelů jeden z hlav-
ních argumentů, proč upřednostnit gril plynový před grilem 
na dřevěné uhlí. Plynové grily nabízejí snadné zapálení pomocí 
elektronického nebo tzv. piezo zapalování, rychlé dosaže-
ní požadované grilovací teploty a také její velice snadnou 
a přesnou regulaci pomocí ovládaní jednotlivých hořáků grilu. 
Pro snadné hlídání teploty samotného grilování jsou vybaveny 
teploměrem, který je umístěn v horním víku grilu. Při grilování 
je rošt plynového grilu zahříván pomocí trubicových hořáků, 
které jsou kryté kovovými prvky a je tak zabráněno kontak-
tu odkapávajícího tuku s plameny. Díky tomu patří grilování 
na plynovém grilu mezi nejzdravější způsob grilování vůbec.
Plynové grily jsou o něco větší a těžší než ostatní typy grilů, 
s jejich manipulací však pomohou instalovaná kolečka. Popu-
laritě plynových grilů odpovídá i jejich široká nabídka. Vybírat 
lze od kompaktních cestovních grilů až po velké rodinné grily 
vybavené 3 nebo 4 plynovými hořáky. Důležité je také rozmís-
tění hořáků – to by mělo být rovnoměrné tak, aby bylo teplo 
rozváděno po celé grilovací ploše. Některé modely jsou navíc 
vybavené praktickým ukládacím prostorem skrytým za přední-
mi dvířky grilu, odkládacími plochami, praktickým bočním ho-
řákem sloužícím například pro ohřev omáček a lze je vybavit 
grilovacím motorkem, grilovací jehlou nebo roštem. Nejvyšší 
modely plynových grilů nabízejí navíc nerezové zpracování 
(obvodový plášť grilu).

Co umí ty nejdražší grily?
Kdo chce povýšit grilovací dýchánky na kulinářské hody lukul-
ských rozměrů, může si pořídit majestátní grily v hodnotě nad 
sto tisíc korun. Jejich rošty jsou vyrobené z devítimilimetrové 
ušlechtilé oceli a mají rozměry 80,5 x 49 centimetrů, což je ta 
největší grilovací plocha. Na takovémto prostoru se nemusíte 
ničím omezovat a na jeden zátah můžete svými dobrotami 
uspokojit chuťové buňky celé hordy strávníků. Ke grilování 
pak u těchto “gigantů” slouží 6 oddělených a plynule regulo-
vatelných hořáků, přičemž každý hořák má svůj vlastní zapa-
lovač využívající systém Snap-Jet. Pouhým otočením kohoutku 
hořák zapálíte a otáčením měníte podle potřeby intenzitu 
žáru uvnitř grilu. Do základní výbavy těchto výkonných přístro-
jů patří také grilovací rošt s vyměnitelným středem, který lze 
nahradit jiným libovolným komponentem. V poklopu grilu je 
samozřejmostí integrovaný teploměr s ciferníkem, který vám 
vždy řekne, zda s kohoutkem otočit doleva, doprava nebo ho 
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Vůně na přání
Obecně se jednotlivé typy grilů navzájem učí jeden od druhé-
ho a půjčují si své dobré vlastnosti. Tak například plynové grily 
už nejsou jen rychlé a komfortní, ale jídlo na nich připravené 
už dokáže získat i charakteristické aroma, které donedávna 
chybělo. Je to díky moderním technologiím nebo vychytávkám. 
Takovou vychytávkou, kterou můžete ke svému grilu dokoupit, 
je třeba smoker box, udící box, udící miska… Smoker box z ne-
rezové oceli naplníte dřevěnými chipsy, resp. lupínky z různých 
druhů dřeva a umístíte na rošt grilu. Grilované potraviny pak 
díky otvorům ve smoker boxu nasávají příjemnou vůni dřeviny.
Volit můžete různé typy dřevin – bílý ořech, jabloň, javor, 
třešeň, olivovník atp. A prodávají se třeba i dřevěné chipsy 
ze sudů, v nichž byla uskladněna whisky. Tyto udící lupínky 
můžete použít i na grilech na dřevěné uhlí, stačí je nasypat 
na rozžhavené uhlíky. Díky grilovacím lupínkům získají pokr-
my jedinečné uzené aroma, ale na současných grilech můžete 
také skutečně udit, je třeba si jen vybrat typ s udírnou. Ten pak 
nabízí stejné možnosti jako udírna klasická. 
Elektrické grily zdokonalují pohodlí i své možnosti. Hlavním 
trendem je u nich zvyšování výkonu a také lepší regulace tep-
loty. Funkční příslušenství grilu značně rozšiřuje a usnadňuje 
možnosti přípravy jídla a učiní z vás opravdové mistry kuchaře, 
kteří zvládnou venku na grilu připravit prakticky jakékoliv 
hlavní jídlo, přílohu či dezert.
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nechat tak, jak je. Ke grilování neslouží jen šest základních 
hořáků. Milovníkům uzeného masa udělá velkou radost speci-
ální udící hořák umístěný vpravo vedle grilovacího roštu. Další 
grilovací plochou je přídavný tepelný rošt přidělaný k základ-
nímu grilovacímu roštu. Velké kusy masa a celá zvířata (selát-
ko, drůbež atd.) nejlépe uděláte na otočném špízu poháně-
ném elektromotorem, který je součástí základní výbavy. Uvnitř 
grilu je navíc zabudovaný infrahořák, díky kterému budou mít 
pokrmy připravované na otočném špízu krásně zlatohnědou 
barvu.

Poklop je důležitý
Ať už si vybíráte mezi modely na plyn, elektřinu nebo dřevě-
né uhlí, doporučujeme, aby gril měl unikátní součást – a sice 
poklop. Pro kvalitní grilování je nezbytný. Snižuje totiž přísun 
kyslíku a zamezuje tak vzniku plamenů. Navíc zaručuje, že se 
grilovaný pokrm stejnoměrně připravuje seshora i zespodu. 
Poklop v podstatě vytváří efekt horkovzdušné trouby. Bez něj 
se rošt ochlazuje a suroviny pak musí zůstávat na grilu déle, 
a tím se vysušují. Poklop navíc zadržuje typické kouřové aro-

ma, které na grilovaném jídle všichni milujeme.

Hi-tech grilování
Teplotní sondy neboli termosondy 

nejsou ničím novým. Použí-
vají se při grilování steaků 

a větších kusů masa, kdy 
je praktické mít pře-

hled o vnitřní teplotě 
pokrmu, aby byl 
výsledek skutečně 
dokonalý a maso 
bylo propečené 

akorát. Jedním 
z posledních 

výstřelků 
je termo-
sonda, již 

lze pro-
střednictvím blueto-

oth propojit s chytrým 

telefonem a pomocí příslušné aplikace pak sledovat vývoj 
teploty grilovaného pokrmu i ze vzdálenosti několika desítek 
metrů od grilu! Navíc vás na dosažení požadované teploty 
může telefon upozornit zvukovým signálem. Nevadí tedy, 
pokud se při přípravě pokrmu zapovídáte se sousedy nebo 
se natáhnete na lehátku – správný okamžik neprošvihnete. 
Mobilní aplikace vám sama navrhne vhodnou teplotu i dobu 
grilování pro různé druhy potravin. A pak už za vás všechno 
pěkně pohlídá.

Gril v letní kuchyni
Nároční gurmáni se většinou nespokojí s grilem jen tak někde 
postaveným. Pořídí si rovnou zahradní kuchyni, aby nemuseli 
neustále přebíhat do domu pro různé suroviny či pomůcky. 
Prostě stačí využít velkou zahradní terasu, pergolu či nějaký 
přístavek na zahradě a vytvořit si kompletní letní kuchyni, kde 
jistě nebude chybět gril. Buď samostatně stojící, nebo ve-
stavný, vsazený do pracovní desky – tak, jako je v interiérové 
kuchyni vestavěný sporák. Výhodou těchto grilů je, že si na-
před můžete navrhnout celkový vzhled vaší kuchyně, pracovní 
desky i skříněk a pak zvolit gril dle velikosti plochy, která vám 
vyhovuje. K obestavění se použije takový materiál, aby ladil 
s celkovým designem domu a zahrady.

Grilovací kota
Pokud by vám nestačila venkovní letní kuchyně, kterou 
v zimě využívat opravdu nelze, pak si můžete pořídit gri-
lovací kotu, speciální dřevěný domek s krbem uprostřed. 
Uvnitř si můžete užívat i během podzimních plískanic 
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a zimních mrazů. Grilovací kota je založena na severské pří-
močarosti, maximální funkčnosti a s důrazem na samotnou 
podstatu odpočinku bez kompromisů. Montované koty jsou 
zhotoveny z odolného, pomalu rostoucího dřeva těženého 
v Laponsku. Díky jeho vynikajícím tepelně-izolačním vlast-
nostem a dvojitým izolačním sklům, která domek doplňují, 
můžete kotu využívat celoročně. Kota s topeništěm i velkou 
spoustou grilovacích doplňků je uzpůsobena k přípravě jídel 
a grilování během celého roku. Kruhový koncept koty s oh-
ništěm uprostřed o půdorysu 6 až 25 m2 je ideálním prostře-
dím k pořádání rodinných oslav, fi remních večírků, ale také 
k romantické večeři pro dva. 

Netradiční a designové grily
Napadlo by vás, že grilovat se dá i bez dřeva, plynu nebo 
elektřiny ze zásuvky? Stačí odnést přenosný gril na sluníč-
ko, roztáhnout odrazové panely a začít s přípravou jídla. 
Sluneční gril se přes den nabije solární energií a po setmění 
už můžete grilovat. Pokud jste zarytými milovníky přírod-
ních materiálů, můžete mít  gril dřevěný, jehož deska je 
vyrobena z masivního dřeva, zatímco plotna a konstrukce 
jsou ocelové. Mezi naprosto originálními grily nesmí chybět 
grily pro opravdové muže nebo jen milovníky neobvyklých 
kousků. Gril v podobě motoru v závodních barvách není 
tak překvapující, ovšem gril s udírnou a chladicím pro-
storem v podobě lokomotivy už může někomu vzít dech. 
Nebo co třeba dvoumetrový gril v podobě pirátské lodi 
Jacka Sparowa? Ano i takové designové výstřelky nabízí 
dnešní doba. Asi největší raritou na světě je gril pokrytý 
čtyřiadvacetikarátovým zlatem, který má hodnotu v pře-
počtu 2,8 miliónu korun. Zmíněný gril je zlacenou adaptací 
výrobku Signature Series 6 Burner SL400 a je opatřen hořá-
kem wok, příklopem pro pečení a malým konvektomatem. 
Byl vyroben pro zákazníky, kteří si mohou dovolit “podpa-
lovat penězi”. 

Chytří pomocníci
Kvalita grilovacího procesu záleží v neposlední řadě i na do-
plňcích a pomůckách. Některé bývají součástí vybavení, jiné 
je třeba si přikoupit. Bez takových samozřejmostí, jako je 
obracečka s prodlouženou rukojetí, vidlička s prodlouženou 
rukojetí, barbecue nůž nebo obracecí kleště se jistě neobe-
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jdete. Ale nabízejí se i moderní vychytávky. Třeba již zmíněný 
motorek, díky němuž můžete dlouze grilovat např. drůbež, 
ryby a další pokrmy. Pokud není ve výbavě vašeho grilu, dá 
se samostatně dokoupit. To samé platí i o dvojitých špízových 
jehlách, na které je možné napíchnout rozmanité dobroty, 
nebo o roštech na ryby. Pokud máte gril na dřevěné uhlí, zapo-
meňte na dřevité podpalovače a pořiďte si chytrý rozpalovač 
do ruky. Prostě ho zapnete, chvilku s ním budete žhavit brikety 
a za chvíli můžete normálně grilovat. Bez plamene. O vše se 
postará vysoce výkonná topná spirála, která se při plném vytí-
žení dokáže rozpálit až na 600 °C. 
Dali byste si pravou čínskou kuchyni připravenou na grilu? 
Jde to jednoduše. Stačí si pořídit gril se speciálním modulár-
ním systémem, kde bude součástí grilu rošt s vyměnitelným 
středem. Tam lze umístit wok pánev a na ní pak připravovat 
ty nejlepší asijské pokrmy. Podobně lze připravovat i typické 
španělské jídlo paellu, pokud vám gril umožní vložit speciální, 
velmi nízkou pánev na tento oblíbený pokrm.

Grillpárty v bazénu
Pokud milujete něco výjimečného, můžete grilovat i v bazénu. 
Umožní vám to stylový gril na atypickém člunu, který pojme 
až deset osob. Přímo uprostřed je umístěn gril s  odklápěcím 
poklopem, díky němuž nečoudí a neruší hosty. Člun je vybaven 
i sklápěcím nepromokavým slunečníkem, chránícím hosty před 
slunečními paprsky. Nápoje udržuje chlazené nádoba na led 
zabudovaná ve stolku. Pod sedadly je zase umístěn úložný pro-
stor na zavazadla. Člun si můžete samozřejmě koupit, případ-
ně si ho jen pronajmout na jednorázové akce.

Zážitková grilovačka 
Pokud vám nestačí bazén, můžete si grilování dopřát i na Vl-
tavě. Stačí si pronajmout  grillbar člun ve tvaru koblihy i se 
stevardem a nechat se hostit grilovanými pochoutkami i chla-
zenými nápoji při příjemném pohupování na vodních vlnkách. 
Mimochodem, zahradní grillpárty nabízí každý slušný hotel 
nebo restaurace. A pokud milujete grilovací dýchánky, nevlast-
níte gril a chcete pozvat uzavřenou partu přátel na soukromý 
večírek, objednejte si  grilovačku na klíč. Firma vám nabídne 
několik míst, zajistí  párty stany, půjčí vám grily, pivní sety 
i výčepní zařízení. A když se vám nebude chtít prostát hodi-
ny u grilu, jednoduše si objednáte i obsluhu. A nemusí jít jen 
o mistry kuchaře, k mání jsou také celebrity, které grilování 
baví a rády se ho na vaší akci ujmou. Navíc vás ještě vás pobaví 
svými historkami.
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HLASUJTE

VYHRAJTE

pro Templářské sklepy Čejkovice v anketě

spousty cen!

sdílej a VYHRAJ zájezd
s JIRKOU KOLBABOU!

ČEJKOVICE

TOP VINAŘSKÝ CÍL 2019
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LÉTO JE PŘÍMO STVOŘENÉ PRO LÍNÉ POPÍJENÍ CHLADIVÝCH, 
OROSENÝCH NÁPOJŮ V PŘÍJEMNÉ SPOLEČNOSTI. MŮŽEME SI JE 
KOUPIT BALENÉ, OBJEDNAT U BARMANA NEBO SAMI VYROBIT.  

K letnímu večeru patří víno
Co by to bylo za letní posezení, kdybychom si nedali lahodné víno. 
Jenomže, řekněme si, někdy je umění vybrat to správné. Červené, 
bílé, sladké a kyselé. Přiznejme si to na rovinu, každému se občas 
stane, že se ocitne ve společnosti lidí, kteří rozvinou debatu o víně, 
a vás polije studený pot. Ne, nevíte, podle čeho poznáte chuť vína. 
Ne, nevíte, jaké jídlo se k vínu hodí nejvíc. Jak tedy vybrat opravdu 
dobré víno?
První, čeho si u vína všímáme, je jeho čirost. Jednoduchou pomůc-
kou může být otočení sklenky proti světlu nebo přiložení bílého 
papíru do pozadí. 
Vínem nejdřív zlehka zatočíme a přivoníme k okraji sklenky. Záro-
veň si musíme pamatovat, že nepříjemná vůně rozhodně nevěstí 
nic dobrého. 
Měli byste cítit ovoce, květiny, koření. Naučte se vnímat pomocí 
celých úst, jazyk, patro, ale i celá ústní dutina jsou totiž velmi 
citlivým porotcem. Jako malé děti jsme se učili, že chuť na stranách 
jazyka ukazuje na kyselost, špička jazyka na sladkost, strany špičky 
na slanost a kořen na hořkost. 
Jestli je něco jisté, tak to, že špatným výběrem vína můžeme zkazit 
skvělé jídlo a nedobrým jídlem zkazit vynikající víno. Pokud si 
nejste jistí, můžete vždy vyzkoušet jednoduchý návod:
Bílé víno: telecí a drůbeží maso, ryby, plody moře, světlé omáčky, 
zeleninové saláty 
Růžové víno: lehčí jídla, grilované pokrmy
Červené víno: tmavé maso, kořenitá jídla, těstoviny
Zároveň musíme myslet na to, že víno nelze podávat ke všemu, 
co doma zrovna najdeme. Nehodí se například k zavařeninám 
a k přesolenému jídlu. A rozhodně ho není radno kombinovat 
s pokrmy, které jsou dochucovány vinným octem. A jaké víno si 
dopřát během horkého letního dne? Spíše než po hutném víně asi 
sáhnete po vinném střiku, či spíše vínu zředěném kostkami ledu.

V
horku se všichni snažíme dodržovat pitný režim, ale 
každý dává přednost jinému nápoji. Někomu stačí čis-
tá voda, případně ochucená citronem či okurkou, ale 
náročnější z nás se osvěžují nápoji, které nejen chut-
nají, ale lahodí i oku. A výběr je téměř nekonečný.
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Na zdraví
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S ledovou tříští
Pokud k letním večerům patří víno, k letním dnům si asi dopřejeme něco chladnějšího. Velmi oblíbené jsou v létě nápoje z ledo-
vé 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 vý-
živnějšího, můžete na tříšť vložit kousky ovoce. Velmi rozšířenou volbou jsou ovocné míchané nápoje. Jedná se zpravidla o 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  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 také různé druhy vodky, rumu či jiných alkoholických nápojů. 
Vyznavači zdravého životního stylu nebo řidiči si mohou dopřát i kvalitní osvěžující drinky z nealkoholických vín. 
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Pivo nebo střik?
I když by se to s alkoholem v létě nemělo přehánět, je zřej-
mé, že se mu při různých zahradních párty či při posezení 
na letních restauračních zahrádkách sem tam nevyhneme, 
pokud nejsme abstinenti. Po vínu patří k nejoblíbenějším 
nápojům jistě pivo, a to v současnosti v mnoha druzích. Liší 
se jak stupněm obsaženého alkoholu, tak celkovou chu-
tí. 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 pro-
seccem a sodou. K lehkým koktejlům patří také tzv. mimo-
sa, tedy suchý sekt s pomerančovým džusem. Tyto drinky se 
dají pít v podstatě všude, jak na koupališti, tak na festivalu, 
na pá rty 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 mražených malin. Tvoří ho mražené maliny, pomerančová 
šťáva, ananasový sorbet, vodka a sirup. Vše rozmixováno 
a podáváno ve sklenicích na martini nebo na šampaňské. 
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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 jihovýchodní-
ho francouzského pobřeží, má levandule zklidňující účinek 
a pomáhá při bolestech hlavy, nespavosti, nervozitě a zá-
vratích. Její spojení s citronovou šťávou, vodou a ledem vám 
zpříjemní letní dny a rychle zažene žízeň. A když už jsme 
u bylinek, zkuste tymiánovou limonádu. Tato bylinka ve spo-
jení s citronovým sirupem vytváří skvostně osvěžující chuť.
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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 sladkokyse-
lá 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 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 nekla-
dou. Ledová tříšť, kousky ovoce, ovocné sirupy… 
Záleží jen na vaší „barmanské“ kreativitě.

Dejte si to fresh
V našich restauracích se nejčastěji konzumují nealko mojito 
a šumivá zázvorová limonáda. Nicméně i džusům z čers-
tvého ovoce se dobře daří, a to i v domácích podmínkách. 
Na takzvaný fresh (vymačkaná šťáva bez jakýchkoliv do-
chucovadel 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 fre-
sh 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.
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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 pů-
sobí 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 nabí-
zejí melounovou granitu, pak vězte, že jde o cosi 
mezi domácí melounovou zmrzlinou a melounovým 
ledovým nápojem. Cukr, citronová šťáva a voda se 
zahřívají 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 pro děti i dospěláky
Při letní párty oceníte osvěžující bowli. Připravuje se ve spe-
ciální skleněné míse s poklicí (terina), která mimochodem 
odradí dotěrný hmyz. Základ tvoří jakékoliv rozkrájené 
ovoce, od jahod až po pomeranč, které se zalije buďto 
perlivou limonádou s ledem v nealko verzi, kterou ocení 
především děti, nebo šumivým vínem a kapkou brandy pro 
dospěláky. Vychlazená bowle se ještě může zasypat kostka-
mi ledu, a pak už jen rozdáte dlouhá brčka…

Dokonce si můžete i vybrat, zda 
chcete mít fresh jen z jednoho 
druhu ovoce nebo zeleniny

Ice Léto 2018 | 121

116-123_Napoje.indd   121116-123_Napoje.indd   121 20.06.19   6:1920.06.19   6:19



Široká paleta ledových káv 
Tuhle lahůdku si jistě budeme dopřávat celé 
léto. Povzbuzující nápoj a jeho nezaměnitel-
ná 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. Ale z kávy se 
dají připravit i jiné osvěžující nápoje. Stačí si 
studenou kávu s mlékem dochutit zeleným 
čajem Matcha nebo levandulovým extraktem. 
Hitem se stalo Espresso Tonic, které se zabyd-
lelo v nabídce kaváren. Nápoj propojující chuť 
čerstvě namleté kávy a vychlazeného toniku 
skvěle nakopne vedrem zmoženého konzu-
menta.

pa

Vydatné smoothies
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, mra-
žené 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. 

Pijeme i očima
Ať už si letní pití připravujete doma nebo si ho objed-
náváte u baru, vždy by mělo poskytnout i příjemný vi-
zuální 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 bobu-
lového ovoce s vodou ve tvořítku na led. Ovocný led 
vypadá báječně například ve sklenicích s tonikem, oz-
dobených 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 alkoho-
lu 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. Zkrátka 
kvalitní letní pití si žádá i skvělé servírování.

Mléko i Bubble tea
V nabídce nealko koktejlů jsou trvale usazeny nápoje vyrábě-
né z mléka. Ty bývají dochuceny dalšími pochutinami, jako je 
vanilka, mixované ovoce, kakao, káva, ovocné výtažky a tres-
ti, 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, vyráběných z manioku 
nebo mořské řasy, popřípadě želé. Obliba osvěžujícího čajové-
ho nápoje původem z Tchaj-wanu, kde v osmdesátých letech 
20. století vznikl, se rozšířila přes USA a Kanadu také do Ev-
ropy, 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 ovoc-
né ledové tříště s čajem. Bubble tea se podává v umělohmot-
ném kelímku s natavenou fólií, která se proráží brčkem.
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Máme pro vás              tipy4

Počernický pivovar
Počernický pivovar se stejně jako naše další dvě restaurace nachází v Zámeckém Parku Dolní Počernice. Krásné prostředí navozuje atmosféru českých venkovů.
V Počernickém pivovaru můžete ochutnat nejen 12° stupňový Počernický ležák, který je vařen podle původní receptury z 19. století, ale i spoustu dalších dru-
hů piv dle sezonních akcí, svátků a dalších příležitostí. Chloubou Počernického pivovaru je výtečná česká a staročeská kuchyně. V suterénu pivovaru naleznete 
tematický pivní obchůdek, kde je možné si nakoupit pivo pro “domácí užívání“ včetně řady pivních doplňků a suvenýrů.
Součástí pivovaru je také 5 ledových sklepů, které jsou díky stálé teplotě ideální pro zrání piva v kvasných kádích a na ležáckých tancích. 
Při pěkném počasí je možné využít letní zahrádku pod 100letým javorem, s výčepem, grilem a udírnou. Letní zahrádka navazuje na hlavní restauraci a je 
možné tyto dva prostory uzavřít pro privátní akce jako fi remní akce, svatby, večírky, vánoční večírky, fi remní jednání, workshopy.

PANSKÝ DVŮR V DOLNÍCH POČERNICÍCH ZAHRNUJE HNED TŘI RESTAURACE 
VČETNĚ VLASTNÍHO PIVOVARU A LÁZNÍ S PENZIONEM

Léta Páně
Restaurace je v krásném prostředí Zámeckého parku v Dolních Počernicích, nacházející se v gastronomickém komplexu 
v bezprostřední blízkosti dalších restaurací: italské Al Mulino, Počernického pivovaru dále pak Penzionu U Hastrmana 
a Lázní.

Eventy a svatby 
Komplex restaurace je rozdělen do několika částí. Hlavní část restaurace s barem má kapacitu 100 míst k sezení a je ideál-
ním místem k rodinným oslavám, nebo jen k příjemnému posezení s přáteli. Možnost využití venkovní terasy s kapacitou 
100 míst.
Další součástí je “sál Špejchar“, který je ideálním místem pro svatby, nebo větší fi remní večírky. Kapacita sálu je též 100 
míst a zahrádky 100 míst.
Poslední sál představuje ideální prostor pro organizaci tiskových konferencí, prezentací fi rem a školení.

Pizzerie Al Mulino
Italská restaurace Al Mulino vám nabízí čerstvé domácí těstoviny, čerstvé ryby, které si můžete vylovit 

přímo z našich sádek uvnitř restaurace a další italské speciality a samozřejmě pizza z prvotřídních surovin. 
Součástí prostoru je rovněž vestavěná vinotéka. Vaše ratolesti se zde mohou vydat do světa pohádek či 

nakrmit zvířátka v našem mini ZOO koutku.

www.pddp.cz

Pivo Karlín
Restaurace se nachází v moderní budově s nádhernou zelenou fasádou BUTTERFLY KARLÍN. Výborná poloha v rezidenč-

ní čtvrti Prahy 8. Součástí projektu je mimo restaurace a pivovaru také řeznictví spolu s farmářskými potravinami, kde 
bude možno zakoupit širokou škálu produktů především z vlastních farem.
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Relax ve Špindlu
Zajímavá nabídka hotelu Praha 
a jeho zrenovovaného wellnessu 
s možností využití široké nabídky 
wellness procedur včetně kosmetic-
kého ošetření exkluzivní kosmeti-
kou THALGO.
Restaurace nabízí gastronomické 
zážitky i české kuchyně.
V hotelovém baru Silver Rock mů-
žete ochutnat ze široké nabídky 
míchaných alko i nealko nápojů a 
každý večer objevovat nové zážitky 
na diskotéce pod vedením zkuše-
ných DJ´s.

Kontakty:
www.spindl-hotelpraha.cz
info@spindl-hotelpraha.cz
Tel.: 602 106 211

Luxusní truhlík 
pro krásné léto
Chcete, aby váš plot či balkon 
vypadali luxusně? Chce to 
vybrat správný truhlík. 
Naprostým bestsellerem je 
závěsný truhlík Rondine Paglia 
60cm v provedení antracit, bílá 
a šalvějově zelená. Ve spodní 
části truhlíku je inteligentní 
přepad, a pokud hladina vody 
dosáhne výšky cca 1,5 cm ode 
dna, přebytečná voda vytéká 
ven. Nedochází k tomu, že by 
rostliny trpěly např. v období 
velkých dešťových srážek nebo 
intenzivní zálivkou ze strany 
pěstitele. V truhlíku se ne-
hromadí voda a kořeny neza-
hnívají. Do truhlíku nemusíte 
vrtat žádné dodatečné odto-
kové otvory.

Více na www.ideadomov.cz

POBYT OBSAHUJE
 ubytování na 4 noci v komfortně zařízených 
pokojích kategorie ****
• snídaně formou bufetu
• večeře formou 3chodového menu
• welcome drink
• neomezený vstup do Spa relax centra (by-
linková sauna, fi nská sauna, relaxační bazén 
s masážními lavicemi, protiproudem, chrliči, 
vodní clonou a dalšími masážními tryskami)
biliard, Wi-Fi, Parkování
• 1x přístrojová lymfatická masáž
• venkovní vířivka na 30 minut (pro pokoj)
• 10% sleva na wellness procedury
• 10% sleva do restaurace
•  1 dítě do 5,9 let zdarma nebo 1 dítě 6 – 12 

let za 2 700 Kč (ubytování + polopenze)
•  Doplatek za ubytování v pokoji superior 

500 Kč/ noc
Cena: 5200 Kč

S rodinou na 4 noci na 
prázdniny do Špindlu

10% SLEVA

Letní tipy
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Nejnovější vědecké studie ukazují, že naše geny ne-
určují vše. Jejich činnost může být řízena životním 
stylem a tím, co absorbujeme - a to jak prostřednic-
tvím výživy, tak prostřednictvím aktivních složek, 
které se na pokožku nanáší.
Vědci vysvětlují tento jev s takzvanou epigenetic-
kou modifikací genetického materiálu. Jedná se 
o chemické vzorce na DNA, které řídí, do jaké míry 
jsou geny zapnuté a vypnuté. 
Chemické vzorce mohou na-
příklad působením vnějších 
negativních vlivů, životního 
prostředí a dalších fakto-
rů vést až k trvalé-
mu stárnutí pokož-
ky. Kožní buňky 
jsou epigeneticky 
pozměněny a stále 
stárnou, i když stre-
sové faktory pře-
stanou existovat.
Epigenetické 
sérum obsahuje 
formuli proti stár-
nutí, která snižuje 
epigenetickou 
modifikaci kožních 
buněk vnějších 
vlivů a zlepšuje 
odolnost vůči stre-
su, zvyšuje vitalitu 
kožních buněk, 
podporuje prozá-
ření a mladistvý 
zjev.

vzorce na DNA, které řídí, do jaké míry
apnuté a vypnuté. 
zorce mohou na-
obením vnějších

vlivů, životního
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y pře-
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é
huje
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ou 
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uje 
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ěk, 
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stvý

EPIGENETIC SERUM

– epigenetické sérum,pro udržení vitality 

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

L á z e ň s k ý  r e s o r t  n e d a l e k o  P r a h y .

Zapomeňte na starosti všedních dnů
a relaxujte při krátkém wellness pobytu. 

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje 
Strava: plná penze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
 1x koupel Sametový ročník
 1x ovocný zábal dolních končetin 
 1x anticelulitidní ozónová masáž dolních končetin
 1x základní kosmetické ošetření
 1x parafinový zábal na ruce Cena pobytu již od

4.495,- Kč/osoba*

Zadáno pro ženy
Balíček lázeňských procedur, které
lze čerpat během jediného dne.
 koupel s rašelinovým extraktem
 Mšenská slatinná částečná masáž
 vulkanpack (záda)

Mšenský balíček

Cena balíčku
1.010,- Kč/osoba*

Další nabídku bezmála 20ti týdenních
a víkendových léčebných i relaxačních pobytů 

naleznete na www.msene.cz

Pro více informací o salonu 
navštivte www.petramechurova.cz. 

Letošní léto je ve zname-
ní velkých novinek. Tou 
největší je, že v salonu je 
možnost objednat se na 
přírodní barvení vlasů.  
Petra Měchurová osobně 
v uplynulých týdnech vy-
školila všechny kadeřníky 
k práci s první profesionální 
100% přírodní botanickou 
barvou na vlasy L‘Oreal 
Botanea.
Trvalá barva zaručuje 
přirozený výsledek a díky 
jejímu složení lze namí-
chat nekonečnou paletu 
odstínů od světlé blond 
až po tmavě hnědou. 
Odstíny je možné kombi-
novat  s přírodní barvou 
a lze tak docílit i trendy 
stylů v barvení, pro které 
se standardně využívají 
barvy chemické.  Barva 
je vhodná pro příznivce 
veganského životního 
stylu a je zcela bez amo-
niaku. Redukuje šediny, 
je citlivá i ke kůži alergiků 
a vlasy jsou po ní zdravější 
a lesklejší.

Salon Petra Měchurová 
sídlí v Králodvorské ulici 
v centru Prahy a již 17 
let pečuje o vlasy klientů 
všech věkových kategorií. 
Design účesu je vždy kon-
zultován a připravován 
každému zákazníkovi na 
míru, ať už je milovníkem 
klasické krásy nebo prefe-
ruje trochu extravagance.

NOVINKY ZE SALONU PETRY MĚCHUROVÉ
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VVÝLET 
NA VAŠE PŘÁNÍ

NEJEN BĚHEM DOVOLENÉ SI DOPŘÁVÁME SUPER ZÁŽITKY. I VÍKENDOVÝ 
VÝLET SE MŮŽE PROMĚNIT V NEZAPOMENUTELNOU VZPOMÍNKU.
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V

Tip na výlet
Text: Eva H

ouserová, foto: Shutterstock.com

ROMANTICKÉ 
WELLNESS
Udělejte radost sobě i svému partnerovi či partnerce a vy-
razte na romantický pobyt pro dva. Užijte si lukulské večeře 
při svíčkách, soukromý pobyt ve vířivce, různé druhy masáží, 
lahev dobrého vína. Na výběr máte špičkové hotely v růz-
ných romantických zákoutích naší republiky. Ať je to pobyt 
pod zámkem Hluboká, lázeňské město Karlovy Vary nebo 
třeba krásná příroda Krkonoš. V těch nejluxusnějších well-
ness centrech si můžete užít špičkové procedury pro  har-
monii těla i duše. Například sauny ve stylu antických lázní, 
solné a bylinkové inhalace, whirpooly, solární louky, solný 
důl a další originální zážitky při návštěvě laconia, thepidária, 
či hamámu. A taková oxygenterapie nebo kneipovy koupele 
vám zajistí opravdu kvalitní odpočinek a uvolnění po nároč-
ném pracovním stresu.

Víte, že některé evropské země uvažují o přijetí zákona 
o tom, že by zaměstnanci měli mít o víkendu nárok zůstat 
offl ine? To je velmi ušlechtilá myšlenka, a pokud se k nám 
nedostane ve formě zákona, zkusme tenhle nápad prakti-
kovat sami od sebe.  O víkendu si  dopřejme klid, nechme 
notebook zavřený a opatrně i se sociálními sítěmi. S přáteli 
se raději potkejme někde na kafi  či na skleničce. Změna je 
život, a tak místo víkendu proleželého před domácím kinem 
nad fi lmy nebo stráveného shoppováním, vyrazme za zážit-
ky. Česká republika nabízí nepřeberné množství možností, 
kam vyrazit na výlet. Vybrat si můžete mezi sportovními 
výlety, výlety do přírody, kulturou, památkami, starobylými 
městy, která jsou plná života a kultury, nebo výlety za po-
znáním či zábavou.
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V klášterních sklepích 
se také pořádají 
degustace vína.

R
POLOZAPOMENUTÁ 
MÍSTA OŽÍVAJÍ
Rádi navštěvujete turisticky atraktivní místa, ale vadí vám při prohlídkách 
českých a moravských pamětihodností davy turistů? Pak se nasměrujte 
jinam. Co třeba české pohraničí? Pryč jsou časy, kdy tam vládl mrtvolný 
klid. Dnes tam najdeme spoustu míst, kde to žije a kde se dá dobře najíst 
nebo zajít do slušné kavárny. Rozvíjí je spousta podnikatelů a rodinných 
fi rem, kteří vzali zapadlé regiony za své. Například  v Broumově v Králo-
vohradeckém kraji stojí unikátní barokní klášter ze 14. století a je skvě-
le opraven za stamiliony korun. Stal se centrem vzdělanosti a kultury, 
kam se sjíždí světoví umělci a návštěvníci z celé republiky. Pořádají se tu 
koncerty evropské kvality, v nádherné zahradě najdete galerii moderního 
umění a součástí kláštera je také po celý rok otevřená kavárna s výbornou 
kávou. V klášterních sklepích se také pořádají degustace vína a třešničkou 
na broumovském dortu může být nocleh přímo v celách kláštera. A když 
už budete v Královohradecké kraji, můžete se vydat strojem času do pra-
věku, a to v archeoparku Všestary. V rámci venkovní expozice je možné 
si prohlédnout ukázky pravěkých staveb, jako je neolitický a eneolitický 
dům, polozemnice ze starší doby železné, rondel, výrobní areály a pravě-
ké pohřebiště s mohylami. (Nejen) pro dětské návštěvníky jsou připraveny 
praktické ukázky nejrůznějších pravěkých činností – drcení obilí, broušení 
kamenných seker, obdělávání pole dřevěnými nástroji nebo práce s repli-
kami pravěkých seker.
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N
FRÝDLANT 
NEBO JEZEŘÍ
Nebo například frýdlantský výběžek, ze tří stran obehna-
ný hranicemi. I v tomto mimořádně zapadlém kraji už ale 
najdete místa, která za návštěvu stojí. V centru Frýdlantu 
najdete krásně opravené náměstí a v jednom z historic-
kých domů unikátní domácí kavárnu, takzvanou Jazzovou 
osvěžovnu. Pořádají tu jazzové koncerty, po nocích pečou 
fantastické cheesecaky a vaří domácí polévky. Hned za Frý-
dlantem stojí historická budova zámeckého pivovaru. Ještě 
před pár lety to byla ruina, dnes je o jeho pivo takový zájem, 
že nestíhají vařit. A co třeba perla Krušných hor - zámek Je-
zeří poblíž Litvínova na severozápadě Čech? Tak se mu říkalo 
kdysi.  Pak ale přišla desetiletí, kdy se stal majetkem armády 
a dalších institucí, za kterých se proměnil v ruinu. Dnes je 
zámek díky rekonstrukci opět hojně vyhledávaným místem 
turistů. Najdete tady strašidelné sklepení a pokoj alchymisty, 
výstavu zvířecích lebek a výstavu kočárů, saní a zeměděl-
ských strojů i nástrojů. Na zámku se pořádají také netradiční 
prohlídky s kostýmovanými scénami a soutěže pro děti. 

Najdete tady strašidelné 
sklepení, pokoj alchymisty, 

výstavu zvířecích lebek 
a výstavu kočárů. 
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www.chateauheralec.com

TripAdvisor Hall of Fame

Luxury Lifestyle Award 2018

One of the TOP 10 castle hotels of the world
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T
ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Tento jedinečný národní park na celkové rozloze 79 km ležící 
v Ústeckém kraji přiléhá ke státní hranici. Hlavním předmě-
tem ochrany v parku je unikátní geomorfologie skalního 
města a na ni vázaná rozmanitost rostlin a živočichů. Typické 
pro tuto oblast jsou skalní hřbety, kaňony, pískovcové věže 
a stolové hory. Krajina české křídové tabule je obohacena 
třetihorními vyvřelinami. Českosaské Švýcarsko a samotný 
národní park však není pouze rozsáhlý komplex neosídle-
ných lesů a skal, představující předmět ochrany. Neobyčej-

nou harmonii přírody zde dotváří četné památky lidové 
architektury roubených a hrázděných domů s podstáv-
kou v obcích lemujících hranici národního parku. Již od dru-
hé poloviny 19. století se území stalo velmi vyhledávaným, 
k čemuž přispěli tehdejší vlastníci panství Kinští a Clary-Al-
dringenové zpřístupněním turisticky nejzajímavějších míst, 
jako například soutěsek nebo přírodního skalního mostu 
– Pravčické brány, který je dnes hlavní turistickou atrakcí 
a symbolem Českého Švýcarska.

Typické pro tuto oblast 
jsou skalní hřbety, kaňony, 
pískovcové věže a stolové hory.
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Moderní a účinné 
tvarování postavy

 
 

Spolehlivá destrukce 
tukových buněk  

v oblasti břicha, boků  
a stehen.

VANQUISH ME

 
 

Likvidace uvolněného 
tuku lymfou.  

Redukce otoků  
dolních končetin. 

LYMPHAPRESS

 
 

Viditelné zpevnění 
pokožky břicha, stehen  
a hýždí. Redukce tuku  

a celulitidy.

X-WAVE

 
 

Redukce tukových  
buněk v oblasti beder  

a paží.

EXILIS

KONTAKTUJTE NÁS
Spa Resort Tree of L i fe |  Lázeňská 531 |  Lázně Bělohrad
www.treeofl ife.cz I  +420 493 767 161
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T 
BESKYDSKÉ LESY
Toužíte po božském klidu v přírodě, kde si odpočinete 
od lidí a vyplavíte adrenalin? Utečte do lesa.  Doporučujeme 
třeba Beskydy. Zelený mech pod nohama a jehličím provoně-
ný vzduch vám udělají dobře. Vyhněte se turistickým dálni-
cím na Radhošť nebo Lysou horu a zkuste třeba trasu z Gru-
ně u slovenských hranic přes Travný a nádherné údolí Krásné 
až k Satinským vodopádům.
Kromě původních luk a salaší tam najdete i stopy po party-
zánech a spoustu malebných míst k tichému rozjímání. Tuhle 
trasu doporučujeme na horské kolo nebo jako trailový výběh 
– tak si Beskydy užijete naplno. Ale pokud vyjdete ráno, 
zvládnete ji i jako celodenní výlet pohodlným turistickým 
tempem. Nakonec dojděte až do Lubna (u Frýdlantu nad Os-
travicí) a odměňte se pár hodinami v nejhezčí místní sauně.
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B
NA SKOK U SOUSEDŮ, 
KDE NEMŮŽETE CHYBĚT...

VYDEJTE SE 
DO BAVORSKA
Bavorsko. Stačí vyslovit a všichni hned mají chuť vyrazit na ces-
tu. Svou popularitu si získalo díky jedinečně čisté přírodě, 
krásným horám, průzračným jezerům, tradičním lidovým 
zvykům i perfektní infrastruktuře a lahodnému pivu. Turisty 
láká ve všech ročních obdobích, ať už se tu zdrží víkend, či celý 
týden. Tolik přírodních krás, jako má Bavorsko, byste jinde 
v Německu na jednom místě těžko hledali. Na své si tu přijdou 
milovníci hor a alpské krajiny – „střecha Evropy“ totiž zasahuje 
až sem.
Údolí jsou hustě zalesněná, všude se třpytí hladiny průzračně 
čistých jezer, uvidíte tu podmanivé vodopády a dechberoucí 
panoramata. Střediskem Bavorských Alp je Garmisch-Partenkir-
chen, rušné centrum lyžování i letní turistiky na úpatí nejvyšší 
německé hory Zugspitze, tyčící se do výšky téměř 3 000 m.
Součástí místní krajiny jsou jezera, jejichž hladiny vybízejí 
ke koupání, projížďkám na lodi i procházkám v okolí. Přírodní 
idylu představuje například jezero Königssee v Berchtesgaden-
ských Alpách, jedno z největších a nejčistších v celém Německu. 
Přímo od jeho hladiny se zdvihají vysoké hory, a jezero tak 
v krajině působí téměř jako fjord.
Chiemsee je označováno jako „Bavorské moře“ a skutečně 
u něj můžete zažít příliv a odliv. Malebností vás dostanou jeze-
ra Hintersee, Alpsee, Schwansee a další. Největším německým 
jezerem je Bodensee, které kromě do Bavorska zasahuje také 
do Rakouska a Švýcarska.
Bavorsko působí pohádkově, a to nejen díky krásné přírodě, 
ale i do ní zasazeným okouzlujícím zámkům, které si nechal po-
stavit Ludvík II., obdivovatel francouzského krále Ludvíka XIV. 
Podle vzoru francouzského Versailles tu nechal přímo na jed-
nom z ostrovů na jezeře Chiemsee postavit zámek Herrenchi-
emsee, jehož zrcadlový sál je dokonce o 10 metrů delší než sál 
ve Versailles.
Výhradně jako své vlastní útočiště si v Bavorsku Ludvík II. posta-
vil luxusní zámek Linderhof. Nejznámějším a nejpohádkovějším 
zámkem celého Německa je bezesporu Neuschwanstein, jehož 
silueta je notoricky známá i díky tomu, že posloužila jako inspi-
race pro pohádky Walta Disneyho.
Pokud chcete tip na luxusní ubytovánív v Bavorsku, tak je to 
bezesporu Familienparadies Kinderhotel Oberjoch.

Nádhera pro rodiny s dětmi 
Hotel je primárně určen pro rodiny s dětmi, ale dokonalý  relax 
tu samozřejmě najde každý. Nicméně pokud vyrazíte na pro-
dloužený víkend s dětmi, určitě vás potěší, že nemusíte stě-
hovat půlku domácnosti, ale mnoho věcí budete mít v hotelu 
k dispozici. Od dětské postýlky až po chůvičky, vlhčené ubrous-
ky, podložky, plínky až třeba po ohřívačky lahví. A pokud si 
chcete od dětí trochu odpočinout? Pak se o ně v dětském klubu 
postarají profesionální pracovníci sedm dní v týdnu. A v rámci 
hotelu se děti rozhodně nudit nebudou. V obrovském dětském 
areálu se zastřešenou lední plochou, motokárami, tělocvičnou, 

bowlingem, kinem a divadlem se od rána až do večera hraje, 
řádí a směje. Malí milovníci vody se ráchají v dětských lázních 
„Bauernhof“ s veselými plastovými ovcemi, koni a prasátky. 
Absolutním hitem pro děti je vodní skluzavka s pneumatikami,  
která je díky délce 128 metrů nejdelší skluzavka v hotelu v Ně-
mecku.
Ještě mnohem větší prostor na hraní leží přímo před dveřmi ho-
telu. Jen se vyběhne ven a už jsou velcí i malí sportovci uprostřed 
nejkrásnější scenérie Allgäuských Alp. Na sluncem ozářené plo-
šině o rozloze 1 200 metrů a v nejvýše  položené horské vesnici 
v Německu se mohou mladí hosté vyřádit. 
Jak již jsme řekli, nejen pro děti je ale pobyt zde požitkem. Do-
spělí si užijí ve venkovním vyhřívaném bazénu či v saunovém svě-
tě, kde se mohou kochat výhledem na i v létě zasněžené Alpy. 
Pobyt vám samozřejmě zpříjemní program all inclusive, který 
přináší skutečné gurmánské zážitky. A pokud budete chtít vyra-
zit do kouzelného okolí? Pak vás jistě potěší, že v rámci pobytu 
budete mít v létě i v zimě skipassy zdarma. 

Střediskem Bavorských Alp je 
Garmisch-Partenkirchen, rušné 
centrum lyžování i letní turistiky 
na úpatí nejvyšší německé hory 
Zugspitze, tyčící se do výšky téměř 
3 000 m.
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P
ADRENALINOVÉ 
ZÁŽITKY
Pokud patříte mezi milovníky pohybu a nestačí vám nased-
nout na kolo a křižovat republiku po cyklotrasách, můžete si 
vybrat z mnoha vzrušujících nabídek. Třeba v Janských Láz-
ních na vás čeká lanový park s asi čtyřmi desítkami překážek. 
Ze stromu na strom se můžete dopravovat také na saních 
nebo na kole. Součástí je adrenalinový zážitek v podobě 
skoku z 12 metrů a několik přejezdů na kladce. Funguje tady 
první lanový BABYPARK v Česku, do kterého můžete bez 
obav pustit své ratolesti.
V jihočeském Frymburku si užijete zábavu pro změnu 
na vodě i na kopci. Svézt se tady můžete na terénních 
koloběžkách, připraven je také summer tubing (jízda na na-
fukovacích kolech korytem) a součástí je také tzv. wakepark 
na Lipně, tedy první vlek na vodě, kde se můžete svézt na ly-
žích či wakeboardu.
I v Plzeňském kraji si můžete dopřát jedinečný adrenalinový 
výlet, a to přímo u zámku Zbiroh. Jeho základem je lanový 
park. Překážky jsou zavěšeny do výšky až 9 metrů a jako bo-
nus mohou návštěvníci absolvovat tzv. tarzaní skok do vol-
ného prostoru. Vyzkoušet si tady můžete také skákací boty, 
bunde running, lukostřelbu či vzduchovkovou střelnici.
V těsné blízkosti propasti Macocha v Moravském krasu si 
užije adrenalin i zábavu celá rodina. Mají tady horolezeckou 
věž, lanové centrum, lanovku, zahrát si tu můžete paintball, 
zastřílet z luku či praku, k dispozici je množství sportovních 
hřišť. A pro odvážné se nabízí v Moravském krasu i unikátní 
možnost zažít jeskyně na vlastní kůži, a to během jednoden-
ního kurzu speleologie. Sestoupíte do nejdelšího jeskynního 

V těsné blízkosti propasti Macocha 
v Moravském krasu si užije adrenalin 
i zábavu celá rodina. Mají tady 
horolezeckou věž, lanové centrum, 
lanovku, zahrát si tu můžete 
paintball, zastřílet z luku či praku

systému v ČR a na dno nejhlubší suché propasti. To vše absol-
vujete za pomoci visutých žebřů a lanových traverzů.
Dalším zajímavým tipem je unikátní sportovní centru Acro-
bat park v Jeseníkách, které vystavěl olympijský vítěz Aleš 
Valenta. Tam si každý, kdo má odvahu, může skočit z můstku 
do vody, stejně jako si před lety skočil Valenta pro zlato. Při-
praveny jsou také profesionální trampolíny, zahrát si můžete 
petanque, volejbal nebo skočit do vody z věže.
Skvělou adrenalinovou zábavu nabízejí i bobové dráhy,  
které najdete po celé republice. Můžete na ně vyrazit třeba 
na pražském Proseku, ve Špindlerově Mlýně, Kutné Hoře, 
Lipně nad Vltavou, Mostech u Jablunkova, na Hrubé Vodě, 
v Hlubočkách u Olomouce, Peci pod Sněžkou.
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PPokud hledáte místo, pro dokonalý relax, ale třeba I rodin-
nou oslavu a svtabu, určitě stojí za bto navštívit Panský Dvůr 
v Dolních. Komplex se nachází v příjemném prostředí zámec-
kého parku a rybníku a leží přibližně 10 km vzdušnou čarou 
od Starého města pražského. Panský dvůr je ideální místo 
pro rodiny s dětmi, stejně jako milovníky piva a dobrého jíd-
la, zamilované páry, které si užijí luxusní ubytování s vlastní 
saunou či vířivkou, hosty vyhledávající odpočinek s wellness 
i sportovce.
 Panský Dvůr se nejen nachází v krásném prostředí u zámec-
kého parku a rybníku, ale zejména nabízí unikátní složení 
služeb a gastronomie: wellness, luxusní ubytování, česká 
a mezinárodní kuchyně v několika restauracích, venkovní 
i vnitřní prostory, zázemí pro speciální eventy, soukromé 

večírky či svatby. To vše v jednom dvoře. Kvalitní destinací je 
však Panský Dvůr i pro cyklisty, kteří zde najdou pomoc v pří-
padě nehody na kole, mohou zde dočerpat vodu na cestu 
a pohodlně si odpočinout na zahrádce. Skvělé vyžití je zde 
samozřejmě pro děti, které mají dětský koutek ve vnitřních 
prostorách a stejně tak se mohou dosyta vylítat venku, aniž 
by je kdokoli okřikoval. Vítány jsou zde všechny generace, 
jednotlivci i velké skupiny.  A pokud uvažujete  o svém sva-
tebním dni?
Zde pro vás mohou zajistit vše od obřadu na terase u restau-
race Léta Páně  s hostinouv restauraci.  Zároveň je možné 
využít ubytování pro nejbližší rodinu v  penzionu U Hastrma-
na, který nabízí i další lázeňské procedury v Lázních U Hastr-
mana. 

MÍSTO PRO RELAX I SVATBU

GLAMPING− 
LUXUS POD HVĚZDAMI
Jste milovníky přírody, ale nechcete se vzdávat 
pohodlí civilizace při jejím prozkoumávání? 
Pak byste měli vyzkoušet glamping – luxusní 
kempování. Glamping stany poskytují veškerý 
ubytovací komfort. Stany mívají v průměru 
okolo 35 metrů čtverečních, ale pochopitelně 
se může te setkat i s většími. Jsou vybaveny ne-
jen terasou, ale i kuchyní, koupelnou a mnoh-
dy i dvěma ložnicemi. Některé z nich mají 
i jídelnu a obývací pokoj. A rozhodně se ne-
musíte obávat, že se při pohybu uvnitř budete 
muset hrbit. Glamour camping v posledních 
letech dobývá svět. Patří k tomu nejstylověj-
šímu a nejluxusnějšímu, co moderní turistika 
nabízí, a je zároveň výrazem té nejmodernější 
a přitom s přírodou srostlé architektury a de-
signu.  I u nás už glamping kempy najdete.
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NEJKRÁSNĚJŠÍ 

BOHO
SVATBY 
V PRAZE

ZAHRADNÍ SVATBY 
V PANSKÉM DVOŘE

Plánujete svatbu v Praze přesto však v přírodním boho stylu a pod korunami stromů? 

Ať se bude Vaše svatba konat na jaře, v létě nebo dokonce na podzim, máme pro vás vhodná řešení. 
Co takhle uspořádat Váš den D venku v přírodě? Toto vše vám umožní krásný Zámecký park v Dolních Počernicích. 
Park díky své bohaté historii skýtá celkem 1100 vzrostlých stromů, které tvoří krásné a rozlehlé prostranství klidu 
nedaleko centra Prahy. V Zámeckém parku je také Dolnopočernický rybník, největší rybník v Praze. A toto vše stojí 
za zaznamenání na svatebních fotografi ích. 
Panský Dvůr Dolní Počernice pro vás zorganizuje vše potřebné pro 
vysněnou svatbu v parku. Připraví pro Vás catering z italské restaurace 
Al Mulino, ubytovat se můžete v krásných pokojích v pensionu U Has-
trmana, kde je možné strávit i odpoledne před svatebním obřadem 
v lázních s celou řadou lázeňských procedur. Snadné parkování a vlast-
ní pivo z našeho Počernického Pivovaru, je další z výhod svateb 
v Panském Dvoře.
Šéfkuchař restaurace Al Mulino pro Vás připraví od českých, italských 
a francouzských specialit až po grilování v parku pod korunami stromů.
Samotná hostina se odehrává v party stanu o různé kapacitě: do 60 
osob, od 60–100 a nad 100 osob. 
Připravíme pro Vás také mobilní bar a samotný obřad v parku – vše 
na jednom místě.
Areál Panský Dvůr je ideálním místem pro Váš svatební den. Přenechejte 
nám vaše starosti, a my vám zajistíme váš den D do posledního detailu.

Panský Dvůr
Národních hrdinů 3, Praha 9
events@pddp.cz
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STEZKA 
V OBLACÍCH
Na Dolní Moravě se v prosinci 2015 otevřela nová stavba, 
která návštěvníkům umožní projít se v korunách stromů 
s jedinečným výhledem na horské masivy v okolí. Svým tva-
rem má připomínat let nočního motýla. “Stezku v oblacích” 
najdete poblíž horní stanice lanovky Sněžník ve výšce 1116 
metrů.
Nahoru přitom nevede pouze jedna stezka, ale síť dřevě-
ných cest, které se navzájem proplétají. Ti odvážnější mohou 
k cestě dolů použít nerezový tobogán s okýnky, který je 
bezpečně přivede až k samotnému úpatí rozhledny. Naopak, 
k přesunutí se z jednoho patra do druhého můžou turisté 
vyzkoušet atrakci nazvanou rukáv, vyrobenou z husté sítě. 
Pro ty, co spíše hledají odpočinek, zde bude připravena rela-
xační síť.

TOBOGÁN U LIPNA
Stromovou stezku najdete i u Lipna. Svou unikátností je přístup-
ná nejširší možné věkové skupině návštěvníků. Dobrodružnou, 
a přesto bezpečnou cestu po lávce zajišťuje konstrukce z masivní-
ho klíženého dřeva a 75 dřevěných podpěrných sloupů. Dřevěné 
zábradlí a transparentní postranní síť jsou zárukou dokonalé 
bezpečnosti a výhledu. Dřevěná konstrukce se harmonicky prolíná 
s okolní přírodou. Stezka je zcela bezbariérová a přizpůsobena 
nejen jízdě s kočárky, ale i pro vozíčkáře. Stezka je zakonče-
na 40metrovou vyhlídkovou věží, která je doslova opravdovým 
vrcholem stezky. IN
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Hotel Penzion Petr se nachází 
v centru lázeňské zóny Karlových 
Varů na břehu řeky Teplá, přímo 
naproti známé Mlýnské kolo-
nádě s  léčivými prameny. Hotel 
Petr vám nabízí úžasnou relaxa-
ci v  centru nezapomenutelného 
města Karlovy Vary. Odpočinkem 
dýchající pokoje vám zpříjemní 
pobyt v blízkosti všech lázeňských 
pramenů a poskytnou neobyčejný 
zážitek při vašem pobytu.

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

tel.: +420 353 230 114
e-mail: info@hotelpetr.com, 

www.hotel-petr.eu

Hotel Penzion Petr

komerční prezentace
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Wellness & Spa „Interhotel Central“ se 
svým privilegovaným umístěním má 
více než stoletou historii. Leží v samém 
srdci lázeňské zóny Karlových Varů na 
Divadelním náměstí, necelých sto me-
trů od Kolonády s proslulými horkými 
prameny. Termální voda je vedena pří-
mo do hotelu. Léčba dětí je možná již 
od 4 let. Hotel má 84 pokojů (včetně 
connection room), plně vybavených 
pro pohodlné ubytování- vanou nebo 
sprchou, bidetem, dvěma umyvadly, 
vysoušečem vlasů, šatnou, TV se sate-
litním příjmem, trezorem, minibarem, 

telefonem, županem a pantoflemi, in-
ternetem a  manželskou postelí (King 
size) s rozměry 200x200 cm. Restaurace 
Vám nabídne bohatou bufetovou sní-
dani a také  menu s českou i světovou 
kuchyni. Hotel disponuje vlastním bal-
neo provozem se zdravotním perso-
nálem, krytým bazénem, whirpoolem, 
saunou, soláriem, fitness, kulečníkem, 
internetovým připoje-
ním, garážemi pro15 
aut a dvěma konferenč-
ními salonky s celkovou 
kapacitou pro 65 osob.

Wellness & Spa „Interhotel Central“

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

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

Lázeňská léčebna Mánes je nedíl-
nou součástí pražské Nemocnice 
Na Bulovce. Ozdravné pobyty 
poskytuje klientům pojišťoven a to 
nejen dospělým, ale i dětem. Z pes-
tré nabídky služeb, wellness a relax 
programů si  
vyberou nejen hoteloví hosté, ale 
i návštěvníci, kteří nejsou v léčebně 
ubytováni. Všem klientům nabízí 
balneo procedury s různými druhy 
koupelí, elektroléčbu, kvalifiko-
vanou fyzioterapii, zdravotnické 
a wellness masáže, fitness, sauno-
vání, kosmetiku, manikúru a pe-

dikúru. Zájemci o pobyt si mohou 
vybrat z širokého spektra ubyto-
vání, od standardu až po komfort. 
Příjemné posezení poskytuje ka-
várna s terasou a pestré stravování 
zajišťuje hotelová restaurace s vý-
běrem několika jídel a s možností 
speciálního dietního stravování. Lé-
čebnu tvoří šest hotelových domů 
s vlastním parkovištěm. Domy jsou 
situovány v klidné části lázeňské 
zóny u lesa, v blízkosti pěkného 
parku s jezírkem a v docházkové 
vzdálenosti (10 minut chůze) od 
centra města a lázeňských kolonád.

Lázeňská léčebna Mánes
Křižíkova 13

360 01 Karlovy Vary 
tel.  +420 353 334 111

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

Lázeňská léčebna Mánes*** 

komerční prezentace
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Lázeňská léčebna Mánes
Křižíkova 13

360 01 Karlovy Vary 
tel.  +420 353 334 111

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

126-143-TipyNaVylet(0).indd   144126-143-TipyNaVylet(0).indd   144 20.06.19   14:0120.06.19   14:01



Art     

Alžbětiny Lázně
Smetanovy sady 1145/1

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

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

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

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

Alžbětiny Lázně

Hotel Carlsbad Plaza se již mnoho let 
drží na nejvyšší příčce mezi hotely v 
Karlových Varech ale i celé České Re-
publice. V samém srdci lázeňského 
centra nabízí svým hostům ubytování 
ve 124 nadstandardně vybavených po-
kojích 
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 je-

dinečný zejména rozsáhlou nabídkou 
léčebných služeb zahrnující více než 
250 druhů procedur v unikátních Me-
dical Spa & Wellness prostorách 
o rozloze 3500 m2.
Zárukou nejvyšší kvality všech posky-
tovaných služeb je získání nejvyšší me-
zinárodní hotelo-
vé certifikace “5* 
Superior“.

Carlsbad Plaza Me-
dical Spa & Wellness 

Hotel 5* superior

Carlsbad Plaza Medical 
Spa & Wellness Hotel 5* superior

Mariánskolázeňská 25 
360 01 Karlovy Vary 

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

komerční prezentace

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

Carlsbad Plaza Medical Spa 
& Wellness Hotel

Carlsbad Plaza Medical 
Spa & Wellness Hotel 5* superior

Mariánskolázeňská 25 
360 01 Karlovy Vary 

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

komerční prezentace
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Spa Hotel Dvořák
Spa hotel Dvořák se nachází v srdci Karlo-
vých Varů, přímo u říčky Teplá a nedaleko 
lázeňských kolonád. K dispozici je 126 
moderně vybavených pokojů, které  jsou 
vybaveny koupelnou, WC, telefonem s 
přímou provolbou, minibarem, televizí, 
vlasovým fénem, individuálně regulovatel-
nou klimatizací, trezorem, kosmetikou a 
dalším. Hotel hýčká své hosty i kulinářsky. 
Šéfkuchař a jeho tým skvěle kombinují 
českou a mezinárodní kuchyni. V případě, 
že máte speciální požadavky či pokud se 
chcete dostat do formy, můžete vyzkoušet 

vynikající nízkotučná a nízkokalorická 
jídla ze zdravých ingrediencí. Výho-
dou hotelu je vlastní balneo provoz 
- všechny procedury jsou poskytovány 
přímo v hotelu. Lázeňský lékař a jeho 
tým masérů a rehabilitačních pracov-
níků sestavují společně s hostem jeho 
léčebný a dietní program. V hotelu je 
hostům dále k dispozici: bazén, sauna, 
parní lázeň, fi tness. Spa hotel Dvořák 
je držitelem certifi kátu EuropeSpa 
med – ofi ciálního systému kvality Evropské 
asociace lázní (ESPA). Nově je hotel součástí 
známé sítě AXXOS hotels & resorts.

Spa Hotel Dvořák 
www.hoteldvorak.cz

e-mail:  reception.spa1@axxoshotels.com
Telefonní číslo: + 420 353 101 112

léčbu teplem, minerální vodu a další 
terapie.
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Proč se rozhodnout pro předplatné? 

Držíte v ruce čtvrté číslo dvanáctého ročníku 

magazínu ICE.

Možná se právě rozhodujete, zda volit předplatné.

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

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

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

PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón
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jedinečná plněná tyčinka

JSEM 
KOKOSOVÁ

Sledujte a soutěžte na Jsem Jaká Jsem
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