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PŘEDNÍ PROFESIONÁLNÍ KAMENICTVÍ NA ČESKÉM TRHU
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Přední profesionální kamenictví s dlouholetou tradicí na trhu. Služby v oblasti zpracování  kamene pro interiéry a exteriéry na míru. 
V nabídce mramory, žuly, onyxy, kvarcity z více jak 20. zemí světa ve vlastních skladech v blízkosti Prahy. 

Výroba na nejmodernějších CNC strojích. Provozovna v blízkosti Prahy, Show room Galerie kamene v centru Prahy. 
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Galerie soustřeďuje současnou nabídku exkluzivních druhů přírodního kamene a ukázky jeho možnosti použití. 
Najdete zde mimo jiné polodrahokamy, podsvícené onyxy ale i luxusní  mramory v realizacích.

PŘÍRODNÍHO KAMENE V NAŠÍ  GALERII KAMENE
ZAHALTE SE DO KRÁSY 
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Právě držíte v ruce poslední letošní vydání maga-
zínu ice, časopisu s ambicí vás ani ne tak zchladit, 
o což se snažíme v parných letních měsících, jako 
spíš vás rozehřát, což si klademe za cíl v měsících 
zimních. A tato zima, která už přece jen ťuká na 
dveře, nebude výjimkou. i tentokrát jsme na-
byti informacemi, tipy, rozhovory, reportážemi, 
pozvánkami, zkrátka vším, co magazín ice dělá 
časopisem, ze kterého se můžete něco dozvědět 
a možná vás z něj i zamrazí. V pozitivním slova 
smyslu samozřejmě. Apropo magazin ice – slyšíte 
to? Asi víte, že toto slovo v překladu znamená led. 
náš časopis se nejenže jmenuje zimně, ale o zimě 
se v něm i píše – tedy minimálně z poloviny je plný 
vyloženě zimních materiálů. V tomto čísle zkrátka 
budeme lyžovat, zkoušet adrenalin na sněhu, ale 
třeba si i popovídat o ledově krásné módě.  
A nejenom to.

chystáte se letos na hory, ale ještě nemáte úplně 
jasno v lokalitě? Jedno místo doporučujeme 
v zimě obzvláště – Špindlerův Mlýn. Přes den se 
můžete vyřádit na sjezdovce, snowboardové nebo 
bobové dráze a večer se nabijete energií v někte-
rém z místních wellness hotelů.

nízké teploty a závany sněhu dávají pořádně 
zabrat našemu tělu, takže pokud ho chcete trochu 

zkrášlit, právě pro 
vás je tu článek Být 
stále mlád… A kdo 
jiný by měl být 
králem zimního 
čísla než milov-
ník zimy Janek 
Ledecký.

A pokud zimu 
zrovna nemusíte? 
Právě pro vás jsme 
připravili výlet na nejkrásnější místa naší planety 
v článku Nezapomenutelná dovolená.

Petra Janů sice tvrdí, že ji dnešní doba zaskočila, 
ale nenechte se mýlit, rozhodně to neznamená, že 
by k ní neměla co říct…

Dále vám ukážeme, jak vypadá Ideální svatební 
den a samozřejmě vás pozveme do Paříže, která 
je centrem módy. chybět rozhodně nebude ani 
rubrika Profil, kde vám představíme Helen Mirren. 

Je toho zkrátka dost. Tak si to užijte. 

Příjemné počteníčko.
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Profi l 
Helen Mirren

Na zdraví
Zimní drinky

Titulní foto: Vertical Entertainment
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Téma
Ideální svatební den
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17. ledna 2013 byla herečka 
oceněna hvězdou na hollywood-
ském Chodníku slávy, její hvězda 
byla umístěna hned vedle slavného 
britského herce Colina Firthe. Její 
hvězda má pořadové číslo 2488.

V roce 2001 debutovala jako 
režisérka krátkým filmem Happy 
Birthday, který natočila v rámci cyk-
lu Directed By televize Showtime.

Jako studentka byla znásilněná, 
nikdy to ale neohlásila na policii.

Víte, že..



Herečka velkých rolí
Helen svoji kariéru začala v divadle National Youth Theat-
re a v roce 1967 se přidala k Royal Shakespeare Company, 
kde zazářila v řadě slavných rolí. Ve dvaceti už byla divadelní 
hvězdou ve své první roli Kleopatry a vstoupila do Královské 
shakespearovské společnosti. Přestože to vypadá jako hvězdný 
start, je třeba říct, že jako dítě rozhodně Helen nevypadala 
jako předurčená pro filmovou slávu. Měla nadváhu a akné 
a milovala Brigitte Bardot. Toužila být slavná jako ona, což se jí 
nakonec podařilo.
Zanedlouho po svém divadelním debutu se objevila i ve filmu. 
Od té doby natočila více než 90 titulů, díky nimž je dnes zná-
má především jako filmová herečka. Na divadlo ale nikdy ne-
zanevřela a hraje ho dodnes. V sedmdesátých letech vyrazila 
s divadelní skupinou Petera Brookse na turné po severní Africe 
a později byla dvakrát nominovaná coby broadwayská herečka 
na cenu Tony.
Ztvárnila řadu rolí v Shakespearovských titulech, ať už je to 
Sen noci svatojánské, Hamlet či Cymbeline. Známější se ovšem 
stala až díky tragikomické muzikálové koláži Šťastný to muž 
a zejména pak díky excelentnímu působení v kontroverzním 
erotickém dramatu z doby Říma Caligula. Svoji průlomovou 
roli dostala ve filmu Johna Mackenzieho Dlouhý velký pátek. 
K nejznámějším z jejích starších filmů však bezpochyby patří 
Excalibur.
Její přirozená kultivovanost a noblesa jí přinesly role hned tří 
velkých panovnic. Zahrála si Alžbětu I. v televizním filmu Krá-
lovna Alžběta; královnu Charlottou, manželku krále Jiřího III.,
ztvárnila v Šílenství krále Jiřího. Největší úspěch herečce přinesl 
životopisný film Královna, kde ztvárnila hlavní roli, za kterou 
byla v roce 2007 oceněna Oscarem.
Helen byla a je krásná, a to samozřejmě vedlo k tomu, že ji 
režiséři obsazovali i do odvážnějších erotických rolí. V mnoha 
filmech se ukázala nahá a její tělo vypadalo nádherně dokon-
ce i v třiačtyřiceti letech.

Nominace na Zlatý Glóbus
Helen byla nominována na Zlatý glóbus za roli ve filmu Ca-
lendar Girls. Velkého úspěchu dosáhla s filmem Gosford Park, 
který jí přinesl Cenu newyorských filmových kritiků a nomina-
ce na Oscara, Zlatý glóbus a cenu BAFTA. Za televizní film Po-

Profil
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NEBýT HISTORIE, KTERá KOlO DěJIN OTOčIlA PRO NI NEPŘíZNIVýM SMěREM, MOHlA  
BýT RuSKOu šlECHTIčNOu. Tu NOBlESu A šARM, KTERé K TOMu PATŘí, Jí OVšEM NIKDO  
SEBRAT NEMOHl. PRáVě TA JI PŘEDuRčIlA BýT HEREčKOu VElKýCH ROlí…

dáma 
se šlechtickými kořeny

H
elen Mirren, vlastním jménem Illiana lydia Va-
silievna Mironova, má ruské kořeny po dědeč-
kovi, který opustil Rusko v roce 1917, ovšem 
narodila se 26. července 1945 v anglickém 
hrabství Essen. Patří právem mezi nejznámější 
a nejuznávanější herečky nejen v Británii, ale 

prakticky na celém světě. Vystudovala pedagogiku, ale tuto 
profesi ani nevyzkoušela, její láska k herectví zvítězila a ona 
se už jako velmi mladá upsala divadlu, které hrála od svých 
dvaceti let. Velmi brzy ji také objevil svět filmu, kde ztvárnila 
velké množství krásných rolí.
Dovolím si použít nádherné přirovnání Jany Krátké, která 
o herečce napsala: „Zatímco většinu filmových hvězd lze ob-
vykle zařadit buď do kategorie talentovaných hereček (Meryl 
Streep, Annie Girardot) nebo sexy žen a k tomu skvělých 
hereček (Michelle Pfeiffer, Sophia Loren) či do skupiny sex-
-symbolů (Brigitte Bardot, Jennifer Lopez), nikomu nepodobná 
britská herečka patří pouze do své vlastní třídy jménem Helen 
Mirren.“ Myslím, že lépe by to nikdo z nás neřekl…
Tato půvabná herečka je člověkem mnoha tváří. Na jedné 
straně dovede být nezávislou feministkou, na straně druhé 
britským sexy symbolem, který dodnes okouzluje muže svým 
půvabem. Možná je to tím, že ji poslední roky provází láska 
k jedinému muži - od roku 1997 je vdaná za režiséra Tailora 
Hackforda - se kterým se údajně každé ráno stačí pomilovat,  
a tím krásně začít každý den… Jejich vztah je velmi pevný,  
a to navzdory tomu, že Helen o manželský svazek nikdy nestá-
la. Dávno před tím, než svého muže potkala, Helen tvrdila, že 
se nikdy nechce vdát, aby se nemusela rozvádět a připomína-
la, že byla vychovávána tak, aby si vážila ekonomické nezá-
vislosti, jakožto nejlepšího daru, který se dívce může dostat… 
K manželství proto přistupovala velmi opatrně, a když se 
provdala za amerického režiséra Taylora Hackforda bylo jí už 
52 let a Hackfordovi na den 53. Tehdy tvrdila, že se vlastně 
jedná o formalitu a že se berou hlavně kvůli daním… O rok 
později však prohlásila: „Když jsem se ráno po svatbě probu-
dila, uvědomila jsem si, že se všechno změnilo a že to miluji. 
Cítila jsem se úplně jiná. Byla jsem jeho žena a on byl můj 
manžel a to bylo něco úžasného. Teď, skoro o rok později, se 
stále třesu, když ho slyším říkat moje žena a je mi ohromným 
potěšením, když říkám můj manžel.“ 



sedlost Ayn Randové získala Emmy a Zlatý glóbus. Další Emmy, 
Zlatý glóbus a tentokrát i Cenu Britské akademie obdržela 
za herecký výkon v televizním dramatu Hlavní podezřelý. Zde 
hrála roli šéfinspektorky londýnské policie Jane Tennison, která 
dlouho čeká na svou šanci. Ta přijde až v důsledku infarktu je-
jího nadřízeného, díky kterému se konečně do role policejního 
šéfa dostane Jane. Televizní série Hlavní podezřelý se rozrostla 
na 6 řad, přičemž každá se skládá z jednoho až dvou dlouho-
metrážních filmů.

Ruské kořeny…
Ruské kořeny tato půvabná herečka věru nezapře. Jedním 
z jejích pradědů byl slavný polní maršál Kamensky, hrdina 
rusko-tureckých i napoleonských válek. Dědeček Helen, Piotr 
Vasilievič Mironoff, byl pak carským aristokratem, který během 
první světové války v londýně jednal o dohodě o obchodu se 
zbraněmi, když ho v londýně zastihla revoluce roku 1917. 
Do Ruska už se nikdy nevrátil, raději pracoval ve svobodném 
londýně jako taxikář. Jeho manželka a syn (Helenin otec)  
za ním do londýna odjeli.
Stejné štěstí neměly jeho sestry, kterým se nepodařilo z Ruska 
odjet, po evoluci je vystěhovali z rodinného sídla a připravili 
o veškerý majetek. Nedokázali je ale připravit o lásku k umění 
a aristokratickou noblesu. I když žily v bytě bez oken, stále 
měly tety blízko světu umění, dvě z nich pracovaly jako písařky 
autorů Maxima Gorkého a Konstantina Stanislavského.  

• 2019 Dokonalá lež
  Rychle a zběsile:  
  Hobbs a Shaw
•  2018 louskáček a čtyři říše
• 2017 Krásný únik
• 2015 Dáma ve zlatém
• 2014 láska na kari
• 2012 Hitchcock
• 2011 Arthur
• 2010 Bouře
• 2009 Na odstřel
• 2007 Hlavní podezřelý:  
  Poslední případ (TV film)
• 2006 Královna
• 2004 Únos
  Život s Helenou
• 2003 Holky z kalendáře
• 2001 Gosford Park
• 2001 Zamřížovaná zahrada
• 1999 Pomsta
• 1995 Sněhová královna
• 1995 Dravec
• 1991 Kam se i andělé  
  bojí vstoupit
• 1989 Kuchař, zloděj, jeho žena  
  a její milenec
• 1985 Bílé noci
• 1980 Dlouhý Velký pátek
• 1979 Caligula
• 1973  šťastný to muž

Viděli Jste?
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Profil



Za přepsané scénáře dostávaly vstupenky do divadla, které vel-
mi milovaly. štěstím pro ně bylo, že jedna ze sester se provda-
la za výše postaveného komunistu, čímž rodina unikla Sibiři, 
kde jejich známí bez milosti skončili.
Sestry svému jedinému bratrovi a Helenině dědečkovi poslaly 
poslední dopis v roce 1932. Herečce se podařilo vypátrat sedm 
dopisů, které psal naopak její dědeček svým sestrám do Ruska.

lituje v nich, že si jeho syn Vasilij Petrovich Mironoff změnil 
jméno na více anglicky znějící Basil Mirren a z dcery Ilyeny 
udělal Helenu. Helen, která neumí rusky, si samozřejmě rodin-
né dopisy nemohla přečíst, a tak dlouho netušila, že v Rusku 
dnes žije její příbuzná, která byla úspěšnou balerínou a dnes 
je kostýmní návrhářkou. Tato informace jí vehnala slzy do očí. 
Vždyť i ona chtěla být jako dítě baletkou.
Helen Mirren nakonec poskytla dopisy mezi dědečkem a jeho 
sestrami spisovatelce, která podle nich napsala rozhlasovou 
inscenaci Mironoffovo dědictví a sama herečka ve hře předsta-
vovala Piotrovu oblíbenou sestru Ilyenu, podle níž dostala své 
jméno.

Profil
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     26. 12. 2019 přichází do českých kin film Dokonalá lež. ▼

▼



Z jedné strany Ruska, ze strany své matky je ovšem anglického 
původu. Narodila se jako druhé ze tří dětí (má starší sestru 
a mladšího bratra) britské matce Kathleen Rogers. Její matka 
pochází ze čtrnácti dětí a její tatínek byl řezníkem, který dodá-
val maso na stůl už královně Viktorii…
Helen chodila do katolické dívčí školy St. Bernard’s High 
School v Essexu, kde hrála divadlo a pak měla pokračovat na 
učitelské koleji v londýně. Měla před sebou jasnou budouc-
nost skromného života coby učitelka, ze které však sešlo, když 
byla v osmnácti přijata do National Youth Theatre.
Helen byla vždycky samostatná a nezávislá. Několik let života 
Mirren strávila s fotografem Jamesem Wedgem, který ve své 
práci bohatě experimentoval se sexualitou. Jak již jsem říkala, 
Helen netrpěla žádnými předsudky ani na filmovém plátně, 
ani na fotografii – zastávala názor, že nahota k životu patří 
a vytvořila tedy spolu se svým partnerem mnoho nádherných 
fotografií. V šedesátých letech měla dokonce přezdívku Sexy 
Queen of Stratford kvůli rolím s erotickým podtextem.
Navzdory svému věku si Helen rozhodně nepřipadá stará 
a nepotěší ji oslovení Dame Helen Mirren. Dámou s velkým D 
ovšem bezesporu je…

Na Zlatý glóbus byla nominována 
za roli ve filmu Calendar Girls. 
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BÝT STÁLE MLÁD…
Vypadat stále mladě je módním diktátem a touha po dokonalém
   vzhledu nás dovádí do ordinací plastických chirurgů.
      Co všechno si můžeme nechat omladit?

NEJPRVE SI VYSVĚTLÍME, JAKÝ JE ROZDÍL MEZI PLASTICKOU
A ESTETICKOU CHIRURGIÍ. ESTETICKÁ CHIRURGIE JE SOUČÁSTÍ

ŠIRŠÍHO MEDICÍNSKÉHO OBORU TRADIČNĚ NAZÝVANÉHO 
PLASTICKÁ CHIRURGIE. PLASTICKOU CHIRURGII VĚTŠINOU PROVÁDĚJÍ 

ATESTOVANÍ PLASTIČTÍ CHIRURGOVÉ A PATŘÍ DO NÍ ŠIROKÉ SPEKTRUM 
ZÁKROKŮ, JAKO JE REKONSTRUKCE DEFEKTŮ PO NÁDORECH

ČI TRAUMATECH, OPERACE VROZENÝCH VAD, VELKÁ ČÁST
CHIRURGIE RUKY, MIKROCHIRURGICKÉ PŘENOSY LALOKŮ, REPLANTAČNÍ 

CHIRURGIE (PŘIŠÍVÁNÍ AMPUTOVANÝCH ČÁSTÍ TĚLA) A MNOHO 
DALŠÍCH. ESTETICKÁ CHIRURGIE SE ZABÝVÁ OPERACEMI, JEJICHŽ 

PRIMÁRNÍM CÍLEM JE ZLEPŠENÍ ČI JEN ZMĚNA VZHLEDU PACIENTA, A BÝVÁ 
PROVÁDĚNA VĚTŠINOU NA ŽÁDOST PACIENTA A HRAZENA

PŘÍMO PACIENTEM, NIKOLIV ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU.
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Přímo v estetické chirurgii se stále více používají 
tzv. minimálně invazivní operace, při nichž se 

snaží plastický chirurg dosáhnout poža-
dované změny tvaru při použití krát-

kých jizev. Ve spektru operací tak 
lze najít např. mini-face lifting, 

mini-abdominoplastiku nebo 
endoskopické zdvižení 

čela a obočí. Posledním trendem v estetické chirurgii 
je přenos vlastního tuku z místa přebytku na místo 
potřeby. Lze jej použít k pouhému zvětšování objemu 
tkáně, např. ke zvětšení prsů nebo doplnění chybějící-
ho tuku u stárnoucího obličeje. Přenos tuku se zvýše-
nou koncentrací multipotentních kmenových buněk 
lze využít k regeneraci tkání poškozených předtím 
např. zářením, úrazem, možná i procesem stárnutí.

Nejnovější trendy

Zdraví a krása
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Omlazení obličeje
Takzvaný facelifting patřil k prvním plastickým 
operacím u nás a dodnes je o něj neuvadající 
zájem. Při faceliftu chirurg odstraní nejen nad-
bytečnou kůži, ale i vypne podkožní struktury 
- tím docílí výrazného zpevnění kontur a vyhla-
zení vrásek na obličeji i krku. Jizvy jsou umístěny 
ve vlasaté části, aby byly co nejméně viditelné. 
Facelift se doporučuje až ženám po čtyřicítce. Pro 
mladší ročníky jsou tu ale nové metody řešení pro-
jevů stárnutí – například mini-invazivní silhouette 
lift. K provedení zákroku stačí učinit dva krátké 
chirurgické řezy ve vlasech a zavést speciální 
nitě do podkoží pouhým vpichem. Odpadá tím 
pádem rozsáhlé odpojení kůže a podkoží jako 
u klasického face liftingu a nehrozí rozsáhlejší 
modřiny, poruchy prokrvení kůže nebo poruchy 
inervace obličejových svalů. Hladkým, nekompli-
kovaným hojením je umožněn rychlejší návrat do 
práce a běžného života během několika dní, který 
u face liftingu trvá obvykle i dva týdny. Facelift 
řeší povadlé kontury obličeje, ale neumí si poradit 
s jeho střední částí. Zde přicházejí na řadu další 
výkony estetické medicíny.

Botox je dočasná pomoc
Vyhlazení vrásek a získání mladistvého vzhledu lze 
dosáhnout bez chirurgického zákroku, bez jizev, 
injekční aplikací Botoxu®/Dysportu® (Botulotoxinu 
typu A), což je kosmetická forma produktu bak-
terií Clostridium botulinum. Botox je použitelný 
v léčbě vrásek na čele, u kořene nosu, u zevních 
očních koutků a při redukci vrásek na krku. Zá-
krok trvá 5-10 minut, provádí se ambulantně bez 
anestesie. Výsledný efekt trvá 3 měsíce, aplikaci 
lze s odstupem zopakovat.
Botulotoxin neboli klobásový jed je látka produ-
kovaná bakterií Clostridium botulinum. Patří mezi 
nejúčinnější jedy a je zdrojem onemocnění, které 
se nazývá botulismus. Jedná se o velmi závažnou 
chorobu. Napadá nervový systém, způsobuje 
oboustrannou obrnu a může vést až k úmrtí. 
Jeho pojmenování pochází z latinského botulus, 
což znamená klobása. Autorem je německý lékař 
a spisovatel Justinus Kerner, který se zabýval 
zkoumáním otrav z jídla během počátku devate-
náctého století.
Když pronikl botulotoxin do lékařské vědy, byl 
nejdříve používán v očním lékařství (poprvé 
v roce 1984 při léčbě šilhání) a neurologii 
a až následně byly zjištěny jeho možnosti při 
potlačení mimických vrásek a odstranění pocení. 
Množství látky užívané v kosmetologii je ale asi 
1000x menší, než je dávka toxická. Využívá se 
botulotoxin typu A. Samotný účinek botulotoxinu 
spočívá v blokádě nervového zakončení, sval je 
denervován a nepřichází do něj nervový vzruch 
(tím dojde k vyhlazení vrásek). Je v podstatě 
„umrtven“. Časem ale dochází k opětovné inerva-
ci svalu. Účinek je tedy reverzibilní, 
není nastálo.

Facelift se doporučuje 
až ženám po čtyřicítce.
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Zdraví a krása

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

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

Adieu dvojité bradě
Další problematickou partií, která pacienty často trápí,
je podbradek. Dá se odstranit pomocí radiofrekvenční 
liposukce. Její speciální nástavec vysaje z podkoží přeby-
tečný tuk a zároveň vypne povolenou kůži. Méně invaziv-
ním řešením určeným pro pacienty s dostatečně pevnou 
kůží je lipolýza. Po injekční aplikaci speciálního přípravku 
do podkoží dojde k destrukci tukových buněk a jejich
postupnému ubývání.
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Zdraví a krása

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

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

Zvětšení nebo zmenšení prsou
Zvětšení prsou (augmentace) je operace prováděná v celko-
vé anestezii a trvá asi 1-2 hodiny. Prsa se většinou zvětšují 
silikonovými implantáty, které jsou umístěny pod prsní žlázu 
nebo pod sval. Výběr implantátů a jejich uložení závisí na 
vašich požadavcích a konzultaci s lékařem. Hospitalizace po 
operaci trvá 1-2 dny, rekonvalescence většinou 7-14 dní. 
Zvětšení prsou, známé také jako augmentační mammaplas-
tika, spočívá v chirurgickém vložení implantátů do pozadí 
každého prsu za účelem zvětšení jeho objemu a zlepšení 
tvaru. Zvětšení prsou je požadováno ženami, které svá prsa 
vnímají jako příliš malá nebo povislá.
Důvodem pro zmenšení prsou nemusí být pouze estetické 
hledisko, ale také zdravotní důvody. Ženy s extrémně vel-
kými prsy mají problémy s páteří, trápí je bolesti zad, krční 
páteře, ramen. Také samotná prsa jsou velmi citlivá a boles-
tivá. Při zmenšování prsou se zmenšuje prsní žláza a násled-
ně se modeluje do požadovaného tvaru. Dále se odstraňuje 
přebytečná kůže.
Co se týče jakékoliv operace prsou, je spodní hranicí osm-
náct let. Mladší dívky bude chtít málokterý plastický chirurg 
operovat. Nejvyšší věk není omezen, ale je dán poměrně 
striktně poklesem prsu, protože v případě většího poklesu 
již augmentace nestačí a musí se přidat modelace.

Modelace prsou
Vyhledávaná je také modelace prsou, především v přípa-
dech, kdy je jedno prso větší než druhé, nebo jsou-li prsa 
povislá. Modelace prsou rovněž probíhá v celkové anestezii, 
trvá 90 minut až tři hodiny, hospitalizace většinou jeden 
den, rekonvalescence týden až dva a fyzická zátěž se dopo-
ručuje nejdříve po měsíci až dvou.
Po modelaci prsou zůstávají jizvy kolem dvorce, směrem 
dolů a pod prsy. Jizvy sice časem blednou, ale nikdy ne-
zmizí úplně.

Důvodem pro zmenšení 
prsou nemusí být pouze 
estetické hledisko…

in
ze

r
c

e





28 | Ice Zima 2019

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

Břicho bez „pneumatik“
Plastická operace břicha řeší odstranění přebytečného tuku, povislé 
kůže a zpevnění břišních svalů. Provádí se v celkové anestezii a trvá 
2 i více hodin. Po výkonu je břicho bandážováno břišním pásem, 
jenž se nosí asi 1 měsíc. Hospitalizace je 3-4 dny, poté klidový režim 
5-7 dnů a celková rekonvalescence 2-4 týdny. Abdominoplastika, 
běžněji známá jako plastická operace břicha, je rozsáhlý chirurgický 
zákrok, který vede ke zploštění břicha odstraněním přebytečného 

tuku a kůže a zpevnění svalů břišní stěny. Plastika břicha může 
významně upravit vzhled povislého či vyčnívajícího břicha.

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

Zdraví a krása
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Komerční prezentace

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia® 
FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se na 
vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky nebo 
make-upu, proto se nemusí vzdát své oblíbené kosmetic-
ké značky. Účinně doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě 
oddaluje přirozené procesy stárnutí. Působí jako ochranný 
štít, který bojuje proti vráskám, úbytku kolagenu a ztrátě 
pevnosti a hydratace. Stimuluje tělo k produkci vlastního 
kolagenu, tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní a dlou-
hodobě nastartuje omlazující a regenerační procesy.

„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale i re-
regenerace,“ říká na základě osobní zkušenosti významný 
plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan 
Měšťák CSc.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky aktivní 
kolagen je vhodný k ošetření všech typů pleti – mladé, 
zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, ale i proble-

matické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, re-
generuje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje 
ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje vrásky a před-
chází vzniku nových. Je určený k omlazení a zpevnění 
kontur obličeje, krku, podbradku a dekoltu, na ochabující 
oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst. Velmi jednoduše 
se dá zažehlovat i galvanickou žehličkou na vrásky. V na-
bídce 50,100 a 200 ml.

Pokud jim chcete dopřát ještě víc, podpořte maximální pro-
cesy omlazení a regenerace vnitřním používáním doplňku 
stravy – kolagenovými kapslemi INVITA SKIN BEAUTY nebo 
INVITA ACTIVE.

zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, ale i proble-zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, ale i proble-

Vánoční dárek, který potěší srdce každé ženy
ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE
Hledáte originální dárek pro svoji maminku, manželku nebo kamarádku? Trápí je ochablá a unavená pleť, 
vrásky nebo váčky pod očima? Nechtějí předčasně zestárnout? Dopřejte jim to nejlepší od NEZESTÁRNI.CZ 
- minutovou anti-age péči s živým kolagenem, která nebyla nikdy tak jednoduchá a účinná.



Originální produkty s živým kolagenem i žehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na 
www.nezestarni.cz  +420 775 373 379
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MÍT SVŮJ HRAD 
– nejzajímavější developerské projekty
mít své doma je PRo kaŽdého z nás velmi dŮleŽité. naštěstí v dnešní době uŽ si 
kaŽdý mŮŽe vybRat to, co se mu líbí. dáváte PŘednost bydlení v centRu města? 
nebo chcete naoPak tRochu mimo Ruch a shon? PotŘebujete PRo Život dotek 

PŘíRody a mít moŽnost vyjet na kole na svou PRavidelnou tuRu? PŘiPRavili jsme 
PRo vás PŘehlídku toho nejlePšího, co se v tomto Roce PodaŘilo…

U
važujete o novém bydlení a rádi byste se usadili v Pra-
ze? Proč ne, výhod má život v hlavním městě spoustu. 
už jenom nabídka pracovních pozic je mnohem pest-
řejší než kdekoli jinde.
stejně tak v Praze najdete skvělé kulturní vyžití. di-

vadel, zábavních center a kin je tady hodně. zapomenout přitom 
nelze ani na obchodní centra, parky a malebná zákoutí staré Pra-
hy. bydlet v hlavním městě přitom můžete doslova a do písmene 
luxusně. netušíte kde? to vůbec nevadí. máme pro vás samozřej-
mě zajímavé tipy…
vybírat můžete mezi luxusními nemovitostmi přímo v centru města, 
můžete volit ale i zajímavé projekty v takzvaném mezipředměstí. 
na závěr vám přinášíme takovou třešinku na dortu – luxusní horský 
apartmán, který je teď během zimy snem asi každého z nás…

Kde chci bydlet?
dlouhou dobu existovaly na trhu nových realit pouze dvě možnos-
ti: rodinný dům v satelitním městečku nebo byt v užším či širším 
centru města. obojí má samozřejmě své výhody. být vlastníkem 
luxusního bytu uprostřed Prahy, s možností dochozí vzdálenosti 
k desítkám divadel, kin, či muzeí, to je snem každého milovníka 
umění. v této oblasti vznikly letos v Praze velmi zajímavé projekty, 
které snoubí krásu staré zástavby s moderním a luxusním vybave-
ním.
zajímavé developerské projekty ale ukazují i na nový trend v byd-
lení - komplexní bytové projekty budované v zajímavých částech 
Prahy, či na okrajích větších měst nabízejí velmi zajímavé možnos-
ti. k životu v takzvaném mezipředměstí se dnes uchylují nejen lidé 
z měst, ale i z příměstských satelitů. takové mezipředměstí se na-

Bydlení
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chází na okrajích měst někde mezi městským centrem a předměs-
tím. disponuje občanskou vybaveností i dobrou dostupností do 
centra, navíc svým obyvatelům nabízí přírodu doslova za domem.
vedle moderních dětských hřišť najdete v těchto developerských 
projektech například nová školní zařízení, obchody, restaurace, ale 
i dostatek sportovního a kulturního vyžití. k bytu obvykle náleží 
terasa, balkon či předzahrádka.
skoro pětině Čechů vadí anonymita městského života. fungují-
cí sousedské vztahy jsou základem spokojeného bydlení. Právě 
developerské projekty na těchto mezipředměstích lidi přiblíží nejen 

zpátky k přírodě, ale také k sobě navzájem. obyvatelé nových by-
tových projektů na takzvaných mezipředměstích si mají kam zajít 
na kávu či sklenku vína. večer si mohou společně zaběhat nebo 
se sejít ve fi tness centru. nemusí se bát pustit děti ven, jako třeba 
v centru města, protože na hřiště vidí přímo z okna.
zapomenout samozřejmě nesmíme ani na developerské projekty 
vznikající na horách, které nabízejí luxusní horské apartmány. Prá-
vě teď, když začala na horách pohádková zima, zasněžená krása 
láka a útulný luxusně vybavený apartmán nedaleko od sjezdovky 
přináší krásný relax na víkend či prázdniny.

Bydlení
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PROJEKT LIPENECKÝ PARK 
chce, abyste se konečně nastěhovali domů
v lipencích jižně od Prahy vzniká díky investiční skupině natland 
více než čtyřicet bytů a devatenáct řadových rodinných domů. 
„Chceme, aby lidé měli možnost mít takový domov, o jakém vždy 
snili,“ vysvětluje šárka kloučková, vedoucí obchodního oddělení. 
„I proto jsme se rozhodli realizovat projekt, který má potenciál 
svým umístěním i různorodostí oslovit velké množství lidí,“ dodává.
noví obyvatelé se postupně nastěhují do 43 bytových jednotek od 
1+kk do 4+kk a velikosti 30–130 m², řadové rodinné domy budou 
mít dispozice 7+kk a 8+kk. na přípravě projektu lipenecký park se 
podílel architektonický ateliér hlaváček & Partner.
bydlení v lipencích kombinuje harmonickou a přátelskou atmo-
sféru venkova s bohatou infrastrukturou obce. jde o otevřený 
rezidenční areál, na který bude navazovat volnočasový park.

Park respektuje původní krajinu
„V těsné blízkosti rodinných domů vznikne nový přírodní park 
respektující původní krajinný ráz oblasti,“ říká jana sečkářová, 
partnerka natland, která se v rámci skupiny dlouhodobě věnuje 
developerským aktivitám.

„Navázali jsme spolupráci s panem Ondřejem Fousem, který se 
v poslední době mimo jiné podílel na zahradnických úpravách 
okolí rekonstruovaného Národního muzea v Praze. Jeho jméno je 
pro nás i obyvatele Lipenců zárukou nejvyšší kvality,“ zdůrazňuje 
sečkářová.
v návrhu architekt 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 vytvá-
řejí perfektní přírodní kulisu, z níž vystupují vodní tělesa v podobě 
jezírka s molem a biotopového koupaliště. „Chceme, aby lidé měli 
možnost naplno využívat k odpočinku a volnočasovým aktivitám 
také nejbližší okolí. I to by totiž mělo být plnohodnotnou součástí 
domova každého z nás,“ doplňuje sečkářová.

Pestré sportovní vyžití
vybudovat takový domov znamená revitalizovat území o rozloze 
šesti hektarů, kde bude mimo jiné obnoven původní třešňový sad 
doplněný o mlatové cesty a lavičky k odpočinku. součástí záměru 
je také hřiště pro plážový volejbal, kurty na tenis a badminton, 
nebo bmX dráha či dráha pro inline bruslaře.
celé okolí ale nabízí další široké možnosti aktivního trávení vol-
ného času. skupině natland, která projekt vlastní, patří nedaleko 
lipenců i velké golfové hřiště nazvané Prague city golf.
„Autem je to přitom 25 minut do centra Prahy, autobusem 
25 minut na stanici metra B Smíchovské nádraží,“ upozorňuje 
Šárka Kloučková.
ke kolaudaci budou byty a domy připraveny na jaře roku 
2020, noví majitelé je převezmou v létě 2020.

v jedné z nejmalebnějších, nejklidnějších 
a nejzelenějších okRajových Částí PRahy vzniká 
RezidenČní PRojekt liPenecký PaRk. domov chce 
nabídnout více neŽ šedesáti domácnostem.
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Rodinné a bytové domy s kontRolovaným vjezdem. v PRaze, v sRdci golfového aReálu.

Domov pro vaši rodinu, ale i skvělá investice
v letošním roce odstartoval prodej bytů realizovaných v rámci 
projektu Rezidence golf hostivař. jde o druhou část projektu, 
jehož první etapa zahrnovala výstavbu více než stovky rodin-
ných domů. Rodinné domy přibudou i v této druhé části, kromě 
nich ale i dům pro seniory a také tři bytové domy s celkem 
54 byty. vše ideální jak pro vlastní domov, nebo díky klientele 
areálu, do kterého je Rezidence zasazena, jako skvělá investiční 
příležitost. o lukrativní nájemce tady rozhodně nouze nebude.

Předzahrádky, balkony nebo terasy
Rozlohy bytů se pohybují od 58 do 100 m2. Přízemní byty mají 
velké předzahrádky, byty v patrech balkóny a terasy s krásným 
výhledem na sportovní areál. ke každému bytu patří sklep, kde 
můžete uschovat třeba golfové hole, a také garážové stání pro 
automobil. dispozice a vybavení bytu si majitelé mohou ladit 
podle svého vkusu, představ i snů.

Rezidence G   lf Hostivař  
tam, kde se budete cítit v bezpečí.

Špičkoví architekti
o realizaci návrhu bytových domů se postaral architektonic-
ký ateliér adR založený předními architekty Petrem kolářem 
a alešem lapkou. oba mají ve svém portfoliu řadu prvotřídních 
staveb i daleko za hranicemi České republiky a posbírali za ně 
několik ocenění. jsou také autory některých našich předchozích 
realizací – hostivařského golfového areálu, rodinných domů na 
lhotech v Praze – kunraticích, pivovaru hostivar i a ii. či hotelu 
omnia v jánských lázních.

V Praze, ale pořád v přírodě
byty uprostřed golfového hřiště budou výjimečnou stavbou 
v krásném prostředí, blízko centra Prahy, a budou tak ideální  
investicí do budoucna. Pro vášnivé golfisty, kteří nepotřebují 
velký dům a jimž vyhovuje příjemné a nadstandardní bydlení 
jen pár minut pěšky od odpaliště 18jamkového hřiště, je tento 
projekt velkou výzvou. in
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Skvělá lokalita
díky skvělému umístění v srdci golfového areálu je celý projekt 
jakoby vytržen z uspěchaného pražského života, zároveň je ale 
na dosah tomu, čemu se říká kompletní občanská vybavenost. 
je zde dobré spojení na dvě trasy pražského metra, řada škol 
a školek, několik zdravotnických zařízení, blízké multikino, re-
staurace i řada dalšího sportovního vyžití. nádraží Praha – hos-
tivař je v docházkové vzdálenosti, z něj se do centra dostanete 
za 12 minut. součástí areálu je dětské hřiště a dále sportoviště 
s hřišti na volejbal, fotbal nebo beach tenis. Příjemným bonu-
sem je známý hostivařský lesopark, který využívají rodiče s dět-
mi, sportovci i majitelé psů, a také snadná dostupnost výpado-
vek ve směru na brno, mladou boleslav či hradec králové. 
díky kontrolovanému vjezdu do celého areálu 
se zde můžete cítit v bezpečí.

Přijďte se přesvědčit
vidíte se už na terase po úspěšně 
zahrané osmnáctce? hledáte vhod-
nou investiční příležitost? Rádi 
byste se o projektu více dozvěděli 
a vybrali si z nabídky volných 
bytů? zavolejte, rádi vás naším 
obytným areálem schovaným 
uprostřed golfového hřiště 
provedeme. více informací 
a půdorysy jednotlivých 
bytů naleznete na 
www.rgh.cz
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K
dispozici tak máte všechny výhody hlavního města, záro-
veň si ale můžete užívat klid a blízkou přírodu. ve vysokém 
Újezdu najdete obchod s potravinami, školu, školku, poštu… 
zkrátka vše, co je potřeba ke spokojenému životu. Plánova-

ná přestavba centra obce, luxusní golfový resort albatross a rostoucí 
ceny nájmů v Praze naznačují, že se z vysokého Újezdu stává velmi 
žádaná lokalita.
v následujícím roce začne společnost stavět projekt black Roofs ii., 
který přímo navazuje na první část již stojících ekodomů. v každém 
domě najdete přípravu pro systém smart home a nabíjecí stanici pro 
elektromobil. každý dům se navíc pyšní energetickým štítkem a, 
fotovoltaickými panely, tepelným čerpadlem a rekuperačním výmě-
níkem tepla. domy tak jsou ideálním domovem pro každou moderní 
a ekologicky smýšlející rodinu. Při plánování projektu black Roofs ii. 
byl kladen velký důraz na kvalitu stavby jako takové a především na 
použité materiály a technologie, které splňují nároky na nebývale 
vysoký komfort bydlení.
díky tomuto přístupu získal projekt black Roofs ocenění za Realitní 
projekt roku a stal se také stavbou roku 2019 ve středočeském kraji.

BLAcK ROOFs
PRojekt black Roofs sPoleČnosti getbeRg 

najdete v lukRativní lokalitě vysoký 
Újezd, kteRá se nachází Pouhých 

10 kilometRŮ od PRahy.

www.blackroofs.cz
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D
íky své cenové dostupnosti a skvěle zvolené lokalitě jsou 
byty v g Residence výhodným řešením pro každého, 
kdo chce mít Prahu na dosah a zároveň si užívat klid 
a pospolitost, které přátelské maloměsto unhošť nabízí.
byty jsou nevybavené, takže poskytují dostatečný pro-

stor vaší kreativitě, přičemž s využitím partnerů společnosti getbeRg 
můžete již během stavby uzpůsobit použité materiály svým specifickým 
potřebám. vybírat můžete z bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk se špičko-
vými technologickými parametry v moderním architektonickém řešení. 
k bytům náleží také parkovací stání, předzahrádky, terasy a sklepní 
kóje, a to v závislosti na zvoleném typu bytu a jeho umístění.
unhošť se nachází 13 kilometrů od Prahy, přičemž autem jste 
v Praze zličín za 15 minut. Přímo v centru unhoště, asi 2 minuty 
od g Residence, najdete zastávku středočeské a Pražské integrované 
dopravy a o pár kroků dál je situována stanice vlaku, kterým 
do centra Prahy dojedete za pár minut. v unhošti si můžete zajít také 
do cukrárny, kavárny či restaurace, nebo se jít vzdělávat 
do melicharova vlastivědného muzea a městské knihovny. 
Rodiny s dětmi ocení školku, školu nebo kinosál.

G 
ETBERG může být vaším plnohodnotným 

partnerem v mnoha oblastech, které 

společnost nadále rozvíjí. Nejedná se jen 

o developerskou a realitní společnost, ale 

zároveň máte možnost stát se součástí jejich projektů ve 

formě přímé investice. Právě díky faktu, že v GETBERGu 

najdete vše pod jednou střechou, zná společnost projekty 

naprosto dokonale. Může tak zaručit nízkou rizikovost pro 

zhodnocení vaší investice za velmi zajímavých podmínek. 

V nadcházejícím roce společnost začne realizovat několik 

velmi zajímavých stavebních projektů, ale také pro své 

klienty připravuje další služby. Již nyní je GETBERG ve 

svém oboru inovátorem a tahounem na poli nového 

uživatelského zážitku z procesu nákupu a vlastnictví 

nemovitosti, přičemž tento trend nadále rozvíjí. Praha 

a její okolí je zároveň díky stabilnímu českému trhu 

lukrativním místem pro další developerské projekty a tím 

i pro zhodnocení vaší případné investice.

www.getberginvestments.com

GETBERG  
Investments 

G REsIdEncE

oPRoti black Roofs jsou byty v PRojektu  
g Residence, kteRý se nachází ve městě  

unhošť, vhodné nejen PRo Rodiny  
s dětmi, ale i PRo jednotlivce,  

mladé PáRy Či senioRy. 

www.gresidence.cz 

Egor Khlebnikov, ředitel

www.getberg.cz 
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Chcete luxus mimo Prahu?
Potom rozhodně volte Vrchlabí
má ideální polohu pro všechny milovníky aktivního od-
počinku v zimě i v létě. Polyfunkční apartmánový dům 
ski & mt. bike apartmens poskytne komfort vlastního 
bytu, ale navíc s hotelovým zázemím, což ocení zejména 
rodiny s dětmi. na ně myslí projekt i v dalších směrech: 
jde o uzavřený, zcela bezpečný areál, s nepřetržitou služ-
bou recepce.
součástí všech apartmánů jsou kuchyňské linky a nad-
standardní vybavení včetně možnosti regulace topení na 
dálku nebo rekuperační jednotky. v areálu nechybí krytá 
parkovací stání ani venkovní mycí zóna na kola. vyroste 
zde i dětské a workoutové hřiště. milovníci lyžování ocení 
výběr z několika snadno dostupných ski areálů, v létě je 
na dosah řada značených turistických cest a cyklostezek. 
a na své si přijdou i milovníci golfu, cvičit údery jim umož-
ní golfový trenažer. Po sportovních výkonech určitě přijde 
vhod relaxace v sauně a vířivce v privátním wellnessu.
celoročně využitelné apartmány mohou majitelé také 
pronajímat. o veškerý s tím spojený servis se postaráme, 
včetně zajištění zájemce nebo úklidu.
Jde tedy o výhodnou investiční příležitost, protože 
předpokládaný roční výnos může být až 11%.

A čím je projekt apartmánového 
domu zajímavý?
❄  dispozice od 1+kk do 5+kk
❄ dřevěná podlaha zn. kährs švédské kvality
❄ elektrické podlahové topení s ovládáním přes mobilní aplikaci
❄ zařizovací předměty prémiových značek: kaldewei, 
 villeroy&boch, kludi, tece a další
❄ možnost zařízení apartmánu „all inclusive“ týmem profesionálů in
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V lokalitě zVané Hořejší VrcHlabí již probíHá VýstaVba ski & Mt. bike apartMents, projektu 
styloVéHo cHalupaření 21. století. jeHo dokončení je naplánoVáno na prosinec 2020.
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Petra Janů

Všiml jsem si, že jste hodně aktivní na Facebooku. 
Když jsme spolu hovořili naposledy, byla jste přitom 
jeho zarytou odpůrkyní. Kdy se váš vztah k sociálním 
sítím změnil? 
Asi před necelými třemi lety mě přátelé a kamarádi přesvědčili, že 
kdo nemá Facebook, jako by nežil, a tak jsem se ho rozhodla poko-
řit. (směje se) V tu dobu jsem už měla svůj profil, o kterém jsem ani 
nevěděla, zakládal ho totiž můj fanoušek. Facebook pro mě tehdy 
bylo cizí slovo, vůbec jsem například netušila, jak se do něj přihlásit. 
Požádala jsem tedy administrátora o přístupové jméno a heslo a za-
čala jsem se do profilu nejdříve nesměle nabourávat, abych zjistila, 
co a jak. Občas jsem tam dala nějaký příspěvek a zjistila jsem, že 
na to lidé dost reagují, že je to baví. Tak jsem v tom pokračovala 
a dneska už mám dokonce dva profily, jeden zmiňovaný fanouškov-
ský, kde se vzpomíná, a pak druhý, kam dávám příspěvky o tom, co 
se děje právě nyní a co mě v nejbližších dnech čeká.

Naučila jste se na Facebooku pohybovat sama? 
Kdepak, všechno mě musejí naučit a především se mnou musejí 
mít neskutečně božskou trpělivost. Mě tahle doba hodně zaskočila, 
takže kolem všech podobných elektronických záležitostí neskutečně 
klopýtám. Vím, že bez nich nemůžu být, ale zároveň mě hrozně 
obtěžují. Nesnáším totiž věci, které jsou chytřejší než já, nebo díky 
kterým si uvědomím, jaké jsem trdlo.

S čím jste naposledy, co se techniky týče, zápasila?
Se vším možným. Začalo to mobily, pak přišel internet, emaily… 
Stejně to ale nade mnou vítězí, dodneška třeba neumím do emailu 
vkládat přílohy. Ano, vím, je to moje lemplovina, jenže si nemůžu 
pomoci. Takže, pokud dělám nějaký rozhovor přes email, redaktory 
moc prosím, aby mi otázky poslali v těle mailu, kam jim odpovědi 
také hezky napíšu. Takže jsem na tom asi takto. Přiznávám…

Dnešní Doba 
mě zaskočila

MOTOreST, Už NejSeM VOlNá, ŘíKej Mi, S láSKOU Má SVěT NAději… TOť jeN 
leTMý VýčeT hiTů TrOjNáSObNé ZlATé SlAVice PeTry jANů, KTerá i PO Více Než 

čTyŘiceTileTéM PůSObeNí NA POli POPMUSic dOdNeS PlATí ZA jedNU Z NejúSPěšNějších 
čeSKých ZPěVAčeK. POVídAli jSMe Si NejeN O jejíM NáVrATU K rOcKOVé MUZice,  

Ale TAKé TŘebA O PeTŘiNě VZTAhU K TechNice NebO SOciálNíM SíTíM. dOSTAli jSMe Se 
dOKONce i K TéMATU ZiMNích SPOrTů A K důVOdU, PrOč NejeZdí NA hOry.

Prohlížíte si příspěvky jiných uživatelů?
Ne, ne, mě to znervózňuje. Umím si na profil vkládat fotky, texty, 
nebo odpovídat fanouškům na dotazy. O vše ostatní se stará ad-
ministrátor. Mám ale jeden ranní rituál. Vstanu, udělám si snídani, 
kávičku a na tabletu si pročítám noviny. K tomu techniku potřebuji. 
A také jsem se naučila hrát hry, abych si bystřila mozek. jinak mám 
počítač hlavně na vyřizování pošty, na hledání informací a zařizo-
vání nejnutnějších věcí. Upřímně, dneska už si nedovedu život bez 
těchto elektronických nesmyslů vůbec představit. jen kdybych se 
je nemusela učit obsluhovat. beru to i tak, že díky svému vztahu 
k elektronice nikdy nebudu jejím otrokem a vždy budu kolem ní spíš 
jen tiše našlapovat.

Našla jste třeba na Youtube nějaký klip k písničce,  
na který jste už zapomněla?
To není výjimkou! Kolikrát na youtube vidím věci, o kterých jsem 
už vůbec nevěděla, že jsem je kdy natočila. Fanouškové dokážou 
vyštrachat neuvěřitelné perly! Mluvím hlavně o písních, které se 
točily pro určitý pořad, což je pak velká nostalgie a především velké 
překvapení. (směje se) Teď jsme s kapelou na youtube natočili 
písničky z jedné akce v žatci, aby lidi měli představu, jak hraje moje 
nová kapela Amsterdam a jak dneska zpívám já. Vrátila jsem se totiž 
k rockové muzice, se kterou jsem začínala, a díky níž jsme s Otou 
Petřinou a mým manželem Michalem trávili při jejím nahrávání ve 
studiu úžasné okamžiky. je to úplně jiná Petra janů, než když jsem 
jezdila s Golemem. chci, aby měli lidé představu, co ode mne mo-
hou na koncertech čekat a slyšet.

Zmínila jste vašeho manžela Michala Zelenku,  
který vám zároveň dělal manažera. Jak se zpětně 
díváte na období, kdy odešel?
Po jeho smrti jsem zjistila, že jsem celou dobu žila v jakési bublině. 

Rozhovor
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Facebook pro mě 

bylo cizí slovo, 
dneska už mám 

dokonce dva  
profily.
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Vypadala jsem, jako bych do tohoto světa vůbec nepatřila. Neměla 
jsem tušení, jak zařizovat naprosto přízemní věci jako jsou třeba 
pojistky, složenky, elektrika, poplatky, tohle všechno totiž dělal 
Zelenka. rok jsem byla úplně ztuhlá a nevěděla, co a jak, jestli se 
sama nějak obhájím. byly to šílené okamžiky. Tehdy jsem si říkala, 
že by nebylo od věci, kdyby existovalo nějaké pracoviště, něco jako 
vdovská pohotovost na způsob poradny, na kterou by se lidé mohli 
obrátit a zorientovat se v tom novém světě bez partnera. Po praktic-
ké stránce jsem byla fakt úplně k ničemu. Věděla jsem jen, že umím 
dobře zpívat a vařit, ale co dál?! No, a teď jsem se propracovala 
k tomu, že jsem vyměnila třetího manažera, na chalupě jsem uděla-
la novou střechu, postavila altán, buduju rybník, který Michal chtěl 
u nás na chalupě udělat, byl to jeho sen. jsem samostatná jednot-
ka, která se o sebe umí postarat a ví, že má kamarády, kdyby jí bylo 
ouvej. Na druhou stranu ale zase nepotřebuji až tak výrazně cizí 
pomoc. Umím si poradit. jsem už na tomto světě platným členem.

Stalo se vám už, že jste si během dne na manžela 
nevzpomněla?
Ne. Víte, my byli spolu propojeni, jak osobně, tak pracovně, téměř 
35 let, takže se chtě nechtě vzpomínání při jakékoli příležitosti nevy-
hnete, ať už jde jen o letmou myšlenku. Každou chvíli mi ho něco 
připomene. Když řeším nějaké problémy, tak se s ním v podstatě 
i radím. Říkám si, jak by se asi k dané věci postavil on. Michal si 
hrál také na šíleného chlapáka, takže nikdy třeba nezapomenu na 
okamžik, kdy byl na mém koncertu v lucerně, kde mi lidé na konci 
ve stoje tleskali. On byl mezi nimi a oči měl pěkně zvlhlé, jak ho to 

dojalo. (usmívá se) Takže, když se mi něco povede, vzpomenu si na 
něj s tím, že by byl určitě také šťastný a spokojený.

Zmínila jste se o rybníku. Opravdu ho chcete vybu-
dovat?
(směje se) jasně. To je, co?! A bude se jmenovat Michal. Kdysi 
o jeho stavbě začal jednat manžel, jde totiž o projekt na zachování 
vodních zdrojů. bylo dohodnuto, že my dáme k dispozici pozemek 
a oni na něm rybník vybudují. Už se na všem pracovalo, byl hotový 
projekt, jenže mezitím se zjistilo, že si úředníci z jižních čech, s ni-



Rozhovor
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miž jsme jednali, rozdělovali evropské dotace sami pro sebe, takže je 
všechny pozavírali. byla z toho dost velká kauza. Teď se o tom po le-
tech začalo mluvit znovu, a tak jsem tam zavolala a zeptala se, jestli 
bychom myšlenku neoprášili a nezkusili projekt obnovit. Vypadá to, 
že jsme na dobré cestě, a pokud vše půjde podle plánu, v lednu by 
se mělo začít hrabat a v dubnu napouštět. Nebudu tam moct chovat 
ryby, což jsem tedy ani neměla v plánu, ale plánuji z toho udělat 
koupací biotop. Koupání je totiž to jediné, co mi na mé pohádkové 
chaloupce ještě schází. Mám tedy o zábavu na léto postaráno. Mezi 
hraním na letních festivalech budu zase budovat.

Zimní číslo časopisu ICE vychází k zahájení lyžařské 
sezóny. Zajímalo by mě proto, co vy a zima?
Moc spolu nekamarádíme. Ano, 
mám ráda křupavou zimu, když 
je nasněženo, namrzlo, svítí 
sluníčko, sníh se třpytí, vzduch 
je čistý a ostrý. Naopak moc ne-
musím pražskou protivně vlezlou 
a upatlanou zimu, kdy se pra-
videlně vracím domů umatlaná 
a špinavá až za ušima. Na hory 
nejezdím a bylo mi ukázáno, 
že tam ani jezdit nemám. byla 
jsem tam totiž před čtyřmi lety 
po dlouhé době, kde se mi opět 
potvrdilo, že nejsem horský typ.

Co se stalo?
Kamarádky mě přemluvily, a tak 
jsem s nimi na pár dní vyrazila. 
chodily jsme si tam k sousedům 
kupovat čerstvé mléko přímo od 
krávy. Pila jsem ho tedy jen já 
a Adélka, dcera jedné z kamará-
dek. No, a první odpadla Adélka. 
ještě jsem ji stihla dovézt do 
nemocnice, a pak jsem lehla i já. 
V mléku totiž byly nějaké bakte-
rie, což jsme obě pěkně odnes-
ly… Adélka musela, chudinka, 
zůstat v nemocnici tři dny. byla 
úplně vyřízená. Tím se mi potvr-
dilo, že na hory nepatřím,  
a pokud ano, tak tam maximál-
ně někde jen zazpívat a šup zpět 
domů k ústřednímu topení a k hrnku čaje. (směje se)

Kdy jste naposledy stála na lyžích?
Asi v dětství v Sekerkových loučkách v Podkrkonoší, kde jsme by-
dleli. Tam se lyžovalo hodně. Na lyžích jsem tedy nestála už možná 
čtyři desetiletí. Ale někde na chalupě mám myslím běžky, které jsme 
si s Michalem pořídili. Se Zelenkou jsme totiž měli jeden čas ideu, že 
budeme běžkovat po tamních lesích, což by asi bylo hezké, ale nějak 
jsme se k tomu nedostali. Tak si je alespoň půjčovaly sousedky, aby 
se nějak amortizovaly, když už jsme je koupili. My na nich tedy nikdy 
nestáli, i když jsme opravdu chtěli, to se přece taky počítá. (směje se)

A kdy jste naposledy bruslila?
Tak to vím naopak přesně. Při natáčení pořadu dva z jednoho města 
z hradce Králové, který byl celý na bruslích. Tam jsem taky v šatně 

svoje brusle zapomněla. Ale bruslila jsem docela dobře, dokonce 
jsem i skákala, přešlapovala a dělala měsíce. jako malá jsem i dobře 
chytala v bráně, s kamarády jsem hrávala hokej. já se totiž odjakživa 
spíš kamarádila s kluky.

Chodíte ještě pravidelně cvičit?
Teď už zase ano, v létě jsem ale v tomto směru strašně zlobila. A to 
fakt hodně! Pořád se mi totiž na chalupě motali nějací řemeslní-
ci, takže jsem se musela stále o něco starat, pak mi tam najížděli 
kamarádi a já vyvářela a vyvářela. Sice mě to na jednu stranu baví, 
nicméně trvalé následky v podobě kil navíc na mě byly znát. Teď 
už jsem zase dostala život do normálu, nastoupila krabičková dieta 
a chodím do fitka, kde mám trenérku Zuzanku. ráno popadnu taš-

ku a jdu. je mi víceméně jedno, 
na čem mě bude ten den mor-
dovat. Kupodivu mám i celkem 
ráda břišní cviky, což lidi moc 
nechápou, protože to bolí. 
jenže co bolí, to přece sílí… 
cvičení mám koncipované jako 
udržovací, na zpevnění těla, 
aby mě nebolela záda a abych 
prostě držela pohromadě.

Ozývá se vám noha,  
kterou jste měla po  
autonehodě zlomenou?
No jasně! Měl byste mě vidět 
v šatně po koncertě. (směje se) 
Na jevišti skáču a rejdím jako 
zamlada, jenže pak přijdu do 
šatny, zuju botu a skuhrám. 
ještě, že mě tak nevidí fa-
nouškové. Už jsem si na to ale 
zvykla natolik, že bych byla asi 
nervózní, kdyby mě to po tako-
vém hopsání nebo při změně 
počasí nebolelo. jak se říká, 
člověk si zvykne na všechno.

Jaké máte plány na příš-
tí měsíce?
jak jsem se už zmínila, vrátila 
jsem se ke svému rockovému 
repertoáru. Na příští rok se 
rýsují i nějaké festivaly, na které 

se těším. No, a na Silvestra letím na Maledivy. jsem totiž štír, který 
potřebuje teplo. Takže se už těším, jak se tam zase hezky zavrtám 
do písku a bude mi fajn.

Neznamená to ale, že lidi budou na vašich koncer-
tech ochuzeni o hity jako S láskou má svět naději?
Ty tam samozřejmě všechny jsou, akorát písně mají modernější ka-
bátek. bez hitů jako Říkej mi, Už nejsem volná a dalších by to nešlo. 
To by mě lidi hnali! (směje se)

Vzpomenete si na okamžik, kdy vám naposledy  
nějaký fanoušek sklonil opravdu velkou poklonu?
je zajímavé, že si lidé písně jako Motorest, Není nám už sedmnáct, 
jedeme dál, předávají z generace na generaci. Mám už čtyřgenerač-
ní publikum, což je pro mě asi největší poklona. Nedávno se mi tak 

Teď si užívám  
koncertování,  
což mě  
opravdu  
hodně  
baví.
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stalo, že za mnou přišel v lucerně po koncertě na autogramiádu 
osmnáctiletý rybíz, který poslouchá úplně jinou muziku, které zase 
moc nerozumím já, a řekl mi: „Přiznávám, byl jsem tu za trest, kvůli 
mámě, ale bylo to dobrý, jako fakt! Mohla byste se mi tedy pode-
psat?“ Tehdy jsem si řekla něco ve smyslu: „Tak toho si děvče važ.“

Během své kariéry jste hodně zpívala v angličtině. 
Jak jste na tom s tímto jazykem?
Pozor, ono je něco jiného nazpívat v angličtině desku nebo koncert, 
nebo anglicky mluvit! Sice se domluvím, ale nemyslete si, že mluvím 
tak dobře, jak zpívám. Když máte hudební sluch, zpěv v angličtině 
dokonce jako angličtina vypadá, navíc k tomu máte lektora. Nemu-
síte tak vůbec jazyk umět, a přesto písně zazpíváte dobře. Ale abych 

se zase moc nepodceňovala, zatím jsem se ze všech krajů, kde jsem 
byla, vrátila. Takže něco „žbleptnout“ umím.

Co vám dělá v angličtině největší problém?
hlavně to, že se stydím, abych něco neřekla špatně. Strašně dlouho 
rozmýšlím, co a jak říci. Takže když si dám dvojku vína nebo veselý 
kalíšek, mluví mi to pak mnohem líp a někdy i samo. Spadne ze mě 
zbytečný ostych.

Uvidíme vás zase v nějakém muzikálu, ve kterých 
jste dříve často vystupovala?
Zatím určitě ne. Vůbec mi nechybějí, to říkám upřímně. hrála jsem 
ve třinácti produkcích, takže jsem si touhu po divadle víc jak splnila 
a naplnila. Teď si užívám koncertování, což mě opravdu hodně 
baví. Nechci už být v soukolí, které je ve finále dobré podle svého 

nejslabšího článku.

Takže už žádné velké pracov-
ní plány nemáte?
Mě to baví tak, jak to je teď. Vy-
dala jsem desku blázni, i když jsem 
myslela, že už žádnou neudělám, 
pravidelně koncertuji a lidi na mě 
chodí. Splnily se mi vlastně všechny 
sny, a kdo tohle může dneska říci? 
Už se nechci nikam sápat, nechci nic 
objevovat. dnešek si prostě užívám 
jako příjemný bonus, za což jsem 
životu vděčná. jsem totiž v situaci, 
kdy už nemusím nikoho o ničem pře-
svědčovat. lidi za těch 46 let myslím 
pochopili, že zpívat umím, zdraví mi 
naštěstí slouží, kamarády mám, tak 
„o co go“. A udělala jsem i jeden 
výrazný pokrok. Začala jsem se rozči-
lovat jen věcmi, které mohu ovlivnit. 
Řeknu vám, je to velmi očistné! Všem 
vřele doporučuji.

cvičení mám  
koncipované jako 

udržovací,  
na zpevnění  

těla.





?O KUCHYNÍCH SE ŘÍKÁ, ŽE JSOU SRDCEM 
DOMU NEBO BYTU. LINOU SE Z NICH 
VŮNĚ OBĚDŮ A VEČEŘÍ, NAD NIMIŽ 
SE SCHÁZÍ CELÁ RODINA. MODERNÍ 
KUCHYNĚ ALE Z POUHÝCH PŘÍPRAVEN 
JÍDEL POVÝŠILY NA MÍSTA SETKÁVÁNÍ. 
OBČAS SE MOHOU PROMĚNIT 
I V ZÁKOUTÍ, KDE DĚTI PÍŠOU ÚKOLY 
A DOSPĚLÍ SVÉ PRACOVNÍ RESTY. S TÍM, 
JAK SE MĚNÍ ŽIVOTNÍ STYL, SE PROMĚŇUJÍ 
I POŽADAVKY, KTERÉ NA KUCHYNĚ 
MÁME. KUCHYŇSKÉ LINKY SE PROLÍNAJÍ 
S CHYTRÝMI SPOTŘEBIČI, KUCHYNĚ PAK 
ČASTO PŘECHÁZEJÍ V OBYTNÝ PROSTOR, 
TAKŽE JE DŮLEŽITÝ I JEJICH DESIGN. KU
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Jak ji zařídit?
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SaMi SoBĚ DeSignÉRY

Pohodlí je asi nejvýstižnější slovo, které charakteri-
zuje současné moderní kuchyně. Stává se z nich 
komfortní stylově zařízený multifunkční prostor, 

jenž slouží k mnoha účelům. Vedle vaření a stolování jsou 
kuchyně i místem setkávání s rodinou nebo přáteli. Je 
poměrně běžné, že jsou kuchyně spojené s obývací částí 
domu nebo bytu. Nedílnou součástí moderních kuchy-
ní pak jsou technologie a nejrůznější vychytávky, které 
usnadňují každodenní fungování a šetří drahocenný čas.
Na první pohled to jsou drobnosti, ale v součtu proměňují 
kuchyni v jedinečný prostor, kde je vše možné. Příkladem 
je třeba kuchyňská baterie, která vyrobí perlivou sodovku, 
nebo na jedno stisknutí vypustí vařící vodu na čaj, kávu 
nebo na blanšírování zeleniny. Už nemusíte čekat deset 
minut, až se voda uvaří. Tyto minuty se pak sčítají 
a o to více času si můžete užít u stolu se svými blízkými.
Přibývá také spotřebičů s řadou funkcí a vychytávek. 
Čím jsou chytřejší, tím jsou lákavější. Taková kuchyně 
se pak snadno stává středobodem domácnosti, kde se 

skutečně žije. V podstatě už nejde jen o vaření. Promě-
ňuje se v místo, kde lze posedět nad šálkem kávy, užít si 
rodinnou oslavu, může posloužit jako studovna, pracov-
na nebo herna – osvěžení nebo něco dobrého k snědku 
je totiž vždy po ruce.
Kuchyně je v současné době také synonymem luxusu. 
Oblíbeným a používaným materiálem je kámen, který 
slouží jako materiál pro obklady i podlahy, samozřejmě 
i jako materiál pro kuchyňské desky. Naplno se využívají 
vlastnosti kamene, jakými jsou trvanlivost, dobrá udrži-
telnost, mrazuvzdornost a příjemný vzhled. Pro nejnároč-
nější klientelu je určena například luxusní varianta s po-
lodrahokamy. Soustřeďuje nejvzácnější suroviny – acháty, 
ametysty, jaspisy, křišťály, zkamenělé dřevo a jiné vzácné 
materiály. Materiál může podtrhnout i výplň s efektem 
zlata a stříbra, případně s krystaly Swarovski. A když je 
i toto málo, může zrovna váš polodrahokam ozdobit 
22 karátové zlato… Půvab polodrahokamu okouzlí a in-
teriéru dodá jedinečnou atmosféru elegance a luxusu.
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Tepající Technologie

Jestliže je kuchyně srdcem domova, tak 
technologie jsou jejími tepnami a žílami, 
které v ní rozhání životadárnou energii. 

Moderní přístroje pomáhají skladovat suroviny, 
zapojují se do přípravy ingrediencí, slouží při te-
pelné přípravě jídla i při mytí nádobí. Zajímavým 
trendem je i technologie takzvaného nočního 
vaření, kdy se využívají například konvektoma-
ty nebo multifunkční pánve. Výhodou takové 
přípravy jídel je, že se vaří při nízkých teplotách.
Vaření navíc nemá být cvičení, takže moderní 
kuchyně jsou navrhované tak, abyste se v nich 
nemuseli zbytečně natahovat, ohýbat nebo 
přebíhat s horkou pánví od sporáku ke dřezu. 
Navíc kuchyni nezařizujete každý den. Ve čtyři-
ceti letech vás dřepy ke spodním zásuvkám tak 
moc trápit nebudou, ale o patnáct let později 
už se mohou ozvat kolena. V dobře navržené 
kuchyni vybavené těmi správnými technologi-
emi si tak jedním pohybem zvládnete podat 
utěrku a otevřít troubu.
Možností, jak si navrhnout vysněnou kuchyni, 
je dnes opravdu plno. Technologický rozvoj jde 
kvapně kupředu, takže se nemusíte omezovat, 
co se týká výběru kuchyňských spotřebičů. Led-
ničky i myčky jsou dnes velmi úsporné, digesto-
ře nehučí a jsou efektivní, osvětlení je vyvíjeno 
kuchyním na míru, takže poskytuje dostatek 
světla. Diody si můžete instalovat po celé délce 
kuchyně pod horní skříňky, takže budou vždy 
perfektně osvětlovat pracovní plochu. Samot-
nou kuchyňskou sestavu pak zvolte s ohledem 
na dispozice prostoru – moderní jsou kuchyně 
do písmene L či do písmene U, vládne i mini-
malistický styl, retro design a populární zůstává 
i ostrůvek uprostřed. Než se však pustíte  
do výběru dekorů a tvarů, měli byste se ujistit, 
že vaše nová kuchyně dostane dobrý základ, 
který zvýší její užitnou hodnotu i životnost.
Kuchyně také prožívají něco, co by se dalo 
nazvat jako internacionalizace. Spojuje se to 
nejlepší ze světové inspirace. A tak není výji-
mečné, že i v České republice můžete pořídit 
vybavení od talentovaných návrhářů. Například 
kuchyňské ostrůvky jsou nejdůležitějším 
bodem v inspirativních ku-
chyňských prostorách 
a motivují k vymýšlení 
kreativních pokrmů. 
Americké chladnič-
ky a mrazničky typu 
side-by-side zase vždy 
přitahují pozornost, ať 
už obdivujete chladnou 
nenápadnost vestavěné-
ho modelu nebo hrdě 
volně stojící model.

Bydlení a domácnost
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než zavěsíte skříňky na zeď a poprvé si uvaříte 
v nové kuchyni kávu, je nutné dobře zvládnout 
hrubé práce. Potřebám nových kuchyní totiž vět-

šinou nevyhovují původní odpady, voda, plyn a elektřina. 
Ve starších bytech také často chybí přípojky vody a odpa-
du k myčce. Potíže mohou způsobit i zastaralé rozvody, 
které nezvládnou nároky indukční nebo sklokeramické 
desky, takže elektrikářské práce, které přizpůsobí rozvody 
na 380 voltové napětí jsou nezbytné. Vhodné je roz-
myslet si také množství vypínačů a zásuvek, protože na 
kuchyňské lince budete mít zapojeno třeba hned několik 
spotřebičů najednou.
Oblíbené sádrokartony nemusí vždy udržet zátěž 
kuchyňské linky, proto se ujistěte, jak jsou na tom vaše 
stěny. Sádrokartonové zdi je třeba opatřit výztuhami. 
V dutých cihlách se pak nábytek připevňuje chemic-
kou kotvou a ve velmi starých bytech je občas nutné 
kotvit skrze celou stěnu. To samé platí o podlaze. Zvlášť 
pokud sáhnete po kamenné pracovní desce, bude nová 
kuchyně něco vážit. Proto je lepší korpus postavit na 
základní betonový podklad, jinak hrozí, že se soklové 
nohy protlačí do vinylu, korku nebo PVC.
Možná, že budete měnit i dispozici kuchyně. V tako-
vém případě je třeba zohlednit vývody plynu, odpadů 
nebo odtahu pro digestoř. Vedení odtahu by mělo být 
vždy co nejkratší, aby bylo účinné. Důležitý je také prů-
měr, protože většina moderních digestoří potřebuje ot-
vor 150 mm a platí, že každý centimetr zúžení zvyšuje 
hlučnost a snižuje účinnost. Důležité je ohlídat i výšku 
kuchyňské linky, protože u atypických stropů může být 
problém digestoř umístit, například nad kuchyňským 
ostrůvkem. Trendem jsou pak digestoře zabudované 
v desce se spodním odtahem, což se používá právě 
v případě ostrůvků. Na první pohled tak ani nepoznáte, 
že tam digestoř je.

ZÁZeMí pRo DoBRoU KUchYni
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Při plánování kuchyně je nesmírně důležitá ergonomie. 
Vždy je nutné zohlednit daný prostor, proto je řešení 
vždy unikátní. Začněte od výšky pracovní plochy, 

zpravidla to bývá 90 cm od podlahy, záleží ale na výšce uži-
vatele. Pohodlí vyzkoušíte tak, že na desku položíte ruce – 
předloktí a paže nad deskou by měly svírat tupý úhel. My-
slete na to, abyste v kuchyni měli dostatek pracovní plochy 
a také zohledněte doporučovanou posloupnost prostoru: 
skladovací plocha (lednice a spíž), odkládací plocha (dřez 
a myčka), přípravná plocha, varná plocha (sporák), servíro-
vací plocha. Směr posloupnosti zvolte podle toho, zda jste 

praváci nebo leváci. Současným trendem pak je umisťovat 
vše na dosah bez zbytečného ohýbání se. Proto se trouby 
dostávají do výše očí, oblíbené jsou výklopné skříňky. Vše se 
staví tak, abyste po kuchyni nemuseli zbytečně přecházet.
Při plánování kuchyně nezapomeňte ani na podlahu. Ta by 
měla být odolná a snadno se udržovat. Je naprosto běž-
né, že při vaření sem tam něco ukápne, proto by mělo být 
jednoduché podlahu setřít. Nejvíce se osvědčila keramická 
dlažba, která zvládne velkou zátěž, nevadí jí cákance od 
vody či oleje nebo náraz hrnce. Důležitá je otěruvzdornost 
a protiskluznost.

Klíčovou roli hraje i estetično. Abyste se v kuchyni 
cítili příjemně a bylo vám v ní dobře, měla by být 
stylově zařízená. Výhodou je, že dnes jsou módní 

různé designy a styly, proto si můžete zvolit takový, 
který je vám nejvíc sympatický. Může to být populární 
skandinávský styl, oblíbené jsou minimalisticky pojaté 
kuchyně, stále se objevuje rustikální styl nebo design 
a la Provence. V žádném případě se nenechte natlačit do 
designu, který se vám nelíbí. Konzultanti v kuchyňských 
studiích by vám měli umět nejen poradit, ale také vyjít 
vstříc a pomoci zkoordinovat jednotlivé kroky a zároveň 
pohlídat, aby vše stylově ladilo.
Pokud chcete být styloví, můžete se inspirovat současný-
mi trendy. Do interiérů se v v poslední době vrací hlavně 
přírodní materiály – je to dřevo ve všech podobách, 
kámen, mramor, případně jeho věrná imitace. V barvách 
pak převládají tóny šedé, které je možné kombinovat 
s teplejšími odstíny dřeva, jež má výraznější kresbu. Co 
se týká dispozice, tak stále přetrvává obliba propojování 
kuchyně s jídelním prostorem nebo obývacím pokojem. 
I proto samotné kuchyňské sestavy čím dál více připomí-
nají obývací stěny. Populární jsou bezúchytková provedení 
kuchyňských sestav, přibývají čisté a ničím nerušené linie.
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Bydlení a domácnost

?Nemusíte se také bát barev, 
ačkoli by v interiéru měla hovořit 
hlavně jedna barva - většinou to 

bývá zelená, červená nebo modrá. 
Současné trendy pak směřují 

i ke kovovým materiálům, 
zejména mědi, jež odráží 

industriální designový styl.
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KUchYnĚ, KTeRÁ MÁ STYl

Jestliže je kuchyně srdcem domova, tak 
pokud vyřešíte technologické zázemí pro 
kuchyni, můžete se naplno oddat ladění 

stylu a designu. Kuchyně se nyní rády inspiru-
jí po celém světě. Vždy je lepší dát přednost 
moderním materiálům, čistému designu a pre-
ciznosti, která je nadčasová. Vládne zejména 
minimalismus a přesvědčení, že co nemusí být 
vidět, ať je skryté. To se týká hlavně spotřebičů, 
které jsou buď úplně schované, nebo naopak 
hrdě vystavené.
Velice populární jsou pak kuchyně, jež se stávají 
obytným prostorem, který spojuje celou rodinu, 
případně přátele a hosty. Spíš než rustikální styl 
nyní vede městské pojetí kuchyní. Základním 
kritériem by měla být nadčasovost a přizpůsobi-
vost. Není divu, že je stále populární industriální 
styl, jenž někomu může připadat příliš hrubý 
nebo syrový, protože otevřeně pracuje s ně-
kterými materiály. Vyznačuje se čistými liniemi, 
šedým betonem, obnaženými cihlami. Často 
působí až nedokončeným dojmem. Typická 
je také ostrost a hranatost. Uplatnění najde 
hlavně v bytech v přestavěných průmyslových 
budovách, sluší i loftovým bytům.
Kuchyně se nyní také hojně inspirují ve skandi-
návském stylu, jenž je typický svým komfortem, 
určitým minimalismem, čistotou a funkčností. 
I v tomto případě se hojně používá beton, 
jenž je oblíbený jako materiál pro podlahové 
a pracovní povrchy. Navozuje severskou čistotu 
a většinou se kombinuje se dřevem, které 
vzhled zjemňuje a zútulňuje. I v kuchyních má 
své místo hygge, což je dánský výraz pro pocit 
pohodlí a spokojenosti. Tento trend výrazně 
pronikl i do českých interiérů. Ve své podstatě 
hygge žádá vynechání čehokoli nepříjemného, 
co by mohlo narušit pohodu. Ač skandinávské 
kuchyně používají syrové materiály a minima-
listické linie, jsou zjemňovány řadou doplňků, 
jako jsou bytové textilie nebo koberečky. 





KAŽDÝ Z NÁS MÁ O DOVOLENÉ SNŮ TROCHU JINOU PŘEDSTAVU.
JEDEN SI PŘEDSTAVUJE LEHÁTKA NA BÍLÉM PLÁŽOVÉM PÍSKU
POD AZUROVOU OBLOHOU, DRUHÝ PROCHÁZKY ULIČKAMI
S HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI, TŘETÍ POTÁPĚNÍ DO MOŘSKÝCH HLUBIN, 
ČTVRTÝ WELLNESS RELAXACI VE SPA HOTELU. ALE JEDNO JE NÁM 
SPOLEČNÉ – CHCEME, ABY O NÁS BYLO KRÁLOVSKY POSTARÁNO.
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Pokud jste ochotni utratit za zájezd
990 000 liber (1,5 milionu dolarů), můžete si 
s partnerem dopřát dovolenou za památkami 
UNESCO. Navštívíte 962 míst po celém světě, 

budete ubytováni v těch nejlepších hotelech se 
super službami a létat budete první třídou. Zájezd 
je nabízen luxusní agenturou Hurlingham Travel 
založenou v Londýně. Tento exluzivní zájezd je 
pro dvě osoby cestující společně, pokud si tedy 

rozdělíte cenu, vyjde vás na 495 000 liber
na osobu. Navštívíte unikátní divy světa

od egyptských pyramid, přes indický
Taj Mahal až k Machu

Picchu v Peru.

NEJDRAŽŠÍ DOVOLENÁ



Chcete si dovolenou užít na nejbáječnějších místech světa? Našich                     
vás zaručeně nezklame, jde o rajské destinace…

Nezapomenutelná

dovolená     
15 tipů
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2Vodní bungalovy na atolu Raa 
byly v roce 2009 vyhlášené nejen 
nejlepším ubytováním „na vodě“ 
v celém Indickém oceánu. Atol 
Raa a jeho okolí je navíc i ideálním 
místem pro potápění – právě kvůli 
tomu, že zatím nepatří k turisticky 
„profl áklým“ místům. Nestane se 
vám tady, že se v nějaké potápěč-
ské lokalitě potkáte s další výpra-
vou. Podmořská příroda zatím není 
ani příliš poškozená neopatrnými 
potápěči, takže z potápění tady 
si odnesete zážitek na celý život. 
Nedaleko od atolu Raa se nachá-

zí další maledivské místo, které 
donedávna unikalo hledáčkům 
cestovních kanceláří – a sice atol 
Baa. Ten dělí od Raa Moresbyho 
průliv, pojmenovaný podle britské-
ho důstojníka, který vytvořil jednu 
z prvních map Malediv, a tyrkyso-
vě modrá hladina. Na samotném 
atolu pak žije na 13 obydlených 
ostrůvcích zhruba 10 tisíc obyvatel 
a turistům je k dispozici například 
Royal Island Resort, kde můžete 
strávit klidnou a luxusní dovolenou 
v naprostém klidu a odříznutí 
od každodenního shonu.

lUXUSnÍ mÍSTa na maledIVÁCH

1 TaHITI Je oSTRoV lÁSKY 
Tahiti známe především z obrazů Paula 
Gauguina a z obrázků katalogů cestovních 
kanceláří, mnohdy dokonce z jejich titulních 
stran. Aby ne, vždyť učarovalo i slavnému 
režisérovi legendárního fi lmu Kmotr, Francisi 
Fordu Coppolymu, který si v této oblasti poří-
dil vlastní atol. Ostrovu se říká „ostrov srdce“ 
a snad každému se vybaví houpavý tanec 
místních dívek. Výmluvné pohyby boků mají 
nejen erotický podtón, ale pro Polynésany jde 
zároveň o vyprávění příběhů z jejich historie. 
Tahiti je vulkanického původu, proto se tu 
turisté dočkají kromě tradičních „bílých“ pláží 
i spousty pláží, které pokrývá černý písek. 
Přímo na některýchz nich pak leží romantické 
bungalovy. Stačí je vidět na fotce a hned je 
jasné, proč je Tahiti jednou z nejromantičtěj-
ších adres světa. Krásu Tahiti podtrhují i úžas-
né deštné pralesy a hory. Svůj význam tu mají 
tradiční květiny, kterými se místní zdobí. Této 
květinové ozdobě se říká „tiara“, a pokud se 
na vás v baru usmívá dívka s květinou za pra-
vým uchem, říká vám tím, že je volná. Ozdoba 
za levým uchem naopak symbolizuje zadaný 
stav. Květina vpletená do copu pak vysílá jasný 
vzkaz – Následuj mě! 

64 | Ice Zima 2019



TaHITI Je oSTRoV lÁSKY 

4IZRael Je ZemĚ ZaSlÍBenÁ
A to nejen Židům, ale i dovolenkářům a dob-
rodruhům. Blízkovýchodní stát nabízí všechno, 
co od parádní dovolené čekáte. Od skvělého 
moře, přes léčebná místa, moderní města, 
krásnou přírodu až k unikátním architektonic-
kým památkám, nad kterými se tají dech. Na 
jeho území se nacházejí významná posvátná 
místa tří nejrozšířenějších světových náboženství 
i množství dalších míst, která určitě stojí za vi-
dění. Nenechte si ujít jedinečný Jeruzalém nebo 
kosmopolitní Tel Aviv.
Láká vás také rajský oddych na pobřeží? Pak 
se nasměrujte na jedinečnou pláž na pobřeží 
Ejlatu, která je rájem všech milovníků šnorchlo-
vání a pozorování podvodního života. Pláž leží 
u mořské rezervace, která je domovem řady 
různorodých korálů a tropických ryb. Pokud se 
však rozhodnete pro pobyt u Mrtvého moře, 
nechte šnorchl doma. Potápění je kvůli vysoké 
koncentraci soli téměř nemožné.
Izrael uspokojí pestrou nabídkou různých 
aktivit ty nejnáročnější cestovatele. Není divu, 
že časopis Forbes pro rok 2019 opět uvedl 
Izrael jako jednu z nejlepších turistických 
destinací na světě.

3SVaTÝ BaRTolomĚJ 
Je RÁJ gURmÁnŮ
Ostrovy Malých Antil, včetně ostrova Svatého Bar-
toloměje, jsou častou a velmi oblíbenou zastávkou 
luxusních zámořských parníků. Ubytování na Sva-
tém Bartoloměji se nese především v duchu sou-
kromí. Hotelů je tady jen něco ke třem desítkám, 
všechny jsou však velmi malé, často jen s deseti
a méně pokoji, všechny ale patří ke špičce. Na pláži 
kousek od hlavního města Gustavia tu stojí i jeden 
z nejlepších hotelů světa. Není divu, že sem jezdí 
slavní a bohatí, včetně Evy Herzigové nebo 
Ivany Trump. Svatý Bartoloměj je ráj gurmánů.
V devadesátých letech na ostrově dokonce působily 
dvě prestižní kuchařské školy – jedna se specializo-
vala na francouzskou, druhá na kreolskou kuchyni. 
Nutno ale přiznat, že v některých restauracích 
dnes sázejí na snoubení toho nejlepšího z obou 
gastronomií - jemnosti a uměřenosti francouzské 
kuchyně a ostrých chutí a nečekaných kombinací 
z té kreolské. I když není Svatý Bartoloměj součástí 
Evropské unie, euro tady zůstalo ofi ciální měnou. 
Stejně jako francouzština ofi ciálním jazykem.
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6Starobylé belgické město je v součas-
nosti jedním z nejnavštěvovanějších 
v Evropě. Přezdívá se mu Benátky 
severu, protože historické centrum 
obtékají kanály. Historické centrum 
města Bruggy, které je zapsáno na se-
znamu světového dědictví, obepínají 
hradby a příkop, které byly vybudová-
ny v roce 1127. Díky bohaté obchodní 
historii bylo vybudováno neskutečně 
malebné město. Nádherným zážitkem 
je projížďka na člunu. Proplujete spleť 
vodních kanálů, které tvoří řeka Reie. 
Podplujete pod řadou mostů, můstků, 
dokonce i pod domem, který je nad 
jedním z kanálů překlenut. Projížďku 
člunem centrem Brugg rozhodně mu-
síte absolvovat, neboť si tak uděláte 
lepší obrázek o tomto městě - z člunu 
jsou Bruggy ještě malebnější, než jak 
je vidí turista na souši. Útulné belgic-
ké hospůdky s desítkami druhů piv, či 
kavárny s výtečnou kávou a tradičními 
čokoládovými pralinkami jsou pak 
dalšími důvody, proč Bruggy navštívit.

maleBnÉ BRUggY

5V severozápadní části Francie se nachází
Normandie. Pokud vám vyhovují mírnější klimatic-
ké podmínky, a přesto byste chtěli k moři, určitě 
zavítejte právě sem. Drsný region Vikingů na vás 
dýchne bohatou a temnou historii. V Normandii
se nachází mnoho románských a gotických archi-
tektonických skvostů. V městě Cabourg najdete 
písečné pláže s velmi jemným pískem. Zajímavým 
městem severozápadního pobřeží je také Éntretat. 
Jedná se o lázeňský městys, jenž je zasazen do 
skal, které se prudce svažují do moře. Štěrková pláž 
lemuje část útesů. Toto místo si oblíbil i francouzský 
spisovatel Guy de Maupassante. V normandském 
vnitrozemí můžete vidět také hrázděné venkovské 
domy, tato lidová architektura ve spojení s přírodou 
vás okouzlí na první pohled. V této části Francie na-
jdete nádherná pobřeží se strmými útesy, zachovalá 
městečka i jednu z nejznámějších francouzských pa-
mátek Mont Saint Michel. Gurmáni ocení skvělé ús-
třice nebo jablečnou pálenku Calvados. A milovníci 
historie mohou zkoumat vyloďovací pláže spojené 
s legendárním dnem D z druhé světové války.

TaJemnÁ noRmandIe
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Na báječnou dovolenou je
 důležité se vypravit s báječným 

zavazadlem, které, je lehké, odol-
né a samozřejmě dobře vypadá.

 Nezapomeňte 
na kvalitní zavazadlo.





8
9

Pokud milujete lázně, vydejte se do jihozápadní Anglie 
do nejznámějších lázní Bath, napájených třemi horkými 
prameny. Nachází se 159 km západně od Londýna
a 21 km na jihovýchod od Bristolu. Město Bath
v hrabství Somerset patří k deseti nejnavštěvovanějším 
místům v Anglii. Turistům nabízí nádhernou procházku 
kolem malebné řeky Avon. Opatství je postavené
v perpendikulárním stylu. Můžete obdivovat elegantní 
domy s jednotným průčelím, které připomínají paláce. 
Stavěly se z místního kamene zlatavé barvy a mít dům 
v Bath se tehdy mezi aristokraty stalo „in“. To, co ale 
zastíní výkladní skříň georgiánské architektury, je stavba 
daleko starší – Římské lázně. Bath, jako jedno z nejlépe 
dochovaných archeologických míst z doby Římanů
v severní Evropě, určitě stojí za návštěvu. V celé Velké
Británii nenajdete teplejší prameny a žádný další pra-
men na ostrovech nepřesahuje teplotu 40 °C. A pro 
zájemce o zážitek, který si užívali Římané na počátku 
našeho letopočtu, byly v roce 2006 otevřeny nové lázně 
Thermal Spa. Větší luxus si těžko představit…

Jedno z nejkrásnějších míst v Itálii je bezesporu 
několik desítek kilometrů dlouhé pobřeží Amal-
fi , vzdálené zhruba hodinu a půl jízdy z Nea-
pole. Jako ztělesnění přírodních krás byl tento 
pás pobřeží v roce 1997 zařazen do seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Nejlepší 
je ho poznat pěšky nebo z lodi, zážitkem ale 
je i cesta křivolakými silnicemi. Po jedné straně 
v hlubinách pod vámi spatříte křišťálově čisté 
vody Tyrhénského moře, po druhé hory tyčící 
se do výšky půldruhého kilometru. Od přísta-
vu se line až vysoko do hor směsice pastelově 
barevných domů, naskládaných na sebe jako 
v pohádce. Mezi tím všemožně se klikatící silnice 
a uličky. Milovníci architektury jistě ocení mnoho 
středověkých památek v podobě dómů v arab-
sko-románském slohu. Pokud hledáte nejdražší 
místo na celém pobřeží, vsaďte na Ravello, které 
se rádo chlubí tím, že tu pobývala třeba Greta 
Garbo nebo D. H. Lawrence. Na cenách je to 
pak samozřejmě vidět. V druhé polovině červen-
ce si můžete výhled z tohoto „balkónu Amalfi “ 
zpestřit návštěvou festivalu vážné hudby, který 
probíhá na zahradě Villa Rufolo.

lÁZeŇSKÝ lUXUS V BaTH

PoHÁdKoVÉ amalFI

7Romantickou dovolenou mů-
žete strávit v kalifornském ro-
dišti slavné popové ikony Katy 
Perry. Město Santa Barbara 
obklopené křovinatými kopci 
pohoří Santa Ynez a průzrač-
ně modrými vodami Tichého 
oceánu nabízí to nejlepší 
z Kalifornie. Misie v Santa 
Barbaře je příkladem církevní 
architektury 18. století a může 
se pochlubit nádhernými po-
zemky i skvostně zdobeným 
interiérem. Přírodní krásy San-

ta Barbary doplňují fíkovníky, 
parky, vodopády a botanické 
zahrady. Santa Barbara se 
nachází přibližně 145 km se-
verozápadně od Los Angeles. 
Mezi těmito dvěma městy se 
vine podél pobřeží Pacifi c 
Coast Highway, a právě této 
části dálnice se přezdívá 
„Americká riviéra“. Pohoří 
Santa Ynez Mountains 
za městem přechází 
do menších kopců, posléze 
do vysokých hor.

SanTa BaRBaRa V KalIFoRnII 
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11ITalSKÝCH PĚT ZemÍ
Cinque Terre (Pět zemí) je oblast na východním 
pobřeží Ligurie mezi přímořským letoviskem Le-
vanto a přístavem La Spezia. Oblast, která patří
k nejmalebnějším koutům Itálie, nese název po-
dle pěti kouzelných vesniček. Z důvodu obtížné 
přístupnosti byla po celá staletí ochraňována 
před okolním světem. Díky tomu si zachovala 
svůj původní charakter. Ať už se ubytujete
v kterékoliv z pěti vesniček, nebudete litovat. 
Například pohádková vesnička Manarola leží
na skalním útesu v nadmořské výšce 3-25 m, na 
kterém jsou těsně vedle sebe postaveny domky 
v zářivých pastelových barvách. Bývá označová-
na za nejbarevnější místo Itálie. Právě zajímavá 
architektura a nádherné výhledy na moře jsou 
největšími turistickými lákadly. Manarola byla 
turisty objevena teprve nedávno a je nejklidněj-
ším místem celé oblasti Cinque Terre. Nejmenší 
a také nejodlehlejší vesnička Corniglia leží na 
útesu ve výšce cca 100 m nad mořem, díky 
čemuž je někdy nazývána „Orlím hnízdem“. 
Jediný způsob, jak se dostat dolů k moři nebo 
železniční stanici, je po dlouhém kamenném 
schodišti čítajícím více než 380 schodů. Corniglia 
nabízí ze všech pěti vesniček nejlepší podmín-
ky pro koupání. V okolí Corniglie se nacházejí 
nejrozsáhlejší vinice celé oblasti. Místní bílé víno 
bylo oceňováno již v římských dobách.

10RoZTanČenÉ SanToRInI
Z ostrova Santorini pocházejí ty nejpůsobivější 
řecké pohlednice se zářivě bílými fasádami
a modrými kopulovitými střechami na pozadí 
azurového moře. Už v dávné historii se mu 
říkalo Kallisti, tedy „nejkrásnější“. Santorini je 
kouzelným místem s pohledy na skutečné divy 
přírody. Zdejší hotely a penziony mají komor-
ní charakter a nenarušují typický místní ráz. 
Ostrov je zbytkem po výbuchu sopky a kromě 
azurového moře nabízí také nádherné pláže 
nebo ruiny starobylého města. Typicky řecké 
stavby vás oněmí, pouze v noci moc klidu 
nečekejte. Řekové jsou hluční a turisté na 
ostrově se rádi baví zpěvem a tancem. Pokud 
vám není cizí denní romantika a večerní zába-
va, je Santorini to pravé místo.
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13Pohádkově krásné město Bagan (také Pagan)
se nachází v Barmě neboli Myanmaru, republice
v jihovýchodní Asii. Země ukrývá ohromné 
množství památek opředených tajemnými legen-
dami. Čeká vás velkolepá podívaná. Na ploše 
40 km² se tyčí na 2000 buddhistických chrámů 
a stúp. Stavitelé si v Baganu počínali neuvěřitel-
ně obratně – vše vybudovali ani ne za 240 let. 
Vytvořili místo, jehož fotky obletěly celý svět. 
Velmi oblíbené jsou tu výlety balónem a nelze 
se tomu divit. Něco tak obrovského jako 40 km² 
baganské nádhery se ze země dá plně ocenit jen 
těžko. Podle starých barmských kronik bylo měs-
to založeno ve 2. století, avšak pravděpodobně 
se to stalo později. Mezi 14. až 18. stoletím bylo 
zcela opuštěné lidmi, mělo pověst místa, kde 
straší duchové (naty) a místní do něj raději vůbec 
nechodili. Znovu ho osídlili až Britové. Bagan je 
opravdový ráj romantiků. Pokud si tedy chcete 
dopřát luxusní dovolenou s ozvěnou exotické 
historie, zvolte některý z mnoha místních pě-
tihvězdičkových hotelů.

Balonem nad Baganem

12HISToRIe I oBRaZ modeRnÍ ČÍnY
Čína je nádherná země pro milovníky odlišných kultur, ale i asijských 
tradic a supermoderních technologií. Málokterá země na světě se 
může pochlubit tak dlouhou historií jako právě Čína. Jako státní 
útvar i centrum vzdělanosti působila daleko dříve než například Řím-
ská říše. Z období před naším letopočtem pochází slavná terakotová 
armáda u města Xi‘an, kterou jezdí obdivovat odborníci i široká 
veřejnost z celého světa.
Mezi nejznámější historické stavby pak patří Zakázané město v Pekin-
gu či množství chrámů a klášterů. Nelze vynechat ani slavnou Velkou 
čínskou zeď, která je jako jediná lidská stavba viditelná z vesmíru.
Symbolem supermoderny je hlavně město Šanghaj. Spojení mezi-
národního letiště s centrem města zajišťuje magnetický rychlovlak 
Transrapid, jenž dosahuje rychlosti 450 km/h, a za návštěvu stojí 
i druhá nejvyšší budova světa – Shanghai Tower.
Číňané jsou možná jediným národem, který svou typickou kuchyni 
rozšířil do celého světa. Čínské restaurace, a dokonce i celé čtvrti, 
se se nacházejí téměř v každém větším městě na všech kontinentech.
Čínou procházejí všechny klimatické pásy, proto tady najdete pouště, 
krásná zalesněná území, moře, ostrovy, náhorní plošiny i nejvyšší 
hory světa. Můžete se tady vykoupat v moři, projít se po překrásných 
přírodních rezervacích nebo provozovat vysokohorskou turistiku.
Mimořádně oblíbení medvídci panda jsou jedním ze symbolů Číny. 
Poslední dobou je možné navštívit několik rezervací, kde si je můžete 
pořádně prohlédnout. Aktivní je v této oblasti hlavně region Sečuán, 
který nabízí turistům výlety přímo za pandami. Tam vám anglicky 
mluvící průvodci povědí o životě pand vše. Můžete se na ně podívat 
velmi zblízka a popřípadě si i pohrát s mláďaty.

Cestování
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15V Africe najdete desítky možností, jak se nezapomenutelně 
ubytovat v korunách stromů. Jedním z nejkouzelnějších 
resortů, které ubytování v korunách stromů nabízejí, je 
The Kingston Tree House v Jihoafrické republice. Ubytová-
ní v korunách stromů (tzv. treehouse) je unikátní zážitek. 
Většina afrických treehouse jsou luxusní lodge postavené 
v korunách obrovských baobabů, marulí, mahagonů či 
leadwoodů. Jsou vybaveny stejně dobře jako nejlepší hote-
lové pokoje, ale mají navíc výhodu neuvěřitelného výhle-
du – často můžete doslova z postele sledovat svět africké 
divočiny, pozorovat rozzářenou africkou noční oblohu nebo 
pohlédnout žirafě z oka do oka. The Kingston Treehouse je 
unikátní koncept s atmosférou, na níž nikdy nezapomenete.

TReeHoUSe V aFRICe

14nePÁl, ZemĚ nÁdHeRnÉ 
PŘÍRodY I noSoRoŽCŮ
Domov himálajských osmiti-
sícovek, světově významných 
památek – možná 
překvapivě – i nosorožců 
– to je Nepál. Výchozím bo-
dem všech cest je Káthmán-
dú. Nespočet pagod a hlavně 
„malé Varanásí“ Pashupa-
tinath by neměl vynechat 
žádný návštěvník.
Milovníci hor pak mohou 
vyrazit mnoha směry 
do výchozích bodů treků. 
Cesta do Pokhary (Annapur-
na) je téměř nekonečná, 
na sever (Langtang) zase 
patří mezi nejdrsnější 
silnice vůbec. 
Z Pokhary se nejvíce lidí vydá 
k Annapurně, pro běžné 
turisty je nejlepší volbou 
výlet na Poon Hill. Vyrazíte-
-li z Káthmándú na sever, 
získáte tím dvě výhody – 
i v hlavní sezóně zde 
budete téměř sami a k ho-
rám se navíc dostanete 

opravdu na dosah.  
Odvážíte-li se absolvovat pře-
let do Lukly, ušetříte několik 
dní chůze a za přítomnosti 
jaků postupně stoupáte 
pod nejvyšší horu světa.  
Netroufáte si na trek? Využij-
te kombinaci jednoduchých 
procházek v Pokhaře, odkud 
uvidíte úžasné panorama 
Annapuren, objevování 
horských vesniček nedale-
ko metropole s výhledy až 
k Everestu a návštěvy národ-
ních parků na jihu země, kde 
na safari uvidíte nosorožce, 
slony, krokodýly či vzácné 
gaviály a tygra. 
Etablované cestovní kance-
láře navíc dokážou zajistit 
i kvalitní ubytování, stravu 
a soukromé transfery, díky 
kterým se komplikovaná 
cesta z metropole do hor 
podstatně zpříjemní. Láka-
vou možností je také cesta 
z Nepálu do Tibetu.
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ZIMA V PAŘÍŽI MÁ NEOBYČEJNÉ KOUZLO, NESE SE JAK JINAK NEŽ V MÓDNÍM 
STYLOVÉM DUCHU. VÝKLADNÍ SKŘÍNĚ NABÍZÍ SPEKTAKULÁRNÍ PODÍVANOU DO SVĚTA 

LUXUSU A VYPRÁVÍ PŘÍBĚH JAKO VYSTŘIŽENÝ PODLE FILMOVÉHO SCÉNÁŘE. 
VŠE JE PEČLIVĚ NAČASOVÁNO A USPOŘÁDÁNO, ABY VÁS MÓDNÍ METROPOLE 

OKOUZLILA A SVEDLA. LÁKÁ LESKEM DIAMANTŮ, TRENDOVÝMI SILUETAMI 
Z PŘEHLÍDKOVÝCH MOL, ZATÍMCO KABELKY A OBUV Z PIEDESTALŮ 

VZBUZUJÍ TOUHU JE VLASTNIT, ALESPOŇ NA CHVÍLI.



Móda
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Móda na zimu
J

ste v zemi, kde móda tvoří jeden z ekonomických pilířů. Sčí-
tá asi 44 tisíc butiků, roční tržby dosahují více než 154 mi-
liard eur, což představuje 3,1 % HDP. O tom, že Francouzi 
rádi nakupují není pochyb. Cit a vášeň pro módu mají v krvi 
a pochází z dob královského dvora. Ročně utratí v průměru 

65 miliard eur za módu a doplňky. Největší invaze přichází ke konci 

roku, navštěvují Paříž, aby se zasnili před pohádkovými výlohami 
luxusních butiků a nákupních domů, načerpali jedinečnou vzrušující 
atmosféru. Pokud se rovněž chystáte navštívit Paříž, buďte trpěliví 
a klidní. Město bude místy praskat ve švech a čelit nájezdům mód-
ních nadšenců ze všech zemí. A co se vlastně bude nosit? Připravili 
jsme pro vás několik módních lahůdek… Bon shopping!

Přírodní hřejivé odstíny k podzimu patří a rozhodně máte z čeho 
vybírat. Od tradiční béžové, kamelové po hnědou, nebo mů-
žete zkusit tlumenější barvy zelené, modré, šedé a fi alové. Aby 
outfi t nepůsobil fádně, zvolte doplňky ve výraznějších odstínech. 
Největší pozornost patří oranžové, červené a královské modré, 
které perfektně rozzáří podzimní garderobu. Chápete správně, 
ospalost a chmurnost jsou out, aktuálně vedou metalické odstí-
ny, lesk a záře v podání zlaté, výšivek, aplikací kamenů a pajetek.

TERRACOTTA

LOUIS VUITTON

ETAM

ET
A

M

H
&

M

ETAM
ET

A
M

A
N

G
EL

 S
C

H
LE

SS
ER

 

ET
A

M ETAM

H
&

M

ETAM



RO
BE

RT
O

 T
O

RR
ET

TA

A
LB

ER
TA

 F
ER

RE
TT

I

CHANEL

Móda

76 | Ice Zima 2019

Nadešel čas pustit se do inventury svetrů. Obyčejné a nudné 
dejte stranou a věnujte zvýšenou pozornost trendovým kous-
kům. Nadále unosíte svetry s nápisem, logem, veselým printem 
a copánkovým vzorem. Novinkou jsou všité přívěsky, náhrdelník, 
drobné perly, kamínky, štras či fl itry, třpyt je totiž žádoucí. Velmi 
efektně působí aplikace krajky a peří. Noste s páskem, abyste 
docílila ženskosti a elegance.
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Víme, jak dokonale se protiklady přitahují. Spojení černé s bí-
lou vytváří nestárnoucí a nerozlučnou módní dvojici. Diskrétní 
a intenzivní černá je spjatá s elegancí a stylem, zeštíhluje siluetu, 
je považována za pařížskou barvu, preferovaná a nošená pře-
vážnou většinou módních návrhářů. Vzpomeňme petite robe 
noir Gabrielle Chanel (malé černé), dámský smoking Yves Saint 
Laurent nebo šaty Givenchy pro Audrey Hepburn. Dodnes umělci 
polemizují, zda jde ve skutečnosti o barvu, jelikož neodráží 
světlo. Odpovědí je verdikt Yves Saint Laurenta: „Černá je moje 
útočiště, je linkou na bílém papíře“. Ve spojení s andělsky čistou 
bílou vzniká úhledný a přirozeně elegantní outfi t. 
Takový kontrast Karl Lagerfeld zavedl do vlastní 
garderoby i kolekcí Chanel.

ČERNÁ A BÍLÁ
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Sukně vynikají střihem, asymetrií a materiá-
lem, nosí se propínací s vysoko posazeným 
pasem, výraznými knofl íky a rozparky. Délka 
midi dosahuje do poloviny lýtek a dokona-
le ladí s vysokými podpatky. Vykouzlí vám 
sexy ženskou postavu podle vzoru Victorie 
Beckham. Na výběr máte také áčkový střih 
s řasením, plisováním nebo sklady. Takové 
sukně působí vzdušně, pohodlně, dokonale 
zdůrazní štíhlý pas a zavání Diorovým 
New Look stylem a róbou Marilyn Monroe.
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PLESOVÁ SEZONA ZAČÍNÁ
– největší výběr společenských šatů na jihu Čech

Salón AFRODITÉ | originální dámská móda

Kochana z Prachové 119 | 386 01 Strakonice

+420 605 271 879 | FB: afrodite-strakonice

www.afrodite-strakonice.cz

IVAMODA.CZ | velkoobchod 

se společenskou módou

Palackého nám. 86 | 386 01 Strakonice

+420 605 261 498 | ivamoda.cz@gmail.com

www.ivamoda.cz
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Móda

Navěky zapsány do módních dějin. Divoká osmdesátá léta jsou 
bohatým zdrojem nápadů dnešní módy, nabízí řadu detailů, 
kombinací a způsobů nošení. Bylo to období odvážné, extra-
vagantní, provokativní a nesmírně kreativní s hlavní motivací 
upoutat pozornost. Pohled do minulosti…
Zvykněte si na explozi barev a motivů, zejména vitaminové 
odstíny a fl uo. Doplňky musí být vidět, čím výraznější, tím lepší. 
Čelenky, mašle, látkové gumičky, klipsové náušnice a výrazné ná-
ramky vás budou letos bavit. Adoptujte strukturované modely ve 
tvaru přesýpacích hodin, tj. výrazná vyztužená ramena, nabírané 
rukávy a štíhlý vosí pas. Excelentně vykreslují kolekce domů Bal-
main, Saint Laurent a Balenciaga. Kalhotové kostýmy inspirované 
pánským stylem jsou žhavým hitem sezony, inspirujte se total 
lookem Annie Lennox. Bez pásků se letos neobejdete, noste je 
přes sako, svetr i kabát. Osmdesátku také reprezentuje erotika 
zastoupená průhlednými nebo síťovanými modely, krátkými 
sukněmi, hlubokými výstřihy a modely s odhaleným ramenem. 
Lehce souvisí s vlnou gotiky a rocku, vracejí se kožené kalhoty 
a bundy, lesk a záře v jakékoliv podobě je více než žádoucí.
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Značka JAROSLAVA se zabývá úpletovou módou specifi ckou pro náročnou klientelu,
která má zájem o nadčasový styl čistoty designu, výraznou,kultivovanou barevnost a kvalitní zpracování.

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

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

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

Otevřeno: po-pá 11-19, so 11-15, Email: jaroslava@jaroslava.cz
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Zcela určitě se dá říct, že nadešla doba znovu-
objevování kreativity a estetičnosti. Rozmanitost 
zaujímá a přitahuje, doba si žádá nový způsob po-
hledu na módu, objevit „to“, co činí model odlišný. 
Nákup je ceremonie a vypráví o emocích, vybírejte 
s klidem, rozhlížejte se a sledujte, zda vás něco 
zaujme. Prvních pár vteřin je rozhodujících a jsou 
správnou volbou. Obzvlášť ke konci roku jsou 
butiky přeplněné, zimní kolekce za krátkou dobu 
spadnou do výprodeje, o to víc si všímejte detailů, 
materiálů, zajímavého střihu, náročnosti provede-
ní, řasení, volánků nebo zapracovaných aplikací. 
Ostatně, nemůžete minout cíl. V módní branži totiž 
neexistuje ošklivý či nepovedený artikl. I taková 
móda se nosí, uveďme tvorbu domů Maison Mar-
tin Margiela, Balenciaga i Gucci. Jejich DNA záměr-
ně spočívá na protikladu estetičnosti jako evidentní 
tradiční kráse, nýbrž stojí v opozici, působí na první 
dojem ošklivě, špinavě, použitě, nesouvisle a ne-
vkusně. Překračují hranice risku, překvapují a dráždí 
kuráží a současně vzbuzují zvědavost a zájem. Ano, 
jde o fenomén dnešní módy a přístup více umě-
lecký. Bizarní je fakt, že „ošklivost“ vynáší a je více 
rentabilní. Jak uvedla Gabrielle Chanel: „Nebudete 
mít dvakrát příležitost zapůsobit na první dojem“. 
Dodnes je Paříž vlídná, nikoho nesoudí a umožňuje 
každému prostor vyjádřit vlastní identitu a vkus, 
estetičnost i „ošklivost“.
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Ideální
SVATEBNÍ DEN
JJe zajímavé, jak se názor na svatby časem mění. Dříve bylo jedno-

značně dané, že svatba k životu patří. Lidé, kteří zůstali celý život 
svobodní, byli tak trochu „zvláštní“. Říkalo se, že neprovdaná 
dívka „zůstala na ocet“ a starý mládenec „zkejsnul“. Naši předci 
chovali manželství ve velké úctě. Domlouvání svatby, průběh ná-
mluv a vlastního svatebního obřadu měly svůj řád a podobu. 
Tak například svatební den si budoucí novomanželé nemohli jen 
tak vybrat. Ještě na počátku 20. století bývalo tímto významným 
dnem pouze úterý. Postupem času se stávala svatebním dnem so-
bota, výjimečně pátek. To ostatně přetrvalo ve velké míře dodnes. 
Podle statistiky se koncem týdne odehrává téměř 80 % všech 
svateb. Nešlo však jen o den v týdnu, ale i o roční období. Nejvíce 
svateb se uzavíralo v lednu až v dubnu a v září až v říjnu – říkalo 
se například: Když se v září oženíš či vdáš, bohatství zaručeno 
máš, nebo: Svatba na Nový rok – k věrnosti a lásce skok.
Nejméně oblíbeným měsícem pro uzavírání manželství byl květen, 
kdy se říkalo: V máji – máry. Lidé věřili, že svatby uzavřené v tomto 
měsíci jsou nešťastné. Podle odborníků tato pověra plynula z fak-
tu, že o svatební noci dívka přišla o panenství a dost často došlo 
k početí. Protože ale začínala sezona nejtěžších zemědělských 
prací, častokrát se stalo, že dítě potratila. Proto bylo lépe uzavřít 
svatbu na podzim – bylo sklizeno a nejtěžší práce byla hotova.  
Obliba svateb na podzim souvisela samozřejmě i s tím, že vzhle-
dem ke konci hospodářského roku byl dostatek zásob… 

Družba, družička a vůbec svatebčané…
Tak jako nebylo jednoduché zvolit datum, nebyla žádná legrace 
uspořádat svatbu. Na to, že by se dva mladí lidé vzali někde  
v ústraní a sami, mohli rovnou zapomenout. Na svatbu zval družba  
s mládenci příbuzné, nejbližší sousedy a kmotry novomanželů.  
A kdo to vlastně byl takový družba? Rozhodně osoba, bez které se 
žádná svatba neobešla. Člověk, který měl na starosti domlouvání 
námluv, sepisování svatební smlouvy (Vážení, ačkoliv se tak tváří, 
nejde o výmysl poslední doby. Svatební smlouva má dlouhou tradici.) 
a zařizování svatby. O tuto službu ho požádal ženich a jeho rodiče.
Družba se v takových záležitostech dobře vyznal, protože tuto 
službu zastával obvykle pro široké okolí. 
Protože šlo vždy o velkou událost, předpokládalo se, že bude stát 
i hodně peněz. Aby rodině nevěsty a ženicha ulehčili, posílali 
pozvaní hosté do domu nevěsty potraviny na přípravu hostiny 
(mouku, vejce, máslo apod.).

Svatba – velká podívaná
V předvečer svatby se ženich i nevěsta rozloučili se svými vrstevníky. 
Tomuto zvyku, který se v mnoha krajích udržuje i dnes, se říkalo 
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Při výběru šatů se nenechte 
ovlivnit módními trendy…
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TAKÉ SE BUDETE ŽENIT, NEBO VDÁVAT?
POSLEDNÍ DOBOU SE HOVOŘÍ O MÓDĚ 
SINGLES. O MLADÝCH ŽENÁCH ČI 
MUŽÍCH, KTEŘÍ SE ROZHODLI OBEJÍT 
BEZ SVATBY, PRO KTERÉ „RAZÍTKO 
V OBČANCE“ PŘECE NENÍ K ŽIVOTU 
VŮBEC POTŘEBA. JENOMŽE SVATBA, 
TO PŘECE NENÍ JEN O FORMÁLNÍM 
AKTU. JE TO O TOM, ŽE SE VEŘEJNĚ 
ZAVAZUJEME SDÍLET S DRUHÝM 
ČLOVĚKEM SVŮJ ŽIVOT. A TO ZASE 
NENÍ AŽ TAK NEPODSTATNÉ…



„loučení se svobodou“. Zpívaly se písničky, nevěstiny družičky vily 
věnečky ze zeleně a kvítí, kterými v den svatby ozdobily nevěstin 
dům, vozy, kočár a koně na cestu do kostela. Družičky mívaly 
ve zvyku zasadit si doma snítku myrty (symbol lásky, manželství 
a plodnosti) z nevěstina věnečku. Když myrta vykvetla, byla na ob-
zoru další svatba. Velmi oblíbený byl i rozmarýn, který je symbolem 
věrnosti.
Konečně přišel den svatby. Hosté z ženichovy strany přicházeli 
do domu nevěsty. V čele tohoto průvodu se nesl svatební koláč. 
Nevěsta musela mít o svatbě na sobě něco vypůjčeného, aby měla 
šťastné manželství a nesměla udělat ani steh na ženichově svatební 
košili, sice by byl na ni zlý. Bývala také obvykle schována a družba 
se ženichem ji po domě hledali. Pak nevěsta a ženich poklekli před 
rodiče, aby jim poděkovali za vychování a rodiče jim požehnali 
do stavu manželského.
Po všech těchto náležitostech vyvedl družba nevěstu z otcovského 
domu k připravenému kočáru ozdobeného zelení a květinami.
Do dalších ozdobených vozů nasedli svatebčané a průvod jel 
do kostela v tomto pořadí: první jel vůz se ženichem a jeho rodiči, 
pak svatebčané a až na konci vůz s nevěstou a jejími rodiči.
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Dnes je všechno jinak?
Možná si říkáte, že dnes je všechno úplně 

jinak. Jistě, družba už není to, co býval 
a mouku na koláče vám domů asi 
také nikdo nepošle. Přesto však 
zůstalo mnoho zvyků a pověr, 

které se ke svatbě 
vážou... 

Svatba byla velkou podívanou pro celou vesnici. Přihlížejícím sva-
tebčané rozhazovali z vozu koláče, cukroví, někdy i peníze. 
To proto, aby nevěsta ukázala, že bude štědrá. Během církevního 
obřadu novomanželé prováděli obyčeje, které jim měly zajistit štěstí 
v manželství. Tak třeba nevěsta se snažila ženichovi při obřadu 
šlápnout na nohu, to aby nad ním v manželství měla navrch. Nebo 
který z novomanželů si při obřadu dříve klekl, ten měl v manželství 
poslouchat. Zajímavý je i zvyk, kdy nevěsta žádala v kostele ženicha 
o peníze, aby v manželství neměla nouzi.
Po obřadu se svatebčané vraceli do domu nevěsty, kde byla připra-
vena hostina. Tentokrát jela již nevěsta se ženichem v prvním voze. 
Při cestě z kostela byl průvod zastaven sousedy z vesnice. Ti natáhli 
přes cestu provaz s pestrými šátky. Svatebčané dali sousedům 
napít kořalky (někdy musel ženich zaplatit i penězi), a tím si cestu 
vykoupili.
Ke svatební hostině se také vázala řada pověr a zvyků. Kolem stolu 
byl například tradiční zasedací pořádek. Ženich seděl v čele stolu 
a nevěsta vedle něho tak, že seděla v rohu na dvou lavicích. Před 
jídlem se všichni svatebčané krátce pomodlili. Jídla na stůl nosili 
mládenci a družba je dělil. Novomanželé jedli z jednoho talíře, to 
aby zůstali svorní. Lžíce měli svázané červenou mašličkou. Nevěs-
ta neměla jíst mnoho, aby v manželství neměla nouzi. Také měla 
být spíše vážná, neměla se mnoho smát, aby potom v manželství 
neplakala a mohla se radovat. Hostina začínala obvykle polévkou 
z drůbeže, následovalo nějaké masité jídlo – nejčastěji se podávala 
vařená slepice nebo kohout s vařenými nudlemi. Samozřejmostí 
bylo i různé pečivo: koláče (kulaté, vázané – plněné různými ná-
plněmi), boží milosti či bábovky. Na svatební stůl patřila i krupi-
cová kaše maštěná máslem a sypaná perníkem. Jídla připravovala 
především nevěstina matka se zkušenými kuchařkami, které tuto 
službu zastávaly v širokém okolí. Mezi jídly družba předříkával přání 
novomanželům, pronášel nejrůznější žertovné průpovídky a bavil 
hosty spolu se svatební muzikou. Bujará nálada vydržela až do 
pozdních hodin.
Den po svatbě se nevěsta převážela s výbavou (peřiny, kanafas, 
stůl, židle, truhla, nádobí, kráva a trocha peněz) do domu ženicha. 
Tím skončily svatební veselosti a manželům začínal všední život.

Užijte si tento 
den podle svých 

představ…
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Svatební věnec
Svatební věnec na dveřích ozdobený přírodními či umělými materiály 
symbolizuje slávu, čest a radost. Věnec na dveřích by měl být bohatě 
zdobený a měl by vzbuzovat veselý dojem. Při dekoraci svatebního 
věnce se doporučuje použít břečťan, rostlinu věrnosti, přátelství, 
stálosti a vytrvalosti.

Svatební brána
Svatební brána vždy vyzývá k tomu, aby se jí prošlo. Slouží zároveň 
jako ochrana a symbolicky znázorňuje přechod mezi dvěma světy, 
mezi světem známým a neznámým. Stejně jako svatební věnec by 
měla být bohatě zdobená pentličkami, květinami a břečťanem  
a vždy vzbuzovat veselou a radostnou náladu.

Svatební koláče
Svatební koláče se pečou několik dnů před svatbou a slouží jako 
osobní pozvánka pro svatební hosty. Budoucí novomanželé koláče 
osobně rozdají rodině, přátelům a sousedům. Koláče by měly mít 
nejméně tři různé náplně.

Snubní prsten
Už od dob Egypťanů byl kruhový tvar prstenu symbolem věčné 
lásky. Římané obvykle nosili železné prstýnky jako symbol trvalého 
manželství. Také se říkalo, že v třetím prstu levé ruky je žíla, která 
vede přímo k srdci. Proto se prsten nosil na prostředníčku na zname-
ní lásky a zaslíbení se jeden druhému. V některých zemích se prsten 
nosí na levé ruce a po svatbě se přesune na pravou ruku. Diamant 
na snubním prstenu se poprvé objevil ve středověké Itálii a díky své 
tvrdosti se stal znamením trvalé lásky.

Ženich
Ženich by neměl mít motýlka, aby nevěstě neuletěl.

Zkouška ženicha
Ještě než ženich vstoupil do nevěstina domu, byl podroben nená-
padné zkoušce. Na prahu na něj čekala láhev vína a špalek se seky-
rou. Jestliže popadl první sekyru, bylo to dobré znamení. Znamenalo 
to, že z něj bude dobrý hospodář. Pokud se mu zalíbila láhev, ojoj, 
bude z něj opilec.

Zkouška nevěsty
Ani nevěsta nebyla ušetřena malého prověření svých schopností.  
Po prvním vkročení do ženichova domu měla připravenu v rohu 
metlu. A jak hbitě se s ní otáčela, taková z ní byla hospodyně. 

Závoj nevěsty
Závoj nevěsty je symbolem panenství. Slouží také jako ochrana před 
zlými duchy. Dnes již některé nevěsty chodí bez závoje, ale je to 
rozhodně škoda!

Svatební kytice
Svatební kytici by měla nevěsta spatřit až v den svatby, kdy ji přinese 
ženich. Měla by být udělána nevěstě na míru – ženich by měl umět 
popsat barvu šatů, vlasů nevěsty, zda je spíše romantický či elegant-

ní typ… Dle instrukcí 
potom květinářka 
udělá originální kytici. 
Tu na konci svatební 
hostiny hodí nevěsta 
za hlavu mezi svateb-
čany. Která žena či 
dívka ji chytí, do roka 

se vdá. Kytici vždy musí někdo chytit, i kdyby to měl být muž nebo 
vdaná žena. Zajistí tak štěstí novomanželům.
Kromě svatební kytice pro nevěstu by měl ženich přinést i kytici na 
auto nevěsty.  Měla by být spíše plochá a odolná vůči větru. (Větší 
květinářství nabízejí dokonce i speciální úchytky, které zaručují pev-
nost přichycení a nepoškodí lak auta.)

Svíčka
Svíčka je symbolem světla a ohně. Už odedávna se používá při 
chrámových obřadech, ke kterým svatba nepochybně patří. Svatební 
svíčka by měla být nejen na obřadu, ale i na hostině. Plamen svíčky 
vypovídá o budoucím manželství. Pokud je plamen klidný a netře-
petá se, bude klidné a harmonické i manželství. Třepetavý a prskající 
plamen předvídá bouřlivé manželství. 

Svatební dort
Svatební dort je symbolem plodnosti. Říká se, že kdo bude mít při 
krájení dortu ruku nahoře, ten bude mít v manželství navrch. Aby 
manželství vydrželo, musí nevěsta i ženich ochutnat svatební dort. 
Ani svatební hosté by neměli dort odmítnout, přineslo by to smůlu 
jim i snoubencům. Aby neměla nevěsta uplakané děti a nouzi 
v manželství, nesmí péct ani jinak pomáhat s pečením svatebních 
koláčů, dortu a cukroví. Které družičce se ukrojený kousek ze 
svatebního dortu na talířku převrátí, do roka se vdá, anebo zůstane 
sedm let neprovdána.

Družičky
Družičkami bývala svobodná děvčata přibližně stejného věku jako 
nevěsta. Šaty družiček bývaly podobné šatům nevěsty, aby zmátly 
zlé duchy, kteří se od rána neúnavně snaží překazit svatbu. Tradice 
družiček se pomalu vrací, i když se přenáší spíše na menší děti. Malé 
družičky nesou obvykle nevěstě závoj.

Nevěstin podvazek
Každá nevěsta by měla mít podvazek, byť jen pro ozdobu.  
Na hostině ženich sundá nevěstě podvazek a napnutím vystřeluje 
mezi přítomné svobodné pány. Kdo jej chytí, do roka se ožení.

Vybírání do střevíčku
Svědek nebo kamarád ženicha sundá nevěstě střevíček a vybírá  
do něj bankovky. Který ze svatebčanů dá nejvíc, může si s nevěstou 
zatančit.

Květinové děti
Občas nám trochu splývají s družičkami. Bývají to malé děti, které při 
vycházení z kostela nebo obřadní síně rozhazují květiny nebo okvět-
ní lístky. Každé dítě by mělo mít svůj košíček. Květiny mají přilákat 
bohyni plodnosti.

Rýže
Aby bylo novomanželům dopřáno mnoho potomků a hojnosti, 
zasypou je svatební hosté při vycházení z kostela či obřadní síně rýží, 
čočkou, plátky růží, konfetami, oříšky nebo rozinkami. K zasypávání 
novomanželů se hodí i svatební hostina. Semínka, která se uchytí 
nevěstě na šatech, znamenají plodnost, hojnost a štěstí. Čím více 
semínek, tím lépe.

Svatební špalír
Přátelé novomanželům vytvoří uličku, kterou musejí oba projít  
a přitom se jim v tom snaží všemožně, ale nenásilně zabránit.  
Symbolikou je společné překonání nesnází.

Zatahování
Ženichovi přátelé po skončení obřadu napnou před východem pro-
vaz ozdobený květinami, stuhami, ale i např. vypitými lahvemi  
a dovolí mu pokračovat v cestě, jen když se ženich „vyplatí“. 

Svatební zvyky a pověry



Svatební hostina
Přes svatební zvyky a šaty jsme se snad konečně dostali i k tomu 
téměř nejdůležitějšímu, a to je svatební hostina. 
Před vstupem do restaurace přivítá nevěstu a ženicha personál,  
nabídne jim přípitek a zároveň rozbijí talíř. Střepy (ne skleněné) 
přinášejí štěstí a kromě toho hlukem odhánějí zlé duchy. Společ-
ným zametáním novomanželé prokážou vůli spolupracovat a řešit 
problémy společně.
Ženich by měl nevěstu přenést přes práh na hostinu a do nové 
domácnosti, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají pod prahem a chtějí 
zmařit dobré vyhlídky na plodnost a blahobyt novomanželů. Ne-
věsta se prahu nesmí dotknout ani cípem šatů, duchové by se na ni 
mohli nalepit.
Družba přenáší přes práh i družičky, aby novomanželům nena-
nesly do domu smůlu. 
Hostina začíná přípitkem. Nejčastěji jej pronáší tatínek nevěsty 
nebo svědek před aperitivem a mezi prvním a druhým chodem 
pronese druhý přípitek tatínek ženicha. 
U svatební tabule by neměly být žádné neobsazené židle. 
Společné pojídání polévky má ukázat, jak novomanželé budou 
zvládat životní nástrahy. 
Nevěsta by měla celý svatební den z jídla jen uštipovat.
Svobodné dívky a ženy sledují chvíli, kdy se během hostiny ne-
věsta poprvé zvedne ze své židle, aby usedly na její místo. Které se 
to první podaří, první se vdá. 
Aby manželství bylo plodné, pochová nevěsta dítě nebo pohou-
pe kolébku. 
Kdo sedí na hraně stolu, ten prý zůstane sedm let svobodný, kdo 
je podmeten, ten se nevdá nebo neožení.
Během svatební hostiny dochází k únosu nevěsty. Je symbo-
lem dívčího odloučení od rodičů a přechodem k novému životu. 
Zvyk loupit nevěstu má velkou tradici. Už v antice byl únos nevěsty 
běžnou věcí a zůstává jí dodnes. Dříve byl právě ženich tím, kdo 
odváděl nevěstu jejím rodičům, dnes je čerstvě oddaná nevěsta 
odvážena přáteli, a to ještě v průběhu svatební hostiny. Nevěsta 
dokonce smí spolurozhodovat o tom, kam se pojede.
Většinou se jedná o kavárnu v blízkosti místa konání svatební 
oslavy. Tam se čeká na ženicha a lehce se popíjí. Zaplatit útratu 
pak musí mladý novomanžel – jako určitý způsob výkupného za 
nevěstu, kterou chce dostat zpět. Jednou z dalších tradic je také to, 
že ženich vykoupí nevěstu zlatým šperkem.
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Svatební doplňky
Každá nevěsta by měla mít v den svatby něco nového jako sym-
bol nového začátku, něco starého jako symbol zachování rodinné 
tradice, něco půjčeného jako symbol toho, že si bude brát k srdci 
i rady jiných a něco modrého. Modrá znamená věrnost, lásku a 
dlouhý život. Půjčená věc by měla pocházet od šťastně provdané 
ženy, protože tak přenese kousek jejího štěstí i na nevěstu. Půjčené 
mohou být i svatební šaty. Modrý může být podvazek a modrá se 
může objevit i v kytici. Starou věcí bývá často rodinný šperk, ale po-
zor na perly. Perly jako šperk nevěstě přináší slzy. Stejně tak modré 
nebo fialové svatební šaty symbolizují modřiny. 

Svatební šaty
Tím se ovšem dostáváme k tématu jistě nejzajímavějšímu  
– ke svatebním šatům. I pro ně platí mnohá pravidla.
Pokud si nevěsta sama šije šaty, zašívá si cestu ke štěstí. Naopak, 
pokud švadlena v den svatby dokončí poslední detail na šatech, 
přinese to nevěstě štěstí. Matka ani sestra nevěsty by neměly mít 
šaty stejné barvy jako nevěsta. 
Co se materiálu týče, dnešní svatební šaty mohou být prakticky  
z čehokoliv, což platí jak pro barvy (ovšem pozor na tu modrou, či 
fialovou), tak i pro materiály. Vaše svatební šaty mohou být džínové 
i manšestrové, červené, oranžové nebo černé. Pokud budete chtít 
být skutečně originální, můžete zvolit transpa-
rentní nebo strečový úplet nebo třeba stříbrnou 
polituru. Fantazii se zkrátka meze nekladou. 
Navzdory možnostem, které se nabízejí, většina 
nevěst však stejně celý život touží obléknout si 
šaty sněhobílé a cítit se jako v pohádce. Pokud 
to je i váš případ, můžete zvolit vyšívanou kraj-
ku, satén, tyl, dyšes, taft, organzu, šaty s ruční 
korálkovou výšivkou se závojem z tylu nebo ze 
stříbrného pletiva. 
Obecně platí, že ne každé nevěstě každé šaty 
padnou. Šaty, které dobře vypadají na mo-
delce, nemusí dobře vypadat zrovna na vás. 
Proto bych doporučila nedat pouze na módní 
trendy a svatební katalogy, ale spíše se obrátit 
na renomovaný svatební salon, nebo ještě lépe 
přímo módního návrháře nebo návrhářku. Ti 
totiž nejlépe odhadnou, v jakých šatech budete 
vypadat dobře…

Materiál rozhoduje 
o mnohém…
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KAleNDář PříPrAv
říkáte si, že svatbu plánujete až někdy během příštího 
roku a máte tedy dost času? Tak to asi netušíte, co všechno 
je třeba před svatbou zařídit a jaký čas je třeba k tomu, 
abyste vše absolvovali v klidu a v pohodě. Právě pro vás 
tu máme speciální svatební kalendář, který vám může 
posloužit jako návod, co je potřeba ještě zařídit, aby se na 
nic nezapomnělo.

9-6 měsíců před svatbou
Vybrat datum svatby
Navštívit matriku
Rezervovat místo konání obřadu
Sestavit seznam svatebních hostů
Předběžně rezervovat místo pro konání hostiny
Sestavit rozpočet 

6-3 měsíce před svatbou
Upřesnit seznam hostů a speciální požadavky na dietní omezení
Vybrat si svědky
Zajistit hudební doprovod
Zajistit fotografa popřípadě kameramana

2 měsíce před svatbou
Zajistit svatební oznámení a pozvánky 
Zajistit organizátora svatby (družbu)
Sepsat seznam svatebních darů a vytipovat si vhodné obchody
Vybrat snubní prstýnky
Vyřešit otázku oblečení
Sestavit jídelní lístek 

1 měsíc před svatbou
Rozeslat svatební oznámení a pozvánky
Sestavit zasedací pořádek: do aut cestou na obřad i z obřadu, na 
svatební hostinu
Domluvit veškeré dekorace a květiny
Objednat svatební dort a svatební pečivo
Objednat zkoušku make-upu a účesu

2 – 3 týdny před svatbou
Objednat svatební kytici a květinovou výzdobu
Rezervovat ubytování pro hosty
Objednat svatební vozy
Roznést zvací koláčky jako osobní pozvání na svatbu
Zajistit krabice či jiné dárkové balení na výslužky

1 den před svatbou
Provést poslední změny v zasedacím pořádku a ten předat orga-
nizátorovi svatby

Svatba trochu jinak
Velká část naší přílohy je věnována klasické svatbě. Ne každý má 
ovšem v úmyslu prožít tu pravou staročeskou svatbu. Pro ty, kdo 
nejsou věrni tradicím, se dnes otevírají nedozírné možnosti. Přejete 
si svatbu na ostrově, v balonu, nebo třeba na koni?

Obřad na ostrově 
Nejčastějšími místy, kam jezdí Češi prožít netradiční svatbu, bývají 
exotické ostrovy. Mezi nimi vedou – Mauritius nebo Seychely. 
Například na Mauritiu si každý rok řeknou své „ano“ stovky párů 
z celého světa. Ostrov je vyhlášený krásnými plážemi a čistým 
mořem, ale také svou legislativou. Čechům i dalším obyvatelům 
Evropské unie, kteří na Seychelách uzavřou sňatek, totiž bude au-
tomaticky uznán za právoplatný domovskými úřady. Kromě těchto 
dvou favoritů Češi dost často míří i na Jamajku či do Dominikánské 
republiky. Svatby v těchto zemích však české úřady neuznávají a je 
pak nutné obřad v tuzemsku absolvovat znovu. 
Pokud plánujete svatbu v zahraničí, je nutné se pro ni rozhodnout 
s velkým časovým předstihem. Obvykle je nutné ji u specializova-
ných agentur rezervovat dva až tři měsíce předem. Je to proto, 
že například úřady na ostrově Mauritius dovolují cizincům pouze 
jednu svatbu za den. 
Samotný obřad, například na Mauritiu, stojí asi čtrnáct tisíc korun, 
letenky pro jednoho tam i zpět kolem dvaceti tisíc korun, jedna 
noc v hotelu pro jednu osobu pak od dvou do čtyř tisíc korun. 
Ostatní náležitosti, jako květiny či pořizování fotografií, stojí další 
tisíce. Agentury přitom všechny tyto služby nabízejí v jednom 
balíčku v cenách, které se v průměru pohybují mezi 70 a 80 tisíci 
korunami. Na Mauritiu má přitom nevěsta ve všech obchodech  
a zařízeních slevu 50 procent. 
Rodné listy musí být pro tamní úřady přeloženy do angličtiny  
a ověřeny notářem, což většinou obstarají svatební agentury. Jako 
platný doklad je nutný cestovní pas. Po návratu do Česka pak bude 
oddací list v anglickém jazyce opatřený apostilou, tedy mezinárod-
ním notářským ověřením, přeložen do češtiny.

Některé 
páry
preferují 
exotiku…
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Pověry ve svatební den
✿ Schovaná mince v botě přinese snoubencům bohatství. 

✿ Aby láska vydržela, schová si nevěsta do boty 
ještě čtyřlístek nebo jetel. 

✿ Šťastná je ta nevěsta, na kterou svítí slunce. 
✿ Čáp na komíně symbolizuje plodnost.

✿ Při odchodu nevěsty z domu by měla dát 
maminka nevěsty nevěstě drobnou minci 

do svatební pompadůrky jako symbol 
bohatství a hojnosti 
v nové domácnosti.

Na koni i v balonu
Nemusíte ovšem nutně jezdit do zahraničí, abyste mohli prožít 
nezapomenutelnou svatbu. Chcete-li opravdovou romantiku, jistě 
se můžete rozhodnout pro svatební obřad na zámku. Těch, které to 
nabízejí, jsou dnes již desítky – od velkých známých zámků, až po 
malé, které vám zaručí intimní atmosféru. Obřad na zámku si můžete 
zajistit sami, nebo se obrátit na některou z agentur. Ty organizují 
obřady na těchto místech za poplatky od dvou do dvaceti tisíc korun. 
Je jen na vás, zda budete chtít romantiku doplnit i o jízdu v kočáru, 
fotografi e v zámecké zahradě, či třeba středověkou hostinu 
v zámecké restauraci…
Pokud by vám během svatby chyběl adrenalin, můžete si samozřej-
mě vybrat něco zcela jiného. Svatbu si například můžete objednat 
i v létajícím balonu. Místo v proutěném koši je obvykle pro šest lidí 
a celý obřad vyjde na patnáct tisíc korun. 
Kdo preferuje sňatek v přírodě, může ho uzavřít v sedle jezdeckého 
koně, případně v kočárech tažených šlechtěnými lipicány. Cena obřa-
du ve čtyřspřeží se pohybuje od jednoho tisíce korun za osobu. 
Zcela netradiční svatební obřad mohou páry zažít na palubě malého 
cestovního letadla. Agentura si za zprostředkování této svatby účtuje 
dva až tři tisíce korun. Pronájem letadla pak stojí od deseti tisíc 
korun výše. Letadlo může pojmout maximálně šest lidí. Pár ale může 
být oddán pouze ve vzdušném prostoru České republiky. 
Vzhledem k tomu, že dnes již nemusí svatba znamenat jen soužití 
muže a ženy, ale mohou společně vykročit na cestu životem i dva 
muži, či dvě ženy, nabízejí se samozřejmě i pobyty speciálně pro 
ně, aby si svůj svatební den skvěle užili a necítili se přitom jako pod 
drobnohledem zvědavých pohledů.

Vítejte v Mexiku!
Oblíbeným místem pro svatbu bývá také Mexiko, a to navzdory 
tomu, že pokud tam chtějí cizinci uzavřít církevní sňatek, musí být 
předem oddáni úřady v domovské zemi. Pokud zde chtějí vstoupit 
do manželství civilním sňatkem, za tento obřad zaplatí téměř třicet 
tisíc korun. Dále se platí dekorace, fotograf nebo přípitek. Letenky 
tam i zpět budou stát jednu osobu skoro padesát tisíc korun. 
Pro zájemce o svatbu v Mexiku je také důležitý cizí jazyk. Za úřední 
řeč se v Mexiku považuje španělština, a je tedy nutné znát alespoň 
pár základních slovíček, nebo si u příslušné agentury zajistit tlu-
močníka. Důležitá je také turistická karta, kterou vydávají přímo 
po příletu na všech letištích. Kromě cestovního pasu musí mít žada-
telé i rodný list přeložený do španělštiny opatřený apostilou 
a potvrzení o svobodném stavu obou snoubenců, rovněž ve španěl-
štině. V Mexiku také musí budoucí manželé předložit analýzu krve, 
které se podrobí přímo v Mexiku, a to pět dní před obřadem. Tento 
rozbor by měl u obou budoucích manželů určit krevní skupinu 
a vyloučit přítomnost viru HIV. V opačném případě nebudou oddá-
ni. Poplatky za tyto rozbory se pohybují kolem sta dolarů. 

Pověry ve svatební den

I to již dnes lze celkem snadno zařídit. A pokud si na to sami 
netroufnete, potom to dozajista zvládne dobře zvolená svatební 
agentura… 

Svatba v rukou profesionálů…
A tím jsme se pomalu dostali zase na začátek. Tak jako dříve nemoh-
la být žádná svatba bez profesionálního družby, dnes se velká svatba 
neobejde bez profesionální pomoci. Jen se namísto družby obrátíte 
na svatebního koordinátora příslušné svatební agentury.  
Ta za vás vyřídí vše potřebné: zajistí místo svatby i hostiny, šaty, prs-
týnky, oznámení, catering, dopravu, květinovou výzdobu, termíny na 
matrice… Zkrátka všechno, o čem jste si v první chvíli ani nepomys-
leli, že to ke svatbě patří. 
Svatební koordinátor, kterého vám agentura nabídne, se po dobu 
svatebních příprav stává nejbližší osobou nevěsty a ženicha, v pod-
statě takovou jejich prodlouženou rukou. (No, co jsem říkala, starý 
známý družba) Během samotné svatby dohlíží na její bezchybný prů-
běh a spokojenost novomanželů i ostatních přítomných. Při výběru 
agentury hraje důležitou roli - právě s ním strávíte hodně času, takže 
byste si měli dobře rozumět. 
I pokud patříte mezi hodně vytížené lidi, měli byste si najít čas se 
s ním sejít a neřešit věci jen po telefonu. Minimální počet společných 
setkání by neměl klesnout pod tři. Na první schůzce si svatební koor-
dinátor vyslechne vaše požadavky a představy včetně té o rozpočtu. 
Na druhé předloží několik návrhů, jak by celá událost měla vypadat: 
vybere vhodná místa konání obřadu i hostiny, představí vám port-
folia jednotlivých dodavatelů a upřesní fi nanční stránku. Nakonec 
byste se ještě měli sejít potřetí, potvrdit celkový harmonogram 
a zrekapitulovat všechny detaily. Chybět by neměla ani ochutnávka 
svatebního menu a dortu nebo schůzka s fl oristkou, o zkoušce šatů, 
make-upu a účesu nemluvě.
Pokud vás zajímá, kolik to vše stojí, většinou se rozpočty svateb na 
klíč pohybují od sedmdesáti tisíc až ke třem milionům – tato částka 
zahrnuje jak odměnu za koordinaci pro agenturu, tak další náklady, 
od pronájmu místa po dort. 
Služby agentur se neustále rozšiřují, takže se s nimi můžete domlu-
vit nejen na samotném obřadu – některé fi rmy nabízejí  například 
možnost zřízení svatebního webu. Na něm můžete mít vy i vaši 
hosté neustále na očích aktuální informace (harmonogram svatební-
ho dne, ubytování pro svatebčany nebo seznam darů, které byste si 
přáli dostat). Jiné agentury vám pomohu zajistit svatební cestu, další 
pak třeba i uspořádání předsvatebního večírku. Záleží jen na vás 
a vašich přáních.
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Co byste ještě měli vědět
Aby byla svatba úspěšná, záleží na mnoha drobnostech, které 
musíte respektovat. Kdo s kým pojede v autě, kdo vedle koho bude 
sedět na obřadě, kdo s kým kam vejde a s kým odejde…

Řazení vozů při cestě na obřad
Nejčastější variantou bývá oddělená cesta ženicha a nevěsty: 
v prvním voze jede ženich se svým svědkem, dále jej následují vozy 
s ostatními svatebčany, kolonu uzavírá vůz vezoucí nevěstu a jejího 
svědka. Přejí-li si snoubenci jet společně: v prvním voze jsou oba 
rodičovské páry, za nimi ženich s nevěstou následováni zbytkem 
kolony.

Pořadí při vstupu do obřadní síně
Všichni svatebčané vytvoří špalír, nevěsta s otcem vstoupí do obřad-
ní síně jako poslední, projdou mezi svatebčany a ženich, který od 
začátku stojí vepředu, nevěstu převezme. Z pohledu oddávajícího 
stojí ženich před oltářem vpravo a nevěsta vlevo.

Při obřadu
Otec dovede dceru k oltáři, předá ji již čekajícímu ženichovi a od-
chází se posadit. Snoubenci a svědkové zůstávají stát, 
nevěsta stojí po ženichově pravé ruce, svědkové stojí za snoubenci, 
mezi snoubenci a svědky mohou stát družička s mládencem. Je-li 
počet družiček větší, stojí až za svědky. 

Fotografi e vám 
připomenou váš 

šťastný den…

Podle počasí se usuzuje 
na budoucnost manželství:

Jasný den – radost v manželství
vítr – větroplašství

Jasné slunce – harmonické manželství
zatažená obloha a bouřka – hádky

Déšť - slzy – slzy smutku i radosti
Sníh – požehnání 

a bohatství
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Pořadí při odchodu z obřadu
Novomanželský pár – nevěsta kráčí vždy po pravé straně ženicha, 
následuje otec nevěsty a matka ženicha. 
Poté matka nevěsty a otec ženicha, za nimi družička a družba, 
svědkové se svými partnery, všichni ostatní svatebčané.

Řazení vozidel při cestě ze svatební 
hostiny
Auto s novomanželi, za nimi jedou rodiče nevěsty, následováni
rodiči ženicha. Poté svědkové a družba s družičkou, v závěsu ostatní 
svatebčané. 

Zasedací pořádek u svatební hostiny
Uprostřed stolu bude sedět ženich s nevěstou, vedle nevěsty otec 
ženicha, pak matka ženicha, vedle ženicha matka nevěsty, pak otec 
nevěsty, vpravo vedle ženichovy matky svědkové. Čestnými místy 
v blízkosti novomanželů a jejich rodičů budou kromě svědků také 
poctěni i prarodiče, dále sedí sourozenci, přátelé a příbuzní. Někdy 
sedí manželské páry u sebe, ale bývá zvykem, že jsou rozsazeni, 
aby se obě velké rodiny co nejdříve seznámily. Každé místo je dobré 
označit jmenovkou. 

vÝrOČí SvATBY 
Svatby se jmenují podle toho, čím se manželé 
obdarovávají. 
  1. rok bavlněná
  2. rok papírová
  3. rok kožená
  4. rok květinová
  5. rok dřevěná
  6. rok železná  
  7. rok vlněná
  8. rok bronzová
  9. rok hliněná
10. rok cínová
11. rok ocelová
12. rok hedvábná
13. rok krajková
14. rok slonovinová
15. rok křišťálová
20. rok porcelánová
25. rok stříbrná
30. rok perlová
35. rok korálová
37. rok hliníková
40. rok rubínová
45. rok safírová 
50. rok zlatá, od této chvíle jsou oslavy spojeny 
 s novým obřadem a manželé si mohou   
 vyměňovat nové prstýnky
55. rok smaragdová
60. rok diamantová
65. rok kamenná
70. rok platinová
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Přísloví a citáty 
pojící se se svatbou
✿ Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí 
 dát dohromady dva, aby je unesli, někdy i tři.
✿ Láska je většinou vzlet do neznáma. 
 A manželství mnohdy – nouzové přistání.
✿ Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. 
 Obvykle taky poslední.
✿ Manželství je jako obležená pevnost, kdo je   
 venku, chce dovnitř, a kdo je uvnitř, chce ven.
✿ Do manželství se musí skočit, jako se skáče 
 do vody.
✿ Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času  
 toho litovat.
✿ Manželství je společenstvím jednoho vládce,   
 jedné vládkyně a dvou nevolníků, což 
 sumárně činí dvě osoby.
✿ Manželství s dobrou ženou je jako přístav  
 v bouři. 
✿ Manželství se špatnou ženou je jako bouře 
 v přístavu.
✿ Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci 
 a špatné dny.
✿ K manželství je třeba odvahy, ale odvahy 
 je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému  
 stáří.

Od tohoto 
okamžiku je to 

jen na vás…

Trochu jiný model…
Svoje specifi ka samozřejmě má svatba dvou lidí 

stejného pohlaví, která už dnes není ničím 
výjimečným. Některá pravidla logicky nebudou 

platit a jiná se musí přizpůsobit. Nicméně 
nejdůležitější pravidlo – a tím je 

vzájemná láska – platí 
samozřejmě pro každý 

šťastný pár…
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Za sebe upřímně 
říkám, že mě  
soutěž Tvoje  
tvář má známý  
hlas baví tak,  
že bych  
do toho šel  
ihned znova.
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Janek Ledecký

už ve třech letech
Jestlipak si vzpomenete, co jste dělal touto dobou 
přesně před dvaceti lety?
(usměje se) Akorát se schylovalo k premiéře muzikálu Hamlet v Di-
vadle Kalich. Zásadní okamžik. Zkoušeli jsme ho tehdy od letních 
prázdnin ještě v rozestavěné budově divadla, takže jsme ho měli 
perfektně připravený. Naštěstí se nám podařilo překonat všechny 
zásadní překážky, které spočívaly v dostavbě a kolaudaci Diva-
dla Kalich, takže se premiéra 1. listopadu k úžasu všech opravdu 
uskutečnila. Stavět divadlo s kapacitou 410 diváků je něco jiného, 
než když doma předěláváte koupelnu… Samotnou premiéru jsme 
si tedy už jen užívali. Divadlo Kalich bylo krásných deset let mého ži-
vota, na které rád vzpomínám. Navíc mi z něj zůstaly dvě povedené 
inscenace Hamlet a Galileo. Jejich práva jsem získal výměnou za svůj 
podíl v divadle, a vůbec toho nelituji. Jsem teď daleko svobodnější 
a mohu si s nimi dělat, co chci. Letos v únoru jsme měli v Divadle 
Hybernia obnovenou premiéru Galilea a příští rok chystáme tamtéž 
úplně novou verzi Hamleta.

Kdy jste začal pomýšlet na to, že byste napsal 
muzikál?
Bylo to v roce 1997, když jsme míchali v ostravském studiu Citron 
moje album Mít kliku, které produkoval Martin Kumžák. O pauze 
jsme seděli na zahradě, bylo to v květnu, kvetly třešně, vše kolem 
nás bylo neostravsky barevné… Dodnes vidím Martina, jak si to ke 
mně zamířil s knížkou Shakespearových tragédií v překladu Erika 
Adolfa Saudka. Podal mi ji a zeptal se mě, jestli bych nechtěl udělat 
něco pořádného, že by to po těch sedmi úspěšných sólových des-
kách, na které jsem si napsal hudbu i texty, chtělo muzikál, přičemž 
knihu otevřel na straně s tragédií Hamleta. Shodou okolností se 
jednalo o vydání, které jsem četl doma asi ve svých dvanácti letech, 
máma ho měla v knihovně. Prolistoval jsem to a řekl si, proč ne?! 
Rozhodl jsem se poměrně rychle. Tak jednoduché to bylo. V tu 
dobu jsem ale o muzikálech skoro nic nevěděl, a tak jsem si začal 
sepisovat nápady. A protože jsem se chtěl učit od těch nejlepších, 
s Martinem jsme se sebrali a odletěli na čtrnáct dní do New Yorku 
na Broadway, kde jsme viděli dvanáct různých produkcí včetně 
Bídníků a Chicaga.

Na lyžích jsem stál

SE ZPěVáKEM A MuZiKANTEM JANKEM LEDECKýM JSEM SE SEšEL 1. LiSTOPADu, COž JE 
SHODOu OKOLNOSTí DEN, KTERý NENí V JEHO žiVOTě NEPODSTATNý. NAšE POVíDáNí 
SiCE ZAčALO uDáLOSTMi SPOJENýMi S TíMTO DATEM, NiCMéNě POTé JSME PROBRALi 
i SPOuSTu DALšíCH TéMAT. NAPříKLAD JEHO DCERu, DVOJNáSOBNOu OLYMPiJSKOu 

VíTěZKu ESTER, NEBO SOuTěž TVOJE TVář Má ZNáMý HLAS, V Níž JE POROTCEM.

Co ve vás tato návštěva zanechala?
Hlavně jsem se uklidnil zjištěním, že způsobů, jak převyprávět 
příběh s použitím písniček, je nepřeberně mnoho. Také jsem se 
nestačil divit, na jak skvělé profesionální úrovni tam řemeslo odvá-
dějí, to spojovalo všechny umělecké disciplíny. Do Hamleta jsem se 
tedy pustil, a protože je to fakt dobrá hra, šlo mi psaní neskutečně 
hladce. Muziku jsem měl hotovou během půl roku, texty mi trvaly 
trochu dýl. Za rok byl ale celý muzikál hotový, a to jsem vůbec netla-
čil na pilu. Tehdy jsem také pochopil, že mě takové psaní moc baví. 
Představte si, že je paradoxně snazší napsat muzikál než nové pís-
ničky na řadové album. Dobrý příběh je totiž neskutečná inspirace. 
Pokud máte obrázky a zadání ve scénáři s pokynem režiséra, hned 
ve vás tyhle podněty nastartují správné proudy - to vám řekne každý 
skladatel filmové hudby. No, a podobně to fungovalo i při psaní 
Hamleta. Navíc jsem si mohl dovolit použít mnohem víc hudebních 
žánrů, než bych si troufl za normálních okolností na své desce.

Hamlet se hrál v mnoha zemích. Odkud máte nejzají-
mavější zážitky?
První nastudování, šlo tedy spíš o průřez muzikálem, udělalo jedno 
malé ochotnické divadlo v New Jersey, což bylo docela strašidelné. 
šlo o hodně bolestivý pohled… (usmívá se) Tam jsem se ovšem 
seznámil s jedním pro mě důležitým člověkem. Po představení jsem 
pomáhal bubeníkovi nosit do auta bubny, čemuž se strašně divil, 
protože jsem prý držitelem Grammy. upozornil jsem ho tedy, že jde 
sice o Grammy, ale o českou, dnešní Cenu Anděl. Ten chlapík se 
jmenoval George Harvilla. Mimo jiné se mě optal, co s muzikálem 
zamýšlím dál, moc se mu totiž líbil. Měl jsem tehdy pár tipů na 
několik amerických textařů, kterým jsem se rozhodl dát na zkoušku 
přebásnit dvě stěžejní písně z muzikálu a z nich si pak vybrat toho 
nejlepšího na překlad celého muzikálu. George mi ihned řekl, že 
by se toho chtěl zúčastnit také, prý nedávno získal Hemingwayovu 
cenu pro nové talenty v americké poezii. Chápete tu náhodu?! Jeho 
texty mi přišly jako první a bylo rozhodnuto. Strávili jsme pak spolu 
dva roky, kdy jsme si dopisovali, navštěvovali se, a nakonec jsme si 
s tímhle materiálem pronajali malé divadlo kousek od Time Square 
na Broadwayi, což ovšem není jen tak…
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Jak se v Americe pronajímá divadlo?
Těžce. Pokud tam něco takového uděláte, musíte naplnit veškeré 
odborářské předpisy a projít sítem jejich pravidel. Především si musíte 
najmout general managera za tři tisíce dolarů, za další tři tisíce cas-
ting directora, a pak o něco levnějšího stage managera. Tihle tři lidé 
se vám o vše postarají. Moc se mi do toho samozřejmě nechtělo, nic-
méně jsem měl neskutečné štěstí. Mně přidělený casting director byl 
na Broadwayi velice obávaný pán, velká postava muzikálového byzny-
su, kterému nikdo na nabídku neřekne ne. Takže mi i do vedlejších 
rolí sehnal lidi, kteří na mě koukali z billboardů po celé Broadwayi. 
Prostě obsazení snů. Po týdenním zkoušení proběhla dvě představení 
v kategorii fragmentů.

Co to znamená?
Herci nemají kostýmy, mohou své party číst z not a textů. Jde o ho-
dinový průřez muzikálem. Představení opravdu nesmí trvat déle než 
hodinu, což je dané v odborářských tabulkách. Kdybychom stopáž 
překročili, museli bychom všem platit 
sociální zabezpečení. Takhle to tam 
funguje. Na tato představení se cho-
dí dívat většinou producenti a vybírají 
si jak produkce, tak herce, které tam 
mohou vidět zase v trochu jiných 
polohách, než je pro ně obvyklé.

Hamlet se posléze dostal na-
příklad i do Japonska nebo 
Koreje. Zajímalo by mě, jaký 
je korejský divák?
Naprosto senzační! Kolikrát to tam 
během představení vypadá jako na 
rockovém koncertě. Lidi úplně šílí. 
V Koreji dodnes došlo k pěti nastu-
dováním Hamleta, a to v různých 
divadlech. už ho tam vidělo asi 420 
tisíc lidí. V tom posledním účinko-
valy dokonce hvězdy K Popu, což je 
hudební žánr, který hýbe celou Asií. 
Vymysleli ho Korejci, jde víceméně 
o perfektně obšlehnutý anglo-
americký rock-pop, akorát zpívaný 
v korejštině. Tyhle kapely hrají v číně, 
indonésii, Japonsku, kde jim sice 
nikdo nerozumí ani slovo, ale nesku-
tečně to tam funguje. Měl jsem čtyři 
Hamlety z těchto boy bandů, takže občas při představení vznikala 
u dívek lehká hysterie. (směje se)

Máte z Koreje ještě nějaký nezapomenutelný zážitek?
Jeden, ale nechtěl bych, aby to vyznělo jako samochvála. Spíš mě ten 
moment potěšil kvůli Hamletovi jako takovému. Když jsem tam byl 
s dcerou Ester na Olympiádě a vyhrála tu druhou zlatou, vezli ji na vy-
hlášení korejští pořadatelé oficiálním autem, přičemž posledních pět 
kilometrů před nimi musel běžet frajer s praporkem, jaké tam byly 
zácpy. Hrozilo totiž, že by se na ceremoniál nedostala včas. V autě 
měli puštěnou televizi, kde akorát vysílali Hamleta v korejštině, a Ester 
si ty písničky začala zpívat. Divili se tomu. Když jim pak vysvětlila, že 
Hamleta napsal její táta, byli z toho vyřízení. Po vyhlášení výsledků si 
tedy na mě počkali a musel jsem se jim podepisovat. Byla to taková 
milá a pro mě velmi příjemná tečka po celé Olympiádě, která ale jinak 
samozřejmě patřila hlavně Ester.

Lyžování je s vámi a vaší rodinou neodmyslitelně spja-
to. Kdy jste na lyžích stál poprvé?
Začal jsem asi ve třech letech na sjezdovce Krakonoš ve špindlu. 
už tedy lyžuju, řekněme, spoustu let… (směje se) Koupě domku ve 
špindlerově Mlýně mi pak přišla logickým vyústěním mého vztahu 
k tomuto místu. Pořizovali jsme ho se ženou Zuzanou kolem roku 
1997, kdy jsem začal psát Hamleta. Měl jsem tehdy ještě čtyřstopý 
magneťák, na který jsem si všechny songy nahrál a nazpíval si i sbory. 
Další rok se mi z bývalého kozího chlívku povedlo udělat krásné na-
hrávací studio. Tenkrát jsem ještě vůbec netušil, že tam Ester natolik 
propadne lyžování. Nejdříve s lyžemi samozřejmě začal o rok a půl 
starší Jonáš, ale ségra se mu chtěla vyrovnat. No, a když pak Jonáš 
přesedlal na snowboard, po jeho vzoru vlítla i na něj.

Kdy u ní vztah k lyžím propukl naplno?
Ester stála na lyžích ještě o rok dřív než já, tedy ve dvou letech. Ve 
čtyřech začala jezdit v oddílu v horském klubu, kam jsme šli předvést 

Jonáška, kterému bylo kolem šesti. 
Projel to šikovně, nicméně si chtěli 
vyzkoušet i čtyřletou holčičku Ester, 
co tam byla s ním jako doprovod. 
No, a další rok už jela první sérii závo-
dů Milka Cup, kde dostávali v cíli za 
odměnu čokoládičky. Ester svoji kate-
gorii od 5-7 let vyhrála. V tu dobu se 
myslím do lyžování zakousla.

V pěti letech tedy k lyžím 
přibrala i snowboard?
Tak nějak, a od té doby také vedeme 
jakousi zákopovou válku s českým 
svazem lyžařů. Ester vždycky měla 
lyže a k tomu snowboard, od čehož 
ji po celou dobu zrazovali. Stále na 
ni tlačili, aby se rozhodla buď pro 
lyže anebo snowboard. Nicméně 
měla dobré výsledky v obojím, takže 
neměli své argumenty o co opřít. Ve 
snowboardu, kde byla a stále ještě 
je menší konkurence, se vyšvihla 
mezi elitu dříve. Zažívali jsme si různé 
zákulisní války a intriky, což už ale 
dneska nechci řešit. Při těch vzpo-
mínkách se totiž akorát tak rozčílím. 
Jeden příklad za všechny. Chápete, 

že nominace na Olympiádu řeší podle formy a výsledků z předchozí 
sezóny, a ne z té aktuální? To myslím mluví za vše. Mysleli jsme si, 
že po vítězství na Olympiádě bude řešení těchto situací snazší, jenže 
opak je pravdou. To však nebudeme zbytečně rozpitvávat.

Byl jste s Ester na obou Olympiádách?
Jasně, jak v Pchjongčchangu, tak i na té předchozí v roce 2014 v Soči. 
A přestože si už tehdy vyjela nominaci na lyže, nechali ji tam jet jen 
snowboard. Zajela v něm šesté a sedmé místo.

Jste při závodech dcery větší nervák vy nebo vaše 
žena?
Asi já. Spíš mám ale vždycky trochu strach. Nikdy jsem totiž takhle 
rychle na lyžích nejel a ani nepojedu. Moc dobře vím, že stačí nepatr-
ná chyba a závod může skončit těžkým pádem… Koreu jsme si hod-
ně užili a moment, kdy se vám tohle všechno děje přímo před očima, 
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V roce 1989 jsme se stali  
nejhranější domácí kapelou. 
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je nezapomenutelný. Fanoušek Ester nám po jejích vítězstvích poslal 
záznamy komentátorů tohoto závodu z mnoha zemí a všechny mají 
jeden moment společný. Komentátoři jsou vzrušení na nejvyšší míru, 
a  když Ester zvítězí, všichni se bez výjimky smějí a do toho brečí. Bylo 
to totiž něco neuvěřitelného a nečekaného. Nikoho nenapadlo, že by 
mohla atakovat medaile, natož dokonce vyhrát. i celá následná inter-
netová reakce byla úžasná. Bylo báječné sledovat, jak si naše lidová 
tvořivost tento moment ihned přivlastnila. Musím přiznat, že ač mám 
vůči českému národu velké osobní výhrady, nedá se nám upřít, že 
jsme vtipní. To nám fakt jde.

Věnuje se váš syn Jonáš stále tvorbě komiksů?
Ano. Před dvěma lety mu vyšel nádherný 90stránkový komiks 
o Karlu iV. a vloni vydal komiksové zpracování výběru Povídek z jedné 
a druhé kapsy Karla čapka. Aby to stihl, jedna stránka vám zabere 
tři dny, tak si k tomu přizval kamarády, kreslíře komiksů, co jsou 
naladěni na podobnou vlnu. Pro všechny napsal scénář, aby si způsob 
vyprávění udržel jednotný ráz, a dopadlo to senzačně. Teď se chystá 
proniknout do řecké mytologie. Má už nakresleno několik příběhů.

Znají Jonáš a Ester písně Žentouru, které vznikly před 
jejich narozením?
Samozřejmě si je všechny postupně našli. Nejvíc asi znají ty, co hraju 
na koncertech. Tři čtyři z nich jsou základním kamenem každého 
koncertu, bez nich by to prostě nešlo. Tím nechci říci, že bych neměl 
víc písniček, jenže lidi by mrzelo, kdybych jim nezahrál Proklínám, 
Všechno bude fajn, Tinu, Promilujem celou noc nebo Skončil flám.

Jaký měl Žentour první hit?
utajený světadíl. V roce 1989 v únoru šel do Trianglu (někdejší 
hudební pořad československé televize, pozn. redakce), kde jsme 
byli předtím už asi třikrát, a nikdy jsme nezabodovali. Pamatuji si, 
že naši píseň nasadili proti Elánu, Turbu a Daliboru Jandovi, takže 
jsme si říkali, že sice máme docela hezkou písničku, jenže proti 
takové konkurenci není šance. utajený světadíl nakonec vyhrál 
třikrát za sebou a získal Zlatý Triangel. V ten samý rok jsme dostali 
Bratislavskou lyru za Promilujem celou noc a v létě do toho přišel 
singl Všechno bude fajn. Měli jsme tedy tři hity najednou. V roce 
1989 jsme se tak stali nejhranější domácí kapelou. Díky tomu, že 
v té době nebyly rozhlasové stanice rozlišené jako dnes podle žánrů, 
a televize jakbysmet, tak tyto písně znaly děti od mateřské školky až 
po lidi v domovech důchodců. Písničky z raných devadesátek jsou 
hity napříč generacemi a dneska se díky internetu a živému hraní 
dostávají i ke generacím, které se narodily dávno poté, co písničky 
vyšly. Spousta lidí ale říká, že mým marketingovým majstrštykem je 
vánoční album Sliby se maj plnit o Vánocích, které vyšlo před více 
než pětadvaceti lety. Asi mají pravdu.

Tomu věřím. I my ho máme doma…
K němu jezdím každý rok v prosinci turné, které je pravidelně vypro-
dáno. Nemusí se mu dělat ani extra velká reklama, protože se tohle 
album stalo výbavou mnoha českých domácností, podobně jako stro-
mek a vánoční cukroví. Teď už na koncerty chodí nová generace, která 
se s tou deskou seznámila během adventu při pečení cukroví, když si 
ji pouštěly jejich maminky. Tyhle dny, které jsou pro děti obzvláště silné 
na prožitky v očekávání příchodu Vánoc, mají proto chtě nechtě spo-
jené s mými písněmi. Na koncertech pokaždé zahraju komplet celou 
desku, všech dvanáct věcí a všechny lidé znají nazpaměť. Zážitek!

Nenapadlo vás udělat další vánoční album?
To nejde. Přišlo mi to absurdní už v době úspěchu písně Sliby se maj 
plnit o Vánocích, do které mě de facto donutilo vydavatelství. Nikdy 
jsem neměl podobné „vánoční“ ambice. (směje se) Když jsem ale 
píseň napsal, mimochodem v tom nejparnějším létě, překvapilo mě, 
co se tím spustilo. Nakonec vzniklo celé album, které mělo být pů-
vodně složeno z pěti mých novinek a z několika coververzí známých 
vánočních melodií. Mně se však díky vzpomínkám na dětství vyba-
vila spousta věcí, a tak jsem na desku napsal celkem rychle dalších 
devět písní, které jsme po pěti letech rozšířili na konečných dvanáct. 
Tím jsem myslím svoji nahrávací vánoční etapu uzavřel, koncerty si 
naopak užívám a každý rok se na ně těším. Teď jsem ale po více než 
dvaceti letech vydal vinyl Janek Ledecký unplugged, což je záznam 
živého koncertu mých největších hitů. Navíc obsahuje i CD, kde jsou 
čtyři písně navíc, a super fotky. Příští rok bych chtěl konečně přijít 
s novou sólovou deskou, na které už pracuju. Letos na podzim jsem 
si ještě dopřál pět mimořádných koncertů se symfonickým doprovo-
dem, což byl fakt mimořádný zážitek. A soudě podle reakce orchest-
ru a diváků, tak nejenom pro mě…

V posledních letech vás hodně zaměstnávala soutěž 
Tvoje tvář má známý hlas, v níž jste byl porotcem. 
Byla šestá řada tou poslední?
Zatím to všichni tvrdí. uvidíme. Za sebe upřímně říkám, že mě 
soutěž baví tak, že bych do toho šel ihned znova. Moc si totiž vážím 
způsobu, kterým ji produkce pojala. Tento pořad byl licencovaný tu-
ším v 55 státech světa. Našel jsem si proto odkazy na některé z nich 
a jsem pyšný na to, že to tady děláme po svém a na absolutně 
nejvyšší profesionální úrovni, jakou jsem kde viděl. Ve většině zemí 
jde totiž spíš o travesti a karaoke, prostě o show v karnevalových 
kostýmech. u nás soutěž zafungovala hlavně díky tomu, že ji dělají 
ti nejlepší maskéři a výtvarníci. A přestože by bylo snadné a pro 
daný moment i vděčné sklouznout k parodii, nikdo z účinkujících to 
neudělá a snaží se své číslo připravit poctivě a co nejvěrněji originá-
lu. Takže tu legraci pak máte čím vyvážit. A právě i díky tomu věřím, 
že se „Tvář“ jednou zase na obrazovky vrátí.
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eská republika hraje v globálním mě-
řítku automobilového sportu nevelikou 
roli. Jsme malou zemí v srdci Evropy, 
která měla po desítky let uzavřené hra-
nice před západním světem. Bylo vůbec 

možné se prosadit v mezinárodním motorsportu 
a docílit toho, aby kromě jména cestoval člověk  
do zahraničí i fyzicky? Překvapivě ano.
Kniha Legendy naší silnice se věnuje sedmnácti 
osobnostem, které se prosadily v mezinárodním 
motorsportu. Ať už se jedná o jezdce, manažery 
nebo závodní inženýry, každý ve svém životě či 
kariéře musel učinit klíčová rozhodnutí, která ho 
zavedla tím správným směrem. Někdo musel emi-
grovat a protloukat se počáteční nepřízní osudu, 
jiní měli štěstí na politicky příznivější dobu. Všech 
sedmnáct lidí však spojuje touha prosadit se ve 
svém řemeslu, které pro ně bylo naplněním života 
a věčnou láskou. A právě publikace Legendy naší 
silnice, jež vyšla v červnu 2019, tyto příběhy spoju-
je do unikátního celku a nabízí čtenářům jedinečný 
pohled na osudy lidí, pro něž se stal motorsport 
vším.

Splněný americký sen
Kdyby v Hollywoodu natočili životopisný film o Po-
lákovi, diváci by hltali každou minutu. Neuvěřitelný 
příběh pražského rodáka je vodopádem těžkých 
i radostných životních momentů, během kterých  
si z prakticky nulového zázemí vybudoval obrovské 
obchodní impérium. Vašek Polák je ukázkovým 
příkladem splněného amerického snu.
V jednatřiceti letech mu při osvobozování Prahy  
od ustupující nacistické armády zbloudilá kulka 
protrhla plíci, ale než aby Polák ležel v nemocni-
ci, utekl z lůžka hned, jakmile to bylo možné. Po 
skončení druhé světové války se plně zaměřil na 
rozšiřování své prosperující autodílny a sháněl ty 
nejlepší stroje a techniku, jimiž se nemohly chlubit 
ani velké továrenské podniky. Bohužel po únorové 
revoluci v roce 1948 spadla klec. Nastupující ko-
munistický režim si začal pohrávat s lidskými osudy 
a efektivně se zbavoval nepohodlných podnikatelů, 
inklinujících ke kapitalismu. K nim patřil i Polák. 

AutomoBiLoVé záVody 
ProsLAViLy cELou řAdu JEzdců 
A osoBNostí. do Výčtu těcHto 
Lidí PAtří i NEmALé mNožstVí 
čEcHů A rodáKů NAší mALé 
rEPuBLiKy. JEJicH osoBité PříBěHy 
PřiNáší NoVá KNiHA LEgENdy NAší 
siLNicE A ProfiLy tří domácícH 
LEgENd si můžEtE PráVě tEď 
PřEčíst VE zKrácENé VErzi.

Speed
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Jednou ze sedmnácti osobností v této knize je Vašek Polák, 
o němž mnozí lidé v české republice ani neví, že existoval, 
ale v Kalifornii je stále po více než dvaceti letech od své 
smrti významným člověkem, který svým pilotům připravoval 
prvotřídně vyladěné vozy Porsche a běžným lidem prodával 
silniční automobily nejrůznějších značek.
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soudruzi nepřetržitě ťukali do psacích strojů a vytvářeli o něm 
spisy, jež se v mnohém nezakládaly na pravdě. Bylo ovšem nutné 
odůvodnit nezbytnost zabrat jeho dílnu ve prospěch státu. Jednoho 
dne si pro něj muži v dlouhých kabátech skutečně přišli.
Polák byl připraven. tušil, že je v novém politickém zřízení nechtě-
ným podnikatelským subjektem a dal dohromady plán útěku. Když 
ho zástupci vládnoucí moci přišli navštívit v dílně, vymluvil se Polák 
na telefonát a se sbalenými kufry se vypařil. Nechal za sebou man-
želku a dvě děti.
schovával se na šumavě v pohraničí a doufal, že se skryje v ano-
nymitě tamních lesníků. Jenže měl smůlu, někteří lidé ho znali. 
Kromě svého technického nadání byl i výtečným motocyklovým 
závodníkem a vavřínové věnce sbíral po celém československu. 
Pro motoristické příznivce se stal veřejně známou osobou a jeden 
z pohraničníků ho při večerním popíjení v zapadlé hospodě poznal. 
Polák věděl, že musí okamžitě zmizet. s pomocí svého známého 
překročil pod rouškou tmy šumavské kopce a po riskantní pěší túře 
vešel do cesty německým uniformám.
Polák se ocitl na druhé straně barikády, bohužel na té špatné 
straně měl rodinu. snažil se ji dostat k sobě, ale nejdříve si na 
fi nančně nákladný převod musel vydělat peníze. Americké armádě 
opravoval jeepy a další techniku, čímž za naspořené peníze zaplatil 
za útěk své rodiny z československa. Jenže přechod přísně stře-
žených hranic se nezdařil a paní Polákovou s dvěma dětmi chytli 
čeští vojáci. Po čase to zkusili znovu, ale nikdo nepočítal s cvičnými 
vojenskými manévry a ilegální emigranti padli rovnou do náruče 
bezpečnostních složek. tentokrát už byli vyšetřovatelé důraznější 
a Polákové pohrozili, že její role matky dvou malých dětí už ji před 
vazbou neuchrání.
Polák smutně konstatoval, že další přechod hranic by byl příliš 
velkým rizikem a zkusili o přesun rodiny zažádat ofi ciální cestou. Bo-
hužel období padesátých let nebylo tomuto kroku příliš nakloněno 
a teprve až v roce 1966 se Polák setkal se svou manželkou a dvěma 
potomky. V té době už byl úspěšných obchodníkem, který si plnil 
svůj americký sen.
Po letech v Evropě se přesunul do usA, kde nejprve na východním 
pobřeží opravoval a ladil vozy Porsche. Jezdci se na něj obraceli 

s žádostí o jeho služby a k jeho zákazníkům patřil například budoucí 
šampion f1 z roku 1961 Wolfgang von trips.
Polák se později z role zaměstnance přesunul do pozice soukrom-
níka a na západním pobřeží usA v Kalifornii si otevřel obchodní 
sít prodejen vozů Porsche, Audi a dalších značek. K tomu se dál 
věnoval motorsportu a k nejznámější a nejprestižnější éře týmu 
Vašek Polák racing patří přelom šedesátých a sedmdesátých let 
v kanadsko-americkém seriálu can-Am, jehož startovní rošt plnily 
čistokrevné speciály, vyšperkované k maximálním výkonům. Neexis-
tovala jiná okruhová disciplína, kde by technická pravidla omezovala 
práci inženýrů v tak malé míře jako v can-Am. inženýři měli volné 
ruce v navrhování motorů i podvozků, karosérie nesvazovala žádná 
nařízení, a tak se po tamních okruzích proháněly sportovní proto-
typy se sedmilitrovými motory o výkonu přes tisíc koní se zadními 
pneumatikami velkými jako sudy. mezi nimi fi guroval i tým Vašek 
Polák racing s legendárním Porsche 917 v úpravě bez střechy. sou-
kromé Porsche kočíroval Polákův výtečný mechanik a závodník milt 
minter a v roce 1973 získal čechoslovák do svých řad další vychá-
zející hvězdu motorsportu – budoucího šampiona f1 z roku 1979 
Jodyho schecktera.
Po úpadku can-Am vinou ropné krize se Polák na okamžik stáhl do 
ústraní, ale v polovině sedmdesátých let byl zpět. s vozy Porsche 
911 ovládli jeho jezdci tamní šampionát sportovních vozů a nápis 
Vašek Polák racing se objevovalo i na prestižních vytrvalostních 
závodech včetně Le mans.
Polák byl příkladným ztělesněním amerického snu. s prázdnými 
kapsami odcestoval do usA a vydělal milionové jmění. Leč vzrůstem 
malý, šlo o velkého člověka, nezdolně tvrdého srdcaře. Nebylo těžké 
ho rozčílit, ale zvýšený hlas a zápal pro věc motivoval jeho zaměst-
nance k ještě lepším výsledkům.
Po listopadu 1989 si malý světlovlasý muž nemohl ujít šanci k ná-
vratu do československa. doma byl sice už v Kalifornii, ale jako 
správný patriot měl v čerstvě osvobozené zemi velké plány – na-
dační i obchodní. řadu z nich však nestihl naplnit, v březnu 1997 
cestoval z Prahy do Německa, když ve věku 82 let vážně havaroval. 
Na německé dálnici kousek za rozvadovem ztratil kontrolu nad 
výkonným Porsche 911 turbo s. Po měsíčním pobytu v německé 
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Vašek Polák
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nemocnici si přál převézt do nemocnice torrance memorial medical 
center v Kalifornii, kterou fi nančně podporoval. Bohužel při letec-
kém převozu 17. dubna zemřel.

Fittipaldiho pravá ruka
Když Emerson fittipaldi vyhrál svůj první ze dvou titulů, měl při sobě 
zručného mechanika a inženýra, jemuž v žilách kolovala česká krev. 
Akorát hovořil stejně jako fittipaldi portugalsky. ricardo divila se 
narodil v Brazílii roku 1945 česko-anglickým rodičům. matka pochá-
zela z Velké Británie, kde se seznámila s obchodním cestujícím fi rmy 
Baťa ze Vsetína. mladý pár se kvůli obchodu přesunul do Brazílie, 
a když v Evropě vypukla druhá světová válka, už se nikdy nevrátil. 
Na jižní polokouli se jim narodil syn ricardo a u rodinného stolu se 
mluvilo kombinovanou českou angličtinou s ingrediencemi portu-
galských slovíček. divilovi se za dlouhá léta vykouřila čeština z hlavy 
a uvolnila místo kromě angličtiny a portugalštiny také francouzšti-
ně, španělštině, italštině, němčině, japonštině i latině.
divila je patrně služebně nejstarším závodním inženýrem součas-
nosti. Ještě než dosáhl plnoletosti, hrabal se v útrobách závodního 
vozu na nedalekém okruhu v sao Paulu. Jeho nadání si všimli bratři 
fittipaldiové, kteří v Brazílii podnikali první závodnické krůčky a vzali 
divilu pod svá křídla, čímž započalo jejich letité partnerství.
divila stavěl závodícím bratrům speciály, s nimiž vyhrávali různá 
brazilská mistrovství a jakmile se mladší Emerson vydal zkusit štěstí 
v Evropě, divila ho doprovázel při postupu motoristickým žebříčkem 
až do královské formule 1.
Na počátku sedmdesátých let učinili bratři zásadní rozhodnutí. 
Všechna jejich auta tak jako tak divila radikálně modifi koval, proč 
se tedy nepustit do stavby vlastního monopostu f1? založení týmu 
fittipaldi s fi nanční podporou domácího cukrovaru copersucar se 
setkalo s obrovským nadšením brazilských fanoušků a všichni v brzké 
době očekávali solidní výsledky. ty ale nepřicházely, ani s fittipaldim 
za volantem, dvojnásobným šampionem f1. divila hned na premiéro-
vou sezonu 1975 postavil snad až příliš revoluční monopost, jenž nesl 
konstrukční řešení, hojně využívané až v následujících letech – napří-
klad motor kompletně schovaný pod karosérií nebo výfuky tvarované 
tak, aby při odvodu spalin posloužily jako aerodynamická pomůcka.

Nutno podotknout, že tým postrádal vnitřní harmonii. tlak bra-
zilské veřejnosti a dominantní povaha dvojnásobného šampiona 
nepřispívali na ideálním provozu relativně malého týmu. Pět sezon 
se Emerson fittipaldi snažil prosadit, ale nakonec mohl být rád jen 
za těch pár bodů, co získal. Po osmi neúspěšných letech, během 
nichž se tým lopotil v druhé části startovního pole, byl tým fittipaldi 
Automotive rozpuštěn a prodán. Každý se vydal vlastní cestou.
divila si založil poradenskou činnost a pomáhal navrhovat různé 
komponenty pro celou řadu výrobců. Prostřednictvím několika týmů 
se v různých časových intervalech vrátil do f1, ale moderní doba 
stavěla inženýrům příliš těsné mantinely a divila našel zalíbení ve 
slavném francouzském podniku 24 hodin Le mans, kde od roku 
1983 nechyběl ani jednou. V posledních letech byl zpravidla součás-
tí týmu Nissan nebo jeho zákazníků. Japonská automobilka se totiž 
pro divilu stala osudovou. Na sklonku devadesátých let se divila 
přestěhoval do země vycházejícího slunce a s Japonci spolupracuje 
dodnes, ačkoliv doma je ve francii – pár kilometrů od závodního 
okruhu magny-cours.
ricardo divila je vysoký hubený inženýr s prošedivělými vlasy, který se 
podle vlastních slov oddává nikotinismu, kofeinismu a samozřejmě 
motorsportu. Láska k technice ho provází od útlého věku a nepole-
vuje, služebně nejstarší inženýr je nadále nedílnou součástí závod-
ních stájí a pravidelně vyráží do nejrůznějších koutů světa, jen ten 
český kraj ještě nestihl navštívit. Ale to se snad v brzké době změní.

Enge & Enge
Kniha Legendy naší silnice neobsahuje pouze osobnosti s českými 
kořeny. Převážnou část tvoří lidé, kteří se v tehdejším českosloven-
sku narodili a svou zemi proslavili. K těm nejvýraznějším postavám 
rozhodně patří dvě závodnické generace Břetislav Enge a tomáš 
Enge. otec Břetislav pochází z Liberce, kraje hor a lyžařů, a přesto 
tamní oblast dala česku nezapomenutelnou generaci závodních 
pilotů od Engeho přes zdeňka Vojtěcha, Jiřího Bareše nebo Jiřího 
moskala.
Břetislav Enge podnikal první závodnické krůčky v automobilových 
soutěžích. za volantem i v křesle navigátora se střídal s další motori-
stickou legendou Vlastimilem tomáškem. dvojice se poté přesunula 

Ricardo Divilla
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k závodům do vrchu, tentokrát už stáli proti sobě. stejně to platilo 
i na okruzích, kde se ale oba vydali opačným směrem. tomášek za-
mířil na scénu východního Poháru míru a přátelství, Enge společně 
se zdeňkem Vojtěchem zakotvil v evropském mistrovství cestovních 
vozů.
období osmdesátých let patří k nejplodnější fázi Engeho kariéry. 
Nejprve kočíroval legendární škodu 130 rs a mladoboleslavské 
automobilce přispěl k zisku evropského titulu v poháru výrobců. 
Jenže škodovce končila po roce 1981 homologace a Enge s Vojtě-
chem hledali způsob, jak v evropském mistrovství setrvat. Když se 
naskytla šance jezdit v BmW 528, okamžitě se této příležitosti chytili 
za pačesy. Proháněli konkurenci na samotné špičce výsledkových 
listin, čítající bývalé i budoucí piloty f1 a největší esa cestovních 
automobilů.
Před domácím publikem se Engemu s Vojtěchem příliš nedařilo. 
V roce 1982 jim dokonce jejich oblíbené BmW během závodu 
chytlo. Bílý vůz zachvátily plameny zrovna ve chvíli, kdy jej řídil 
Enge a slavné inferno u myslivny skončilo četnými popáleninami 
libereckého závodníka. zatímco Enge nastoupil na rekonvalescenci, 
mechanici intenzivně pracovali na ohořelém BmW, aby jej dali do-
hromady na další závod v rakousku, který se konal hned týden po 
brněnském závodu. u jižních sousedů spojil Vojtěch síly s domácím 
Jo gartnerem a dvojice dosáhla na pohádkové prvenství soukro-
mého týmu ze socialistického státu. Bylo to sladké vítězství oproti 
fi nančně zajištěným týmům ze západu, které neměly na rozdíl od 
čechoslováků hluboko do kapsy. Právě nedostatek fi nancí častokrát 
srážel výsledky nadějně započatých závodů posádky Enge-Vojtěch. 
Platilo to i v roce 1983, kdy si pořídili špičkové BmW 635, posta-
vené v Praze s motorem vyladěným v kočárkárně. Výměna dílů se 
nicméně řešila až v okamžiku závady, nikoliv preventivně. Na silné 
kvalifi kační časy tak české BmW už horko těžko navazovalo a v ta-
kovém prostředí nebylo místo na zázraky.
obrat k lepšímu nadešel pro Engeho v roce 1986, kdy ho BmW 
angažovalo do svých řad. Liberecký rodák se ocitl v novém prostředí 
a dokázal z něj vytěžit výhru před domácím publikem v Brně. Enge 
prožíval šťastné a štědře placené angažmá, nicméně trvalo jen rok. 

V následujících letech se opět spojil s Vojtěchem, ale jejich éra i éra 
evropského šampionátu cestovních vozů pozvolna končila a na 
sklonku osmdesátých let se Břetislav Enge s okruhovým závoděním 
na čas rozloučil.
V té době už mu pod rukama rostl syn tomáš, jenž začal projevovat 
známky zděděného talentu a po krátké etapě ve fiesta cupu zamířil 
do formulového světa, kde v průběhu devadesátých let stoupal 
motoristickou pyramidou až do formule 1. že šlo o pouhé tři velké 
ceny v závěru sezony 2001, navíc s druhým nejslabším týmem 
v poli, už není z historického pohledu tak důležité. tomáš Enge se 
nadobro zapsal do historie jako první čech v f1 a svou bohatou ka-
riéru dál rozvíjel v šampionátech sportovních vozů. Jeho doménou 
byly vytrvalostní závody, především 24hodinovka v Le mans, kterou 
v roce 2003 vyhrál a v rekordních šesti případech zajel nejrychlejší 
kvalifi kační čas.
tomáš Enge prostřídal bezpočet závodních speciálů. seznam aut 
a monopostů by zabral úctyhodný počet řádků. fanoušci mu drželi 
palce v Evropě, Americe, Asii nebo Austrálii a dodnes je tím nejú-
spěšnějším pilotem, kterého kdy česká republika měla.
Kniha Legendy naší silnice však pojednává o celé řadě úspěšných 
osobností, které se prosadily v mezinárodním motorsportu. Vašek 
Polák, ricardo divila nebo Břetislav a tomáš Enge jsou jen ukázkou 
toho, co v knize najdete. K dalším lidem, vyprávějícím svými slovy 
svůj životní příběh, patří například tomáš mezera, úspěšný pilot 
australského seriálu cestovních vozů; Václav Bervid, manažer týmu 
a posádky Enge-Vojtěch; Vlastmil tomášek, několikanásobný šampi-
on Poháru míru a přátelství; miloš Bychl, další reprezentant v evrop-
ském mistrovství cestovních vozů; miroslav Adámek, rychlík z šam-
pionátu interserie sportovních prototypů; Václav Lím, bravurní pilot 
a stavitel formulí v Poháru míru a přátelství; františek Vojtíšek, letitý 
účastník série robustních tahačů; martin reiss, úspěšný manažer ve 
formuli 1; Peter Baron, majitel amerického týmu s českými kořeny; 
Jarek Janiš, druhý čech ve formuli 1; igor salaquarda, majitel týmu 
v závodech sportovních vozů; radovan Novák, komisař a bývalý člen 
mezinárodní automobilové federace a v neposlední řadě Jiří Křenek, 
ofi ciální fotograf týmu mercedes f1 a Porsche.

Seznam osobností v publikaci Legendy naší silnice je opravdu dlouhý, proto by neměla chybět v knihovně žádného čtenáře-motoristického fanouška.

Speed

Tomáš Enge

Tomáš Enge



Seznam osobností v publikaci Legendy naší silnice je opravdu dlouhý, proto by neměla chybět v knihovně žádného čtenáře-motoristického fanouška.

Tomáš Enge
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Zim
ní   POKUD VÁS JIŽ OMRZELY 

NEKONEČNÉ BĚŽKAŘSKÉ 
STOPY I PRUDKÉ SJEZDOVKY, 
ZKUSTE SE POOHLÉDNOUT 
PO NOVÝCH NEOBVYKLÝCH 
SPORTECH, KTERÉ 
OBOHACUJÍ ZIMNÍ 
ZÁBAVU NA SNĚHU. 
CO SE TŘEBA VZNÉST DO 
OBLAK DÍKY SNOWKITINGU 
NEBO SE SVÉZT ZIMNÍM 
TOBOGÁNEM NA NAFOUKLÉ 
PNEUMATICE?
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První pokusy o „surfování“ na sněhu se v USA objevily již 
v 60. letech. Snowboarding byl z počátku své existence brán 
nejprve jako módní výstřelek či exhibicionismus několika málo 
jedinců, nebyl uznávaný jako seriózní sport a zimní střediska 
nedovolovala vstup snowboardistů na vleky. V 90. letech se

snowboarding stává masovou záležitostí a vývoje nových 
technologií se chopily mimo jiné i zavedené lyžařské koncerny, 
díky nimž se vybavení pro snowboarding rozrůstá s nebývalou 
dynamikou. Dnes je snowboarding už běžným olympijským 
sportem a snowparky jsou po celé republice.

začalo to snowboardingem
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Skibobbing
Už v roce 1892 začali lidé experimentovat s novými druhy dopravy 
na sněhu. Ve vysokohorském prostředí Alp, kde všude bylo pěšky 
daleko, se zrodil takzvaný skibobbing. Za pomocí speciálně upra-
vené konstrukce připomínající kolo s lyžemi místo kol, se dlouhé 
stráně Alp zdolávaly určitě pohodlně a především rychle. Brzy nato 
se tento druh dopravy stal i oblíbeným sportem. Ze začátku ho 
vyhledávali hlavně lidé, kteří měli nějaké problémy s lyžemi. Dnes 
se této mrazivé aktivitě věnují sportovci z různých koutů světa 
a pořádají se dokonce závody.

Snow-kayaking
Další sněžná zábava plná adrenalinu je snow-kayaking. Místo lyží, 
prkna nebo kovové konstrukce se sportovci spouští ze svahu, jak 
už název napovídá, v kajaku a s pádlem. Je to poměrně mladý 
sport a první závody se konaly teprve v roce 2002. Jeho popularita 
ale stále roste a nachází si své příznivce napříč zeměmi. V někte-
rých našich horských střediscích, například v Jizerských horách, už 
snow-kayaking můžete vyzkoušet, ale stále to není nic běžného.

Ice racing
Mezi opravdu netradiční sporty můžeme zařadit také ice racing. 
Jsou to klasické závody aut nebo motorek. Trochu netradiční je 
pouze povrch, po kterém se jezdí. Je to totiž led. Aby auta nebo 
motorky na takovém povrchu vůbec mohla jezdit, mají speciální 
pneumatiky. Závodní dráha má od 400 metrů až po několik kilo-
metrů. Tento sport je poměrně oblíbený, a i když se v něm konají 
závody, na silnicích raději netrénujte.

Skialpinismus
První skialpinistické túry sahají až ke konci 19. století. Jelikož ne-
existovaly lanovky, byl veškerý pohyb na lyžích tenkrát tak trochu 
skialpinismus. Dnes je to sportovní disciplína. Stoupání do kopce 
umožňuje speciální vázání a pásy nalepené na skluznici. Dělí se na 
tradiční a závodní skialpinismus. Zatímco tradiční skialpinismus je 
volný pohyb povětšinou na lyžích (ale ne výhradně) a vyhledává ve 
své extrémní podobě strmé sjezdy a prvosjezdy, závodní skialpinis-
mus probíhá na vytyčených trasách, na okruhu nebo od startu do 
cíle a kombinuje výstupy a sjezdy. Výstupy mohou být předepsány 
na lyžích, nebo pěšky s lyžemi na batohu. Hodnotí se čas.

Pro odvážné snowboardisty  
a lyžaře se nabízí cesta  
na vrchol vrtulníkem…

“Pozor na úrazy
Různě závažná poranění a úrazy doprovázejí běžný 
život, rekreační i profesionální sport. Při lyžování  
na horách o ně není nikdy nouze. Včasné podávání 
léku Wobenzym v těchto případech výrazně urychluje 
vstřebávání otoku, krevních výronů a podlitin,  
ústup zánětlivých změn a tím i bolesti. Zkracuje se tak 
až na polovinu doba hojení, pracovní neschopnost 
a výpadek z tréninku. Vysoká tělesná námaha při 
náročných sportovních výkonech vede často k přetě-
žování šlach i svalů a k mikrotraumatům pohybového 
aparátu. Enzymové léky urychlují regeneraci organiz-
mu. Zlepšují prokrvení svalů a využití kyslíku ve tkáních 
a usnadňují odbourávání nežádoucích metabolitů. Při 
preventivním podávání snižují léky s obsahem enzymů 
závažnost případných poškození a zlepšují jejich hojení.
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Nejlákavější na skialpinismu jsou jistě sjezdy v čerstvém prašanu. 
Často však tento sníh znamená nejdříve namáhavý výstup, zaklá-
dání stopy a časté zapadání lyží do sněhu a tím zvýšenou nároč-
nost při cestě nahoru. Při pohybu v horském terénu jsou skialpi-
nisté ohrožováni především lavinovým nebezpečím a pochopitelně 
i zraněním při případném pádu.

Co skialpinista potřebuje?
K základnímu vybavení skialpinisty patří lavinový vyhledávač (pí-
pák), lopata a lavinová sonda, přilba. Lyže jsou lehčí než klasické, 
širší a kratší a mají na konci prohlubeninu na připevnění háčku 

u stoupacích pásů. Vázání je konstruováno tak, že je při výstupech 
pohyblivá pata, a nastavitelné do několika poloh pro stoupání. 
Stoupací pásy mají na jedné straně lepící vrstvu, která se přilepí 
pro chůzi nahoru na skluznici a druhá strana je z materiálu mohér, 
nebo umělého vlákna a zabraňuje klouzání po sněhu. Pro hodně 
túr se doporučují i železa, což jsou mačky na skialpinistické vázání 
a pomáhají zabránit uklouznutí lyže v ledové stopě. Tyto železa se 
nasazují na vázání a hroty se zařezávají do sněhu a ledu.
Skialpové boty se odlišují od normálních lyžařských bot tím, že 
mají vnitřní botu buďto na šněrování, nebo na suchý zip. Vnější 
bota je z plastiku, na patě je mechanismus na přepnutí pohyb-
livosti boty na chůzi a sjezd. Další rozdíl oproti klasické lyžařské 
botě je v podrážce. Skialpové boty mají podrážku stejnou jako 
boty na vysokohorskou turistiku. Při některých túrách na jaře 
se musí vyšlapat k hranici sněhu pěšky s lyžemi na zádech. Také 
se lyže na některých túrách nechávají kus před vrcholem u tzv. 
skidepot, kde se nechávají lyže, a cesta na vrchol pokračuje lehčím 
lezením po skalnatém terénu.
Láká vás skialpinistické dobrodružství, ale do Alp a volného terénu 
si netroufáte? Třeba na Šumavě nebo v Krkonoších existují přímo 
skialpinistické stezky, kde si tenhle úžasný sport můžete bezpečně 
vyzkoušet.

Skijöring
Tento pojem označuje zimní sport, při kterém je člověk na lyžích 
připoután tažným lanem ke koni, psu (nebo více psům) či moto-
rovému vozidlu. Název pochází z norského slova skikjøring, které 
znamená doslova „řízení na lyžích“. Počátky skijöringu sahají až 
do Skandinávie. Odtud se rychle rozšířil do Ameriky, ale i západní 
Evropy. Avšak již od pradávna využívaly psy pro tento netradiční 
způsob dopravy některé starobylé severské kmeny. U nás se první 
závody se psím spřežením konaly v roce 1985 v Peci pod Sněžkou.

zábava pro psa i člověka
Pes je „obléknut“ do speciálního postroje a táhne na šňůře pso-
voda na běžkách. I při tomto sportu je nutné, k zajištění naprosté 
bezpečnosti, aby souhra mezi psem a psovodem byla naprosto 
dokonalá. Na plemena určená k tomuto sportu se nekladou něja-
ké zvláštní nároky. Pro tento sport se hodí každé plemeno, které 
můžeme používat i v lehkém zápřahu. Mimo tradičních severských 
plemen jako je husky a malamut se hodí i některá lovecká  
plemena.
Závody ve skijöringu se konají společně se závody psích spřežení, 
pouze ty nejvýznamnější závody jsou organizovány samostatně 
(např. mistrovství světa). Tento sport je rozdělen do kategorií na 
muže a ženy a jezdí se s jedním nebo i dvěma psy. I když se nebu-
dete věnovat tomuto sportu na profesionální úrovni, ale zůstanete 
pouze u víkendové projížďky zasněženou přírodou, je skijöring 
výborným vyžitím jak pro psa, tak i jeho psovoda.

Motoskijöring
Je vám rychlost, kterou vás táhne pes nebo kůň, pomalá? Pak mů-
žete zkusit motoskijöring. V tomto druhu skijöringu, který je určen 
jen zkušenějším lyžařům, jsou v jednom týmu dva závodníci – řidič 
a lyžař. Řidič ovládá crossový motocykl a lyžař se veze za motocy-
klem, přičemž se drží za lano, které je upevněno na motocyklu. 
Vítězem je ten tým, který jako první projede cílem.
K tažení lyžaře se při motoskijöringu používají motokrosové speci-
ály nebo stroje pro enduro. V žádném případě se nesmí používat 
pneumatiky s hřeby jako u ploché dráhy. Jediný háček, který je 
u motoskijöringu třeba vyřešit, je zabezpečit stroj tak, aby lyžař 
nedostával do obličeje spršku sněhu při každé akceleraci motorky. 
A rozhodně se nedá říct, že se lyžař pouze veze. Motoskijöring je 
totiž plný pádů, které postihují nejen muže s prkýnky, ale i motor-
káře. Při rychlostech až 70 km/h tedy musí adrenalin růst přímo 
geometrickou řadou.



“Druhy SnowkItIngu 
Freeriding je jízda ve volném terénu, v hlubokém sně-
hu. Freeriding je znám ze snowboardové terminologie 
jako ježdění mimo sjezdovky; ve spojení se snowkitin-
gem to znamená samotné ježdění ve velkém otevře-
ném prostoru. Freestylem rozumíme především skoky 
a předvádění triků ve vzduchu. Freestylové prvky ve 
snowkitingu jsou odvozené od freestyle kitesurfingu, 
především unhooked a wakestyle triky jsou však na 
sněhu velmi nebezpečné. V porovnání se snowboar-
dingem však snowkiting umožňuje daleko vyšší a delší 
skoky. Kite-flying je nejnebezpečnější forma tohoto 
sportu, která je výsadou jen nejzkušenějších jezdců. 
Kite-flying je možné provozovat pouze na horách, 
v podstatě jde o paragliding provozovaný s tažným 
drakem. Jezdec se může dostat i do výšky několika 
desítek metrů a zůstat tak ve vzduchu i více než minu-
tu. Vzhledem k tomu, že tažní draci nejsou primárně 
vyrobeni k létání, jde o mimořádně riskantní sport.
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Snowkiting
Surfování na vodě za pomocí speciálního křídla připomínajícího 
padák, tzv. kiteboarding, už jste jistě viděli. Snowkiting se mu 
velmi podobá, ale je nebezpečnější, a o to přitažlivější. Při tomto 
sportu se též využívá speciální křídlo a snowboard pak místo sur-
fu. Protože jsou na horách povětrnostní podmínky nevyzpytatelné, 
občas se stane, že silný poryv větru sportovce vynese do výšky až 
několik stovek metrů. Proto tento sport nepatří do portfolia aktivit 
běžného člověka a rozhodně by měl být provozován pod dohle-
dem někoho zkušeného.
Milovníci snowboardingu nebo lyžování mohou zkusit navštívit 
nějakou z mnoha českých „náhorních planin“ či nějaké zamrzlé 
jezero, kde leží spousta sněhu a hodně fouká, a zkusit si jízdu 
„s drakem“. Jízdu s kitem neboli tažným drakem dnes už v Česku 
učí spousta škol na mnoha místech. Za použití tažného draka se 
jezdec uvádí do pohybu po sněhové pláni na lyžích či snowboar-
du. Na rozdíl od sjezdového lyžování či snowboardingu je tento 
sport možné provozovat na rovině (zasněžené pláně, mírné svahy, 
zasněžená zamrzlá jezera). Plochý terén je dokonce vhodnější než 
kopce díky stabilnějšímu větru, přesto někteří pokročilí snowkiteři 
preferují jízdu v horách, kde členitý terén poskytuje širší možnosti. 
Někdy se používá tažný drak jako pomůcka při freeridingu (tzn. 
jízdě ve volném terénu) – snowboardista či lyžař se nechá drakem 
vytáhnout do kopce, nahoře draka sbalí a sjede dolů.

Sport

Jízdu s kitem neboli tažným  
drakem dnes už v Česku učí 
spousta škol na mnoha místech.
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Vázání
Lyžařská vázání jsou bezproblémová, pro-
tože jsou nášlapná, což lyžaři berou jako 
samozřejmost. Na většině snowboardových 
vázání je však klasické přezkové upínání. 
S nafouknutým kitem nad hlavou není ná-
stup do takového vázání snadný ani rychlý, 
a proto se osvědčila vázání nášlapná (ta 
jsou však celosvětově na ústupu i v normál-
ním snowboardingu) nebo vázání s různými 
variantami výklopné patky (APO, Flow, K2).

oblečení
Při snowkitingu se používá stejné oblečení 
jako při lyžování nebo snowboardingu. 
Některé firmy nabízejí snowkitingové bun-
dy, které mají speciální střih (delší rukávy) 
a zipy umístěné tak, aby trapéz bylo možné 
umístit pod bundou a hák vystrčit ven. 
Žádoucí je používat ochranné pomůcky: 
helmu, páteřák a eventuálně i polstrované 
šortky, které chrání nejen zadek, ale i kos-
trč a kyčle.

trapéz
Trapéz je šitý doplněk opatřený hákem, který jezdci umožňuje 
zaháknout se do úvazku na hrazdě. Trapézy se dělí na sedací a be-
derní, v zimě se většinou používají stejné trapézy jako v létě na 
vodě. Některé firmy nabízejí zimní trapézy s nastavitelnou velikos-
tí, protože letní trapéz vám může být přes vrstvy zimního oblečení 
malý. Ceny trapézů se pohybují od dvou do čtyř tisíc korun.
Jak už bylo řečeno, při dobré zimě je Česko jedna velká snowki-
tingová lokalita. Za podrobnější zmínku stojí alespoň tyto oblasti: 
Lipno, Velké Dářko, Miličín, Aldrov, Kněžice v Krkonoších, Boží Dar 
v Krušných horách, Pustý kopec v Orlických horách atd. Ovšem 
pozor na národní parky: v 1. a 2. zóně je zakázán pohyb mimo 
vyznačené cesty, takže např. na rozlehlých a větrných krkonoš-
ských pláních je snowkiting de facto zakázaným sportem a řešení 
rozmachu „nebezpečného snowkitingu v Krkonoších“ má už 
KRNAP v popisu práce.

“lyže nebo SnowboarD?
Lyže pomohou při počátečních pokusech o rozjezd, 
protože na nich není nutné tolik řešit rovnováhu 
a jezdec se může soustředit na práci s drakem; navíc 
jsou rychlejší a lépe stoupají proti větru. Snowboard 
je atraktivnější, a pokud má adept snowkitingu zku-
šenosti s jiným „sportem na prkně“, zvolí pravděpo-
dobně tuto variantu.
V případě, že neumíte jezdit na lyžích ani na snow-
boardu, bývá snazší začátek se snowboardem, což 
potvrzují i školy lyžování a snowboardingu ze své 
praxe. V první fázi výuky je možné použít běžný 
snowboard nebo sjezdové lyže, později se vyplatí 
zamyslet se nad pořízením speciálního snowkitového 
snowboardu nebo freeridových lyží, které díky větší 
šířce a radiu lépe zvládají jízdu v neupraveném teré-
nu, v němž se jezdec většinou pohybuje. Speciální 
snowkitingová prkna se cenově pohybují asi od 9  
do 15 tisíc Kč.
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ledolezení
Ledolezení u nás znají převážně ti mladší, jde o novodobou zábavu 
spojenou s adrenalinem. Aby se člověk mohl do ledolezení pustit, 
potřebuje opravdu dobrou fyzickou kondici. Existují dvě možnos-
ti, a to lezení v přírodě či na umělé stěně. Umělé ledové stěny 
najdete v každém větším městě, nejčastěji v Liberci. K ledolezení 
v přírodě potřebujete velký kus ledu, po kterém můžete šplhat. 
Ideální jsou proto zamrzlé vodopády na menších či větších říčkách. 
Ledolezci si v České republice tedy svoji zálibu příliš často neužijí, 
míst pro ledolezení u nás moc není. Nadšenci pro tento sport tak 
musí jezdit do Alp nebo do Tater, kde najdou ledopády téměř 
celou zimu. Vybavení je pro tento sport hodně podobné jako 
pro normální horolezce. Rozdíly tam ale přeci jen jsou. Vzhledem 
k tomu, že led klouže, nedá se držet rukama. Používají se proto 
cepíny, které jsou oproti turistickým speciálně zahnuté a na nohy 
se přidělávají mačky.

airboarding
Nový „sport“, nebo spíš zimní zábava, které se jednoduše říká 
Airboarding. O co jde? Je to vlastně taková adrenalinová obdoba 
jízdy na igelitu. Tady máte akorát vytuněný airboard, jedete na 
něm hlavou napřed a můžete dělat opravdu spoustu parádiček. 
Kolik tahle legrace stojí? Vlastní airboard seženete za cenu okolo 
9500 Kč.

Fat biking
Jestli máte rádi jízdu na kole a obecně tento sport, tak zbystřete. 
Je tady sport, díky kterému už pro vás zima nebude znamenat jen 
kolo odložené v koutě a konec sezóny. Je tady Fat biking aneb 
kolo do sněhu. Zkrátka se postavíte na zasněžený kopec a sjedete 
ho na horském kole. Prý je to úžasná zábava.

Freeskiing
Ani lyžování už nejsou jen sjezdovky nebo běžkování. New school 
skiing je velmi populárním sportem hlavně pro ty, které už všední 
lyžování omrzelo. Freeskiing – zimní sport v přírodě, slovíčko free 
jasně napovídá, že jde hlavně o volnost, svobodu a prožívání při 
lyžování v atypických podmínkách, skoky, rampa, překážky v lese, 
Big Air, U-rampy, volný terén nebo speciálně připravené tratě 
s překážkami a hlavně čerstvě napadaný sníh. Mezi základní pilíře 
„Nové školy“ patří hlavně freestyle, freeride a také u nás hodně 
populární olympijská disciplína skicross. Freeskiing se často zamě-
ňuje s akrobatickým lyžováním nebo jízdou v boulích, ale jedná se 
o naprosto odlišné sporty.
Milovníci adrenalinových sportů, kteří si už nevystačí s perfektně 
upravenými sjezdovkami, proto vyhledávají terény, které jsou zcela 
nedotčené ve volném terénu. Lákají je především prudké svahy 
pokryté hlubokým prašanem, modré nebe nad hlavou a únik od 
civilizace. Pro tento typ jízdy se předpokládá mít kromě odvahy 
také výbornou lyžařskou techniku a dobrou kondičku. Lyže, které 
jsou určené pro freeskiing, jsou robustní konstrukce, širší a s ne-
přehlédnutelným krojením. Součástí výbavy je samozřejmě kvalitní 
helma.

Carving
Carving je jedním z mála zimních sportů, které se odehrávají na 
sjezdovce. U carvingového lyžování je využíváno odstředivých sil 
k jízdě po hraně. Lze využít různou škálu oblouků, od malých 
rychlých až po široké přes celou šířku sjezdovky. To, že se v ně-
které fázi oblouku dotýkáte rukou země není až tak neobvyklé,  
a tak na první pohled je tato aktivita velmi atraktivní z hlediska 
ostatních pozorovatelů na svahu. Má spoustu podstylů např. fun 

carving, race carving, allround carving. Lyže na carvingové lyžování 
jsou členěny do mnoha kategorií.

upSki je jízda do kopce
Odjakživa se lyžování odehrávalo směrem dolů, tedy z kopce. 
S nápadem na lyžování do kopce přišla skupinka nadšených lyžařů 
z amerického Colorada. Několik let pilovali konstrukci speciální 
kulaté plachty připomínající padák, která by dokázala lyžaře s po-
mocí větru vytáhnout na vrchol sjezdovky. Na rozdíl od skydivingu 
či paraglidingu, které se soustředí na létání, má UpSki udržet 
lyžaře na zemi a pouze ho vléci za sebou. Výsledkem snažení je 
tedy plachta veliká 18 čtverečních metrů, svázaná s lyžařem či 
snowboardistou pomocí bezpečného popruhu. V případě přízni-
vého větru umožňuje dosáhnout jezdci vysokou rychlost a přitom 
neztratit na jemném ovládání směru a nutné možnosti okamžitého 
zastavení. Tvar otvoru v plachtě udržuje napnutou plachtu v po-
žadovaném směru nad zemí, aniž by se lyžař vznášel ve vzduchu. 
Bezpečnostní tlačítko pak dokáže plachtu sbalit během vteřiny, 
díky čemuž lze zastavit takřka na místě.

není lyže jako lyže
Zkrátka lyžování je dnes tak pestré a specializované, že si můžeme 
vybrat podle chuti, a pak k vybranému stylu zvolit správné lyže, 
což je úplná věda. Lyže už se nedělí jen na sjezdové a běžkařské 
jako dřív. Jsou specializované na volný styl, biatlon, sjezd, carving, 
slalom, akrobatické triky, skoky, pro jízdu na boulích, skokanské, 
pro rychlostní lyžování… Pokrok zkrátka nezastavíme a kreativitě 
v zimních sportech se meze nijak nekladou. Její hranicí je jen bez-
pečnost. Adrenalin je lákavý, ale také nebezpečný pán.

Sněžnice
Turistika na sněžnicích (snowshoeing) je spíše relaxační zimní spor-
tovní aktivitou. Sněžnice usnadňují chůzi v hlubokém sněhu tím, 
že se váha člověka rozloží na větší plochu. Můžete se tak vydat do 
míst, kam byste se v klasických botách nebo na běžkách jen stěží 
dostali. Pro lepší stabilitu je možné použít trekové hůlky.

Snowbagging
Snowbagging je relativně nový sport, který se poprvé objevil 
v roce 2005 v USA a následně v Kanadě. Rychle se rozšířil po 
celém světě, a to zejména mezi snowboardisty a mladými lidmi. 
Snowbagging je kombinací lyžování, bruslení a skateboardingu. 
Jezdec se pohybuje na tzv. snowbagu, což je jakýsi pytel, pevně 
připnutý k oběma jeho nohám.

Jachting na ledu
K zimním sportům se dá využít nejen sněhu, ale i ledu. Kdo rád 
plachtí, může v zimě vyzkoušet lední jachting (ice sailing). Potřeba 
je hladce zamrzlé jezero, dobrý vítr a odvaha a zkušenosti jachta-
ře. Jachta se totiž může řítit rychlostí až 140 km/h.
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za adrenalinem i luxusem
Pro mnoho lidí patří dovolená v některém z vyhlášených lyžařských 
středisek k zimě stejně nedílně jako silvestrovské oslavy. Není však 
středisko jako středisko a největší zájem samozřejmě přitahují 
ta nejluxusnější. Kritérií, podle kterých lze jednotlivá střediska 
hodnotit, je mnoho a objektivní žebříček proto sestavit nelze. Je 
ale možné vybrat střediska, která se v jednotlivých hodnoceních 
umisťují na předních příčkách pravidelně. Toto jsou některá z nich.

zÜrS, rakousko
Nejexkluzivnější rakouské lyžařské středisko, kde sjezdovky nejsou 
nikdy přeplněné. Středisko je malé, ale dokonale tvarované. Zürs 
je vlastně sbírka extrémně drahých hotelů. Je oblíbeným stře-
diskem filmových hvězd, ale přesto nemá takové postavení jako 
například St. Moritz anebo Courchevel. Sousední středisko Lech 
bylo oblíbeným střediskem princezny Diany. Noční život je tady na 
poměrně nízké úrovni. Všichni se zdržují v luxusních hotelích a ne-
mají potřebu vycházet za zábavou ven. Užijte si večerní posezení 
v hotelu Montana nebo si dejte k večeři pečené prasátko nebo 
výborné tele,

Courchevel, Francie
Courchevel není nóbl tím způsobem, jaký byste si asi představo-
vali. V podstatě tu najdete lyžaře tvářící se nóbl – přitom personál 
střediska je tu z celého světa a vždy je najatý jen na jednu sezónu. 
Jenže místní ceny jsou tak strmé jako svahy! Jen v téhle kategorii 
se středisko vyrovná ostatním exkluzivním střediskům. Potkáte tu 
Rusy, jezdce a vlastníky stájí F1, popové hvězdy a jiné „celebri-
ty“. Skutečnou smetánku tady nehledejte. V piano baru v centru 
města vás velké pivo vyjde na 14 EUR. Ještě si můžete vybrat mezi 
bary Les Caves a Dom Perignon, ale pokud máte vážně žízeň, 
radši zamiřte do Nabuchadnezzar. Najdete tady devět pětihvězdič-
kových hotelů. Jedním z nich je Isle Kilimandjaro, kde jednotlivé 
chaty (nocleh pro 12 osob) stojí 11.300 EUR za noc. Tyhle chaty 
mají mimo jiné i vlastního sluhu, který vám přes noc bude ohřívat 
lyžáky, abyste se do nich mohli ráno hned zase nazout.

kitzbühel, rakousko
Toto středisko v Tyrolsku nabízí mnohem více, než jen lyžování pro 
náročné. Je to krásné středověké město plné architektonických 
skvostů, jaké v lyžařské oblasti nečekáte. Některé památky se datují 
do 14. století, jako např. kostel svaté Kateřiny, a pro milovníky his-
torie je tu muzeum, které představuje tisíciletou historii Kitzbühelu. 
Pokud jde o luxus, město má všechno, včetně pětihvězdičkových ho-
telů a skvělých restaurací. Mezi luxusní patří hotel Schloss Ledenberg 
s vlastní kyvadlovou dopravou, který má krásnou polohu vysoko nad 
městem a nabízí ohromující panoramatický výhled. Hotel A-Rosa byl 
postaven ve stylu tyrolského zámku, leží blízko města a má vlastní  
9 jamkové golfové hřiště. Jak už bylo zmíněno, ve městě a jeho okolí 
je mnoho vynikajících restaurací, které nabízejí kulinářské zážitky. 
Můžete ochutnat množství různých kuchyní od tradičních rakous-
kých až po lahůdky mezinárodních kuchyní.

“St. MorItz, ŠVýCarSko
Bezpochyby nejexkluzivnější středisko ze všech. Může 
se pochlubit „champagne klimatem“, suchým vzdu-
chem a slunečním svitem. St. Moritz  je místo, kde se 
můžete chlubit svými mohutnými kožešinami a drahý-
mi automobily. Najdete tady samozřejmě spoustu buti-
ků, v nichž si můžete nakoupit spoustu luxusních věcí. 
Středisko je oblíbené mezi ruskými miliardáři, kteří 
sem létají svými soukromými letadly z Moskvy. Potkáte 
tu třeba Liz Hurleyovou, Ivanu Trumpovou 
a indického ocelářského magnáta Lakshmi  
Mittala. Na sklenku po večeři běžte určitě  
do baru v hotelu Kulm – dopřejte si živou  
klavírní hudbu a pánové, vezměte si sako  
a kravatu, jde o předepsaný dress code!  
A potom můžete zamířit do Casina St. Moritz  
v Kempinski Grand Hotelu des Bains.  
Ubytovat se můžete v pětihvězdičkovém hotelu  
Kulm u jezera – za 2120 švýcarských franků za noc. 
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Pít kávu je stylové. 
Dáte si flat white 
nebo filtr? 
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I V MENŠÍCH MĚSTECH, KDE BYSTE JEŠTĚ 
PŘED PÁR LETY NEHLEDALI STYLOVOU 
KAVÁRNU, SI DNES MŮŽETE VYCHUTNAT 
ŠÁLEK DOBŘE PŘIPRAVENÉ KÁVY. OHŘÍVAT 
SI RUCE O HRNEK VOŇAVÉHO ČERNÉHO 
NÁPOJE, LABUŽNICKY HO VYCHUTNÁVAT 
A POVÍDAT SI S BARISTOU O TOM, JAK KÁVU 
PŘIPRAVOVAL, JE MÓDNÍ. Z VÝBĚROVÉHO 
LÍSTKU KAVÁREN ZMIZELO „PRESSO“. 
NAJDETE V NICH ALE ŘADU NOVÝCH POJMŮ, 
TŘEBA FLAT WHITE, COLD BREW NEBO 
FILTROVANOU KÁVU, ČASTO S PŘÍSLIBEM 
NEZAMĚNITELNÉHO KAVÁRENSKÉHO 
RUKOPISU. OD PITÍ KÁVY NAVÍC V POSLEDNÍ 
DOBĚ NEODRAZUJÍ ANI LÉKAŘI. A TAK JE 
ČAS ZAČÍT ZASE CHODIT DO KAVÁREN. 

Gurmán

K
áva je nezaměnitelně spjatá s chvílemi pohody. Už 
dávno neplatí, že je to jen nápoj, který by vás měl 
ráno probudit a odpoledne povzbudit, abyste zvládli 
ještě jednu pracovní schůzku. Pití kávy je obřad, je 
to setkání s přáteli nebo se sebou samými, pokud si 

do kavárny zajdete s knihou, novinami nebo vlastním zápisníkem. 
Ušmudlané podniky, které často nevěděly, jestli jsou provinčními 
cukrárnami nebo rychlým občerstvením, mizí i ze zapadlejších 
obcí a střídají je kavárny, které jsou jedna jiná než druhá. Mají svůj 
rukopis. Stejně jako káva, kterou v nich připravují. 

První kavárny v Česku
Základy kávové kultury jsou v České republice spojené se jménem 
spisovatele, cestovatele a diplomata Kryštofa Haranta z Polžic 
a Bezdružic. Když se šlechtic vydal do Istanbulu, přivezl si odtud 
voňavá kávová zrna. Káva byla ovšem v té době drahá, popíjela se 

jen u bohatých dvorů. Trvalo dalších sto let, než se káva začala do-
stávat do širšího povědomí, stále ale zůstávala nedostupná. Vůbec 
první kavárnu si na území Prahy otevřel arabský obchodník známý 
jako Deodatus – většina jeho hostů mu ale říkala jen „Arab“, ačkoli 
byl původem arménský žid. Jeho podnik byl zpočátku mobilní – 
kavárník se procházel v turbanu po ulicích a kolemjdoucím nabízel 
kofl ík horkého a hořkého nápoje. Lidem moc nechutnal, ale byli 
zvědaví, a tak pili. 
Ke slávě kávy určitě přispěla skutečnost, že se popíjela u šlech-
tických dvorů. A ty rádi napodobovali bohatí měšťané. Odtud se 
pak káva šířila až ke spodním vrstvám společnosti, společně s tím, 
jak klesala její cena. Svůj podíl na tom bezesporu měl i zmiňovaný 
Deodatus. Ten totiž začal kávu roznášet do měšťanských domů 
a nakonec si založil kamennou kavárnu. Stávala v Karlově ulici 
a jmenovala se „U Zlatého hada“. 
Další kavárny pomaličku vyrůstaly v průběhu 18. a 19. století. 
Na masové popíjení si ale musel černý nápoj počkat. Kavárny 
a vaření kávy se rozšířily až během první republiky. Ve zlaté éře 
Československa vznikla celá řada kaváren, jež jsou slavné dodnes. 
Podávala se v nich turecká káva nebo káva v moka konvičkách. 
Kavárny ale nebyly jen příjemným prostředím, kde bylo možné 
vypít šálek a sníst dort nebo kousek cukroví. Hrály i důležitou 
osvětovou roli. Lidé si v nich mohli pročítat denní tisk a kavárny se 
často předháněly, která nabídne lepší čtení – vedle českých novin 
byl standardem i zahraniční tisk. 
Ruku v ruce s fenoménem kaváren vznikaly i pražírny kávy. Sou-
kromé pražírny kávy byly ale po druhé světové válce znárodněny 
a musely si počkat více než čtyřicet let, než se znovu probudila 
potřeba lidí pít dobrou kávu. 

Od Turka k Itálii
Minulý režim byl ve znamení turka. Mletá káva se zalila vodou 
a bylo hotovo. S pravou tureckou kávou má ale jen málo společné-
ho. V kolébce kávy má její příprava podobu rituálu. Při slavnostní 
náladě se sladí, při smutných událostech zůstává hořká. Pravá 
turecká káva je hustá, silná a výrazná. Připravuje se z čerstvě nam-
letých zrn. Nejdříve se smíchá s cukrem a studenou vodou a pak 
se nechá třikrát vzkypět v džezvě – kovové konvičce. Tradičně se 
připravuje na otevřeném ohni. 
Co národ, to jiná káva. Zatímco v Americe si lidé nejraději vy-
chutnávají fi ltrovanou kávu v pořádném hrnku, Italové milují svá 
espressa, která si vypijí klidně ve stoje na ulici, a ještě přitom 
stihnou klábosit s kolemjdoucími. Káva – ať už v Itálii nebo v arab-
ském světě – je pojítkem mezi lidmi. Hraje a hrála důležitou roli při 
obchodních jednáních. Říká se dokonce, že dobře připravená káva 
umí schůzky pozitivně ovlivnit. Něco na tom bude. Káva je totiž 
životabudič, dokáže pozvednout náladu. 
Italové si denně dopřejí i několik šálků espressa, z něhož vychází 
další kávové nápoje. Espresso je káva, z níž dostanete to nejlepší. 
Příprava trvá 25 až 30 vteřin, nápoj má mezi 20 až 30 mililitry. 
Proto je pravé italské espresso výrazné a má plnou chuť i aroma. 
Pokud bude voda kávou protékat déle, bude káva hořčejší. Záleží 
i na dobře umletých zrnech. Ve chvíli, kdy jsou kávová zrna umletá 
nahrubo, voda jimi proteče rychleji a vy místo espressa dostanete 
jen obarvenou vodu bez vůně a chuti. 

Dnes vznikají
malé pražírny kávy napříč 
celou Českou republikou, 

podobně jako malé soukromé 
pivovary. Řada kaváren vám 

ráda sdělí jméno své pražírny, 
některé si na férové a skvě-
le upražené kávě dokonce 

budují své jméno. A vědí proč. 
Lidem už dnes nestačí
jen prostý šálek kávy.

Hledají zážitek.
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Káva s mlékem
Od doby, co lidé pijí kávu, si ji také dochucují – cukrem, mlé-
kem, skořicí, medem. Z espressa se tak vyvinulo mnoho druhů 
kávy, které má na svém lístku většina moderních kaváren. Ty-
pické je cappuccino. Kávu s mlékem a bohatou mléčnou pěnou 
si rádi dopřávají Italové při snídani, po obědě už je ale zapo-
vězená, pije se espresso. Aby bylo cappuccino chutné, mléčná 
pěna by měla být připravena z plnotučného mléka a teplota při 
šlehání nesmí přesáhnout 70°C. Vedle klasického cappuccina 
si můžete objednat také různé příchutě – oblíbená je například 
vanilka. Pěnu je možné zdobit různými sirupy nebo skořicí. 
V Itálii, kolébce cappuccina, se ale s tímto zlozvykem nesetkáte.
Hlavně v moderních hipsterských kavárnách vám nabídnou fl at 
white. Tato káva se připravuje podobně jako cappuccino. Velké 
oblibě se těší hlavně v Austrálii. Ke kávě – dvojitému espres-
su – se přidává teplé mléko a mléčná pěna. Mléčnou pěnou je 
ozdobené také espresso macchiato. Základem je espresso doz-
dobené našlehaným mlékem. Tato káva se připravuje v osmde-
sáti mililitrovém šálku, mikropěna je často ozdobena obrázkem. 
Když si ho v kavárně budete objednávat, nebojte se vyslovit 
jméno správně. Nejde o mačiáto, ale o makjáto.
Caffé latte, které se jeden čas velmi rozšířilo do českých kavá-
ren, ale pomalu z nich zase mizí, je původem z Francie. Tady se 
servíruje jako „café au lait“, tedy káva s mlékem. Mléka a mléč-
né pěny je v tomto nápoji požehnaně, kávová příchuť se téměř 
ztrácí, zvlášť pokud přidáte ještě hojně cukru nebo si mléčnou 
pěnu necháte posypat čokoládou či skořicí. Nejčastěji se caffé 
latte servíruje ve vysokých sklenicích nebo ve velkých hrncích.
Vedle těchto základních druhů kávy si můžete ještě objednat 
řadu dalších kávových nápojů. V létě je oblíbená ledová káva. 
Servírovat ji lze jen na ledu, ale také se zmrzlinou nebo kopou 
šlehačky. Dobu minulou připomíná vídeňská káva se šlehačkou. 
Do kávy se přidávají i likéry, příkladem je irská káva. Letošní léto 
se pak neslo ve znamení espressa s tonikem, kdy se šálek kávy 
pomalu naléval do sklenky vychlazeného toniku. Rozšířilo se 
také frappé, tedy káva rozmixovaná s ledem. Znalci si objedná-
vali cold brew – ledovou fi ltrovanou kávu.
Právě fi ltrovaná káva se stala oblíbenou hlavně u mladších 
ročníků. Nabízí ji většina moderních kaváren, a někde vám ještě 
dají vybrat, jak ji chcete připravit. Jinak se této kávě říká také 
drip, pour over nebo jednoduše překapávaná káva. Důležité 
je, že oproti espressu si udrží více chuti i své jedinečné aroma. 
Pokud si takovou kávu budete chtít připravit doma, nemusíte 
investovat do drahého espressovače, stačí vám menší
a levnější přístroj.

Pokud toužíte
po větším šálku kávy,

můžete si objednat lungo nebo 
americano. V případě lunga by vám 

barista měl servírovat espresso
a v jiném šálku extra vodu, kterou 
si podle potřeby dolejete. America-
no je větší káva, o objemu i několi-

ka decilitrů. Aby zůstala výrazná
a dobrá, je lepší objednat si

dvojitou dávku kávy, takzvaný
double shot nebo
espresso doppio.
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Zelená káva
Kromě klasicky upražené kávy se můžete v nabídkách kaváren 
i obchodů setkat se zelenou kávou, jíž jsou přičítány až zázračné 
účinky, podobně jako svého času zelenému čaji. Zelená káva se 
prodává jako nápoj, ale je také součástí vitamínových kapslí. 
Zrna zelené kávy nejsou pražená, proto jsou tvrdší, ale zároveň 
pružnější než zrna upražená. Před přípravou se doporučuje máčet 
je asi dvě hodiny ve vlažné vodě, až pak můžete vzít do rukou 
hmoždíř a zrna rozdrtit, případně je rozemlít v mlýnku na kávu. 
Až budete hotovi, dvě lžičky zelené kávy přelijte asi 250 mililitry 
vody a nechte pět minut louhovat. Zelenou kávu je pak třeba 
scedit. Jestliže milujete hlavně hořkou kávu, připravte se na to, 
že nápoj ze zelených zrn bude kyselejší, chutí může připomínat 
zelený čaj. Své chuťové buňky ale můžete obelstít, protože zelená 
káva je k dostání v mnoha příchutích – vanilkové, karamelové nebo 
skořicové. 
O zelené kávě – samozřejmě té pravé a neslazené – se říká, že 
pomáhá hubnout, funguje jako životabudič a také jako prevence 
civilizačních chorob. V nepražených zrnech jsou totiž antioxidanty, 
které spolu s kofeinem brání vstřebávání cukru z jídla, jenž by se 
následně přeměnil na tuk.  
Pokud si zelenou neupraženou kávu pořídíte domů, vězte, že 
nejlepší bude v prvních patnácti měsících. Potom už ztrácí na své 
chuti a přitažlivosti. Pražená káva je zase nejlepší do patnácti dnů 
od pražení. A ještě dvě pravidla patnácti. Mletá káva je nejlepší do 
patnácti minut od pražení a espresso do patnácti vteřin od přípravy. 

Zdraví a účinky kávy
O Italech je známo, že se těší dobrému zdraví. Zvlášť v některých 
vesnicích se lidé dožívají věku hodně přes devadesát. Vědci už 
dlouho zkoumají, čím to je – jestli středomořskou stravou, spole-
čenským životem nebo právě kávou. 
Vědci se také dlouho přeli o to, zda je káva zdravá, nebo není. Jako 
se vším, i při pití černého nápoje platí jedno pravidlo: všeho s mí-
rou. Podle posledních zjištění si ale klidně můžete dát více šálků 
denně (stejně jako Italové), aniž byste ohrozili své srdce a svůj kar-
diovaskulární systém. Přišli na to vědci z Univerzity královny Marie 

Podle některých vědců
funguje konzumace

zelené kávy jako prevence
cukrovky a kardiovaskulárních 

chorob, pozitivně ovlivňuje činnost 
žaludku, podporuje činnost
mozku, snižuje míru únavy
a také chuť k jídlu. Zázraky
ale nečekejte, záleží hlavně

na vašem životním
stylu.

v Londýně, kteří zkoumali účinky kofeinu na vzorku osmi tisíc lidí. 
Ti během experimentu pili nula až dvacet pět šálků kávy. 
Experti rozdělili účastníky experimentu do tří skupin. První tvořili 
lidé, kteří pili maximálně jeden šálek denně. Do druhé zařadili ty, 
kteří si dopřáli jeden až tři šálky kávy denně, a do třetí pak milov-
níky kávy, kteří se v její konzumaci neomezují. Vědci během studie 
zjistili, že lidé s větší dávkou kofeinu mají stejné zdravotní výsledky 
jako ti, kteří nepili kávu vůbec, nebo jen ráno. Na srdce nemělo vliv 
ani to, pokud někteří lidé pili dvacet šálků kávy. 
Vědci ovšem přiznávají, že výsledek experimentu zkresluje krátký 
časový úsek i malý vzorek zkoumané populace. Celkové závěry ale 
podle nich dokazují, že káva není tak zdraví škodlivá, jak tvrdily 
předchozí studie. Experti budou v dalším zkoumání pokračovat, 
protože by rádi přišli na to, kolik kávy denně je pro člověka ideální. 
Předchozí studie totiž tvrdily, že kofein ucpává tepny a vytváří větší 
tlak na srdce. Lidem tak hrozí infarkt nebo mrtvice. Podle britských 
odborníků ovšem záleží i na tom, jaký životní styl člověk vede – zda 
se vedle vysedávání v kavárnách také hýbe, holduje nezdravému 
jídlu nebo kouření.



v Praze otevřela 
tWO HOuR SCHOOL

výběr školy už v bilingvních rodinách nemusí být dilema.

Dnes je už i v Čechách poměrně běžné, že každý z rodičů 
dítěte pochází z jiné země. Často se jedná o zemi ang-
licky mluvící nebo je z jiného důvodu angličtina jedním 

z jazyků, který rodina doma používá. Taková rodina vždy stojí 
před rozhodnutím, zda své dítě pošle studovat do české nebo 
do anglicko-jazyčné školy, kterých úspěšně funguje, zejména 
v Praze, již hezká řádka. Volba často, alespoň v raném dětství, 
padne na školu českou, ať už z důvodu snahy o zapojení dítěte 
do místního kolektivu, zdokonalení češtiny nebo zkrátka proto, 
že anglické školy jsou stále výraznou investicí. Právě pro tyto 
děti je určena pražská Two Hour School.

Tento jedinečný vzdělávací program pro anglicky mluvící děti 
navštěvující české školy je novinkou na našem trhu. Jeho cílem 
je ve dvou odpoledních hodinách dvakrát týdně dítěti zábav-
nou formou zprostředkovat výuku v angličtině a nechat ho 
nahlédnout do anglického způsobu výuky, což mu otevře mož-
nosti ke studiu na anglické či mezinárodní škole v budoucnu.

Two Hour School založili dva anglicky mluvící učitelé žijící v Pra-
ze, Brit Jon a Američan Ben. Jon si vzal za ženu Češku a Beno-
va manželka pochází z Francie. Doma však obě rodiny mluví 
převážně anglicky. Ve snaze vyřešit své vlastní dilema při výběru 
školy pro děti se zrodila myšlenka na založení programu, který 
by za zlomek ceny studia na mezinárodní škole dětem poskyt-
nul britský doplněk k jejich českému vzdělávání.

Děti v Two Hour School využívají své vědomosti získané v české 
škole, ale činí tak v angličtině a podle anglických národních 
osnov. Ty podporují integrovaný proces myšlení a tematicky 
zahrnují humanitní vědy, přírodní vědy a matematiku. Protože 
je výuka založena na principech spolupráce a praktičnosti, děti 
kromě slovní zásoby a vyjadřování rozvíjí také své schopnosti 
společenské interakce. Navíc jsou při výuce fyzicky aktivní a ne-
jedná se tedy o delší čas strávený ve školních lavicích.

Výuka programu Two Hour School probíhá ve dvou skupinách 
rozdělených podle věku dětí na 6 - 9 a 9 - 12 let. Kurzy je mož-
né navštěvovat v učebnách na Praze 2 v ulici Londýnská nebo 
v ulici Žukovského na Praze 6. Cena za měsíc (16 vyučovacích 
hodin) je 6000 Kč. Přihlašování do kurzů je nyní zahájeno.

Pro více informací o Two Hour School navštivte 
www.two-hour-school.cz.



Na zdraví
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Umíchejte si zimní drinky
pro lepší náladu

Zahřejte se!

PUSŤTE K SOBĚ V ZIMNÍM ČASE POHODU A ODPOČINEK. MÍSTO 
SHONŮ, KTERÉ BUDOU PANOVAT VŠUDE KOLEM, SE ZABALTE 
DO DEKY, POHODLNĚ SE USAĎTE S OBLÍBENOU KNÍŽKOU A K RUCE SI 
PŘIPRAVTE HRNEK NEBO SKLENKU VOŇAVÉHO NÁPOJE. DO ZIMNÍCH 
DRINKŮ ROZHODNĚ PATŘÍ VOŇAVÉ KOŘENÍ, JAKO JE VANILKA, 
SKOŘICE, KARDAMOM NEBO HŘEBÍČEK. NEMUSÍ JÍT PŘITOM JEN 
O ALKOHOLICKÉ DRINKY. SKVĚLE VÁM BUDE CHUTNAT TŘEBA 
KOŘENĚNÝ ČAJ NEBO KÁVA SE ŠPETKOU SKOŘICE. K POHÁDKÁM 
ZASE PŘIJDE VHOD KAKAO S MARSHMALLOW. JE NA VÁS, JAKÝ 
NÁPOJ SI VYBERETE – PŘEJEME VÁM, AŤ JE VŽDY DOPROVÁZEN 
POHODOU A RADOSTÍ, KTERÁ ZIMĚ SLUŠÍ LÉPE NEŽ SPĚCH. 
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Vůně zimy
Když se řekne zimní koření, většině z nás se vybaví vanilka, 
skořice nebo už namíchané koření do perníčků. Vůně jako 
by podněcovaly smysly a dotvářely atmosféru, o níž v adventu 
i během Vánoc samotných stojíme a která ani po novém roce jen  
tak nevyprchá. Koření se proto stalo součástí cukroví a stále častěji 
se dostává i do zimních drinků. Tradiční je například v punči nebo 
ve svařeném víně, ale objevuje se i v dalších nápojích, jimiž lze 
povzbudit smysly a zahřát tělo. 
Než se do vaření zimních nápojů pustíte, vybavte svou spíž koře-
ním. Pokud můžete, zajděte do specializované prodejny, kde má 
koření přece jen vyšší jakost než to zabalené v sáčcích, které pro-
dávají supermarkety. Rozhodně budete potřebovat skořici – mletou 
i celou. Skořice je voňavá a tajemná zároveň, přisuzují se jí afro-
diziakální účinky, především v kombinaci s vanilkou a ženšenem. 
Je skvělá během chřipkového období, protože má antibakteriální 
účinky. Podle čínské medicíny skořice zahřívá, takže by si ji měli 
do nápojů přidávat všichni zimomřiví lidé. 
Zajímavým a nepříliš často užívaným kořením je anýz, který pomá-
há trávení, odstraňuje žaludeční nevolnost a nadýmání. Vaří se ma-
lým dětem, ale užívat ho mohou i dospělí, hlavně když je postihne 
střevní chřipka. Pokud anýz pijí kojící matky, přenáší se i do mléka. 
Anýz zároveň tvorbu mateřského mléka podporuje. Doporučuje se 
také při očních chorobách. 
Roztomilý a doslova vánoční tvar má badyán, který vypadá jako 
hvězdička. Využít ho ale můžete nejen pro vánoční výzdobu. 
Badyán podporuje zažívání, a tak se hodí zařadit ho v době hodo-
vání pro lepší trávení. Pomáhá i při kašli. Badyán můžete užívat i při 
nachlazení, například společně se skořicí nebo hřebíčkem. Ten je 
vůbec jedním z nejúčinnějších přírodních antibiotik, protože má tu 
moc přemoci viry, bakterie a plísně. Doporučuje se nejen při chřip-
ce a nachlazení, ale také při žaludečních katarech nebo respiračním 
onemocnění. Dalším kořením, jež by nemělo chybět ve vaší vánoční 
výbavě, je kardamom. Ten má nezaměnitelné aroma a podobně 
jako skořice mu jsou připisovány afrodiziakální účinky. 

Na zdraví

STAROANGLICKÝ VÁNOČNÍ ČAJ
Zažijte atmosféru staré dobré Anglie s hrnkem vánočního 
čaje, i když už je po Váncích. Skvěle vám bude chutnat se 
sušenkami, sendviči s burským máslem nebo cukrovím. 
Skvěle vám bude chutnat se sušenkami, sendviči s burským 
máslem nebo cukrovím. 

PŘIPRAVTE SI: 
✧ menší kousek celé skořice
✧ 2 celé hřebíčky
✧ šťávu z citronu podle chuti
✧ 250 ml vody
✧ 2 lžičky sypaného černého čaje

Koření vložte do menšího kastrůlku a zalijte vodou. 
Přiveďte k varu a na mírném ohni vařte zhruba deset minut. 
Poté koření vyjměte nebo vodu sceďte a výluhem z koření 
zalijte černý čaj. Dochuťte medem.

ZIMNÍ ČAJ, KAKAO 
NEBO ČOKOLÁDA
Začněme u horkých nápojů. 
Obyčejný čaj, čokoládu 
nebo kakao můžete
pozvednout, když do ní 
přidáte trochu koření. 
V bytě se vám hned rozvoní 
krásná atmosféra. 
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KAKAO S MARSHMALLOW
Dětem, ale i dospělým, bude u pohádek chutnat kakao 
s americkou pochoutkou marshmallow, která je k dostání 
i u nás. 

PŘIPRAVTE SI: 
✧ dvě konzervy kokosového mléka 
 (celkem 400 ml)
✧ konzervu slazeného kondenzovaného mléka
✧ špetku soli
✧ 115 g nasekané tmavé čokolády
✧ 12,5 g kakaa holandského typu
✧ malá marshmallows

Rozehřejte troubu na 100 °C a na mírném plameni v hrnci, 
který poté můžete vložit do trouby, promíchejte kokosové 
a kondenzované mléko. Přidejte špetku soli, čokoládu 
a kakao. Přiklopte poklicí a vložte do vyhřáté trouby 
na 2 hodiny pomalu péct. Každých 15 minut promíchejte. 
Nalijte do hrnků horkou čokoládu, ozdobte šlehačkou, 
posypte marshmallows a podávejte.

SKOŘICOVÁ ČOKOLÁDA
Pokud milujete skořici a čokoládu, bude vám chutnat jejich 
spojení v lahodném nápoji. Tento recept pochází překvapivě 
ze Španělska.  

NA DVA HRNKY ČOKOLÁDOVÉHO 
NÁPOJE SI PŘIPRAVTE: 
✧ 125 gramů hořké čokolády
✧ 1450 ml mléka
✧ lžičku a půl mleté skořice
✧ 2 žloutky

Čokoládu nastrouhejte a společně se skořicí ji vložte 
do mléka. Celou směs pomalu zahřívejte, dokud se čokolá-
da nerozpustí. Nakonec metličkou lehce napěňte vejce 
a opatrně je vmíchejte do čokolády. Směs pak polehoučku 
šlehejte na mírném ohni, dokud čokoláda nezhoustne. Při 
servírování můžete čokoládu ještě dozdobit špetkou skoři-
ce. Vítaná je i šlehačková čepice. 
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Horké nápoje s alkoholem 
Když do horkých nápojů přidáte kapku alkoholu, zahřejí dvojná-
sobně. A co si budeme nalhávat, veselost k Vánocům patří stejně 
jako vánoční cukroví a dárky. Vánoční punč nebo svařák přitom 
nemusíte popíjet jen na vánočních trzích – překvapte svoji rodinu 
nebo přátele skvělým horkým drinkem. 

VOŇAVÝ PUNČ S ROZINKAMI
K adventnímu a vánočními času rozhodně patří punč, a tak 
pro vás máme také jeden recept na tento oblíbený horký 
zimní nápoj.

PŘIPRAVTE SI: 
✧ 2 dl rumu,
✧ půl litru červeného vína
✧ půl litru černého čaje
✧ 2 svitky skořice
✧ 4 hřebíčky
✧ 1 citron
✧ 100 g rozinek 

Rozinky ze všeho nejdříve naložte do rumu (ideálně den 
předem, aby se pořádně nasákly). Čaj a víno nalijte do kas-
trůlku, přidejte koření a citron zbavený kůry a nakrájený na 
tenké plátky. Směs pak zahřejte těsně pod bod varu, sceďte 
a nalijte do sklenic, na jejichž dno jste předtím nalili rozinky 
naložené v rumu. Zdobte plátky citronu a pomeranče. 
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Na zdraví

Až vás punč omrzí, připravte si svařené víno! Dejte mu péči, 
vyberte voňavé koření a s výsledkem budete spokojeni. Pro-
zradíme vám trochu pracnější, ale zato úžasně dobrý recept. 

NA ČTYŘI MENŠÍ HRNKY VÍNA SI PŘIPRAVTE: 
✧ 6 lžic pískového cukru
✧ 200 ml vody
✧ 2 kousky skořice
✧ 1 hvězdičku badyánu
✧ asi 4 celé hřebíčky
✧ jeden vanilkový lusk

✧ 1 láhev červeného vína 
✧ citron 

Cukr nasypte do kastrůlku, přidejte 2 lžíce vody a zahřejte. 
Cukr nejprve napění a až poté začne hnědnout. Kastrůlek v tu 
chvíli stáhněte z plotýnky. Ke karamelu přilijte zbylé množství 
vroucí vody a míchejte, dokud se všechen sražený karamel 
nerozpustí. Ke karamelovému rozvaru poté přidejte koření 
a kůru z citronu a na mírném ohni povařte asi 5 minut. Mezi-
tím v jiném kastrůlku přiveďte červené víno těsně pod vod varu 
a přeceďte k němu opatrně kořeněnou karamelovou směs. 
Nakonec svařák nalijte do hrnečků a ozdobte kolečky citronu.

KOŘENĚNÉ SVAŘENÉ VÍNO
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Na zdraví

JACK AND APPLE
K vánoční pohodě patří i vůně jablek. Tento silný 
drink připravíte z jablečného džusu a dobré whisky.  

PŘIPRAVTE SI: 
✧ jablečný džus
✧ whisky
✧ led
✧ limetku

Sklenici nejdříve naplňte ledem, pak přidejte 4 cl 
whisky a dolijte jablečným džusem. Ozdobte plát-
kem limetky. 

SMETANOVÝ ZÁKUSEK
Tomuto drinku se říká také Meringue 
a přijde vhod, když máte chuť na něco 
hutnějšího a čokoládovějšího.   

PŘIPRAVTE SI: 
✧ 2 cl vodky
✧ 3 cl Cacao likéru Monin
✧ 3 cl smetany 
✧ 1 cl ananasového džusu
✧ 1 cl sirupu Monin Créme Brulée
✧ čokoládu 

Všechny ingredience protřepejte v šejkru 
a směsí naplňte vychlazené sklenice. Nako-
nec dozdobte nastrouhanou čokoládou. 
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Postel Gabriela buk, masiv o síle 4 cm, 

ohýbané hlavové čelo. Možnost výběru rozměru, barvy, 

nebo verze s úložným prostorem.   

Postel DEIRA z masivu o síle 4cm. 

Postel získla ocenění za design GRAND PRIX Mobitex 2019.  

Hlavové čelo čalouněné látkou s technologií AquaClean. 

Přírodní povrchová úprava od BIOFA. 

14.990 Kč

9.390 Kč
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trocha balkánského rytmu...

www.hanak-nabytek.cz

Lovesong Orchestra je pětičlenná dechovka 

balkánského stylu, kterou vede kapelník Tomáš 

Průša. Vychází z tradiční české zábavní muziky, 

okořeněné balkánským drajvem a španělským 

temperamentem. nejraději hrají akusticky 

přímo mezi lidmi a umí to i v pohybu a napros-

to kdekoli. Jejich specialitkou jsou nečekané 

hudební přepadovky, které skvěle fungují jako 

originální překvapení na svatbách, oslavách 

narozenin i firemních akcích.  repertoár této 

veselé kapely je složený z nejoblíbenějších  

balkánských a španělských  

melodií, které obohacují  

o vlastní tvorbu  

a písničky na přání. 

Společnost HAnÁK nÁBYTeK nabízí výrobu veš-

kerého nábytku v interiéru a to včetně interiérových 

dveří. Vše v nejvyšší kvalitě, jednotném designu, 

materiálovém a barevném provedení. Hlavním cílem 

HAnÁK inTeriOr cOncePT je umožnit klientům 

vytvoření dokonale sladěného, vysoce kvalitního 

a komfortního domova. Nadčasovost a kvalita 

 charakterizuje každý jejich interiér, který je  

jedinečný svou uceleností. Jejich nabídku doplňují 

jídelní a konferenční stoly včetně židlí a sedacích 

souprav vlastního designu, které lze dokonale  

sladit s ostatním nábytkem.

 www.hanak-nabytek.cz
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Anatomické polštáře z technologicky vyspělé patentované paměťové 
pěny Memoform se přizpůsobí tvaru hlavy a krční páteře. Při spaní 
na zádech uvolňují šlachy a svaly krční páteře a při spaní na boku 
zmírňují tlak na krční tepnu.

Snímatelný a pratelný potah z patentované termoregulační textilie Outlast 
reaguje na změny tělesné teploty i vnějšího prostředí. Mezi pokožkou 
a vrstvou materiálu se tak vytváří optimální spánkové mikroklima. Díky své 
schopnosti opakovaně shromažďovat teplo a následně ho opět uvolňovat 
pomáhá udržovat po celou dobu spánku stabilní teplotu.

Polštáře Superiore mají nejvyšší zdravotní certifi kaci v rámci EU.

Můžete vybírat ze tří tvarů a velikostí.

Magnifl ex Superior Deluxe Standard Maxi 3190 Kč
Magnifl ex Superior Deluxe Standard 2890 Kč
Magnifl ex Superior Deluxe Wave 2890 Kč

Náš  příběh  bylinek
Leros, společnost, v jejímž názvu jsou základy 

slov léčivé rostliny, patří mezi tradiční české výrobce 
bylinných čajů a čajových směsí včetně léčivých. Specia-

lizujeme se na bylinky - na jejich sběr, zpracování a spojování 
do směsí, které mají léčivou funkci stejně tak jako i chuť a vůni 

poskytující příjemný zážitek u šálku teplého nebo chlazeného ná-
poje. Věnujeme se jim od semínek po plody, listy i natě. Jejich příběh 
pak často ručně vkládáme do každé krabičky, kterou z výrobního zá-
vodu expedujeme do lékáren i na pulty běžných obchodů a vybraných 
restaurací. Naše farmaceutická kompetence nám nedovoluje hřešit, 

protože podléhá kontrole, a stejně tak i skladování a zpracování bylinek 
má přísná pravidla. Je naším cílem dodávat na trh jen to, za čím si 
stojíme a můžeme se zaručit za kvalitu. Bylinky mají v českých ze-
mích i na Slovensku bohatou tradici.  V Lerosu tyto tradice ctíme, 

důvěřujeme léčivé síle přírody a hledáme stále nové cesty, 
jak spojit požadavky moderního životního stylu s tím, co 

se v tradici šedesáti let našeho fungování osvědčilo. 
Jdeme na to od semínka a rádi s Vámi sdílíme 

květy i plody našeho poznání.
www.leros.cz

POLŠTÁŘE MAGNIFLEX SUPERIOR

Ice Zima 2019 | 137



Te
xt

: J
an

a 
A

be
ls

on
 T

rž
ilo

vá
, f

ot
o:

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 

hurá do

krkonoš



Ice Zima 2019 | 139

Tip na výlet

NEMUSÍTE BÝT NUTNĚ SPORTOVCEM, 
ABYSTE ZDE AKTIVNĚ MOHLI PROŽÍT AŤ JIŽ 
VÍKEND ČI ROVNOU CELOU DOVOLENOU. 
PRO RODINY S DĚTMI JE PŘIPRAVENA 
POPULÁRNÍ BOBOVÁ DRÁHA S CELOROČNÍM 
PROVOZEM. V ZIMĚ JE OVŠEM NEJVĚTŠÍM 
LÁKADLEM SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ, A TO JAK 
PRO NÁROČNÉ LYŽAŘE, TAK PRO RODINY 
S DĚTMI. VÍTEJTE V HARRACHOVĚ.

H
arrachov je situován v západní části Krkonoš na roz-
hraní s Jizerskými horami v údolí řeky Mumlavy. Jeho 
horské klimatické podmínky způsobené otevřeností 
jižní strany Čertovou horou a relativní otevřenosti ze 
severních směrů Novosvětským průsmykem ho předur-

čují jako středisko zimních sportů a rekreace. I když nadmořská výš-
ka 680 m (u kostela) není nijak ohromující, přesto je něco pravdy 
na tvrzení starousedlíků, že v Harrachově je půl roku chladno a půl 
roku zima. Díky této konfi guraci terénů, které jsou zároveň vhodné 
jako lyžařské terény, vyrostl Harrachov postupně i ve světě známé 
lyžařské centrum, poskytující služby pro zimní sporty na vysoké 
úrovni. Harrachov může nabídnout řadu sjezdových tratí s umělým 
zasněžováním s Čertovy hory různých obtížností, s dvěma čtyř-
sedačkovými lanovkami až na vrchol, mnoho kilometrů udržova-
ných běžeckých tratí a cest až na hřebeny Krkonoš, řadu cvičných 
prostorů pro lyžařské začátečníky a děti, mnoho lyžařských škol se 
zkušenými učiteli lyžování, mnoho půjčoven sportovního nářadí 
a podobně. Pro skoky na lyžích je jako jediný v České republice, 
a málokteré středisko ve světě, vybaven kompletní sestavou osmi 
skokanských můstků. Od nejmenšího s 8 metrovým kritickým bo-
dem pro 5ti-leté caparty, až po mamutí můstek K185, umožňující 
lety do vzdálenosti přes dvě stě metrů, pro opravdové vrcholové 
sportovce a odvážlivce. 

Do Harrachova na běžky
Harrachov a bezesporu celé Krkonoše nabízejí bezpočet kilometrů 
kvalitně upravených běžeckých tratí. Dva 7,5 kilometrové okruhy 

Jedeme do harrachova

začínají přímo u dolní stanice lanové dráhy a pro svou lokaci jsou 
výhodné pro všechny výkonostní úrovně. Pro hřebenové túry lze 
zvolit začátek na vrchní stanici lanovky nebo na Rýžovišti. Mezi 
dobře dostupné cíle patří Studenov, Dvoračky, Vosecká bouda 
nebo Rokytnice nad Jizerou. Oblíbenou běžkařskou trasu v okolí 
Harrachova zvládnou i rekreační jezdci. Cesta vede nejkrásnějšími 
partiemi západních Krkonoš s překrásnými výhledy. Stoupání na 
trase je ve fi nále vynahrazeno překrásným sjezdem okolo řeky 
Mumlavy. Výchozím bodem pro výlet je horské městečko Harra-
chov, ze kterého se vydejte lanovkou na Čertovu horu. Rychlým 
sjezdem z 1021 m vysoké hory se po modré značce dostanete 
k Janově skále a odtud (chvíli z kopce, chvíli do kopce) k rozces-
tí na Ručičkách. Poté, co si užijete svůj grog a výhled na pláně 
nad Rokytnicí, pokračujte vzhůru (po zelené značce) do poněkud 
strmějšího kopce až k chatě Dvoračky. Místní vyhlášené vdolečky 
mohou být další vzpruhou do nejdrastičtějšího úseku cesty, a to 
téměř 2 km prudkého stoupání pod Sedlem Lysé hory, které za 
jasných dní nabízí ty nejúchvatnější výhledy na Kozelský hřeben 
a na stranu, kde leží Špindlerův Mlýn. Vydechnout si můžete U Rů-
ženčiny zahrádky s nádherným výhledem na harrachovskou část 
hor. Následuje ještě mírné stoupání na Pančavskou louku, odkud 
snadno dohlédnete na Labskou boudu. Ta ovšem leží v dolíku, 
kdežto naše trasa pokračuje po hřebeni na Labskou louku. Pokud 
nemáte ještě dost, můžete si výlet prodloužit na Pramen Labe 
a Českou budku (a dále na Voseckou – bývá to však horší cesta), 
ostatní sjedou po zelené značce k Vosecké boudě, kde je možno 
doplnit ztracenou energii a spočítat si modřiny po hbitém sjezdu. 
Z Vosecké boudy následuje ostrý sjezd ke Krakonošově snídani 
a odtud pohodových 6 km okolo říčky Mumlavy, která protéká 
krásným údolím perfektně upravenou běžeckou stopou. Po cestě 
je možné zastavit se u Mumlavského vodopádu, který se nachází 
cca 1 km nad Harrachovem u Mumlavské boudy. Celá středně 
náročná trasa měří 20 km. Trasu nedoporučujeme jet za špatného 
počasí a silného větru. Upozorňujeme také, že na hřebenech hor 
dobře nefunguje signál mobilních telefonů a je tedy velmi obtížné 
kontaktovat horskou službu.

Sjezdové lyžování v Harrachově
Největším lákadlem města Harrachov je jednoznačně Čertova hora 
a její sjezdovky. Všechny sjezdové tratě jsou denně upravovány 
moderní technikou. Samozřejmostí je kompletní umělé zasněžová-
ní v celém areálu.
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Největším lákadlem 
pro snowboardisty je jednoznačně 

Čertova hora a její sjezdovky. 
Všechny sjezdové tratě jsou denně 
upravovány moderní technikou. 

Samozřejmostí je kompletní umělé 
zasněžování v celém areálu. 

  

SNOWBOARDING 
V HARRACHOVĚ

Lyžování ve skiareálu Čertova hora
Lyžování ve skiareálu Čertova hora, který patří mezi nejkrásnější 
česká zimní střediska, je vhodné pro všechny generace. Kromě 
sjezdových tratí nabízí totiž ideální podmínky i pro běžkaře a ly-
žařskou turistiku všech stupňů náročnosti. A v neposlední řadě 
je tento skiareál známým místem skokanských soutěží. Z Čertovy 
hory se spouštějí celkem čtyři sjezdovky různých obtížností, 
na které vás vyvezou dvě čtyřsedčkové lanovky. Na harrachovské 
straně se nachází nejoblíbenější sjezdovka Červená II., dle mno-
hých nejkrásnější carvingový svah v Čechách, široký kolem 
80 metrů. Směrem do Rýžoviště si můžete vybrat modrou, 
červenou nebo černou sjezdovku. Unikátní je především černá 
sjezdovka, na které byste marně hledali horní, střední nebo dolní 
hank. Je zde jediný hank s třistametrovým převýšením. Sjezdovky 
i lanovky jsou propojeny přes vrchol Čertovy hory. Ve spodní mír-
nější části sjezdovky Červená II. do centra je umístěn LV Doplik, 
kde je provozováno večerní lyžování. Vzhledem k mírnějšímu 
profi lu mají tuto část v oblibě převážně děti a méně zdatní lyžaři.

Závodní běžecké tratě
Milovníky bílé stopy jistě potěší kvalitně upravené závodní běžec-
ké tratě. Z vrcholu Čertovy hory můžete pohodlně nastoupit na 
běžeckou magistrálu upravovanou ve stylu cross-country.
V areálu najdete také lanovku Můstky, která slouží k přepravě 
skokanů a techniků na nájezdové věže můstků v době závodů.
Na všech sjezdovkách je vybudován zasněžovací systém. Stroje
na úpravu sjezdovek jsou vybaveny navijáky a obsluhovány 
špičkovými odborníky, kteří své umění tříbí při úpravách zdejšího 
mamutího můstku pro lety na lyžích. Společné jízdenky platí i pro 
areály Amálka a Zákoutí. Na vícedenní a bodové jízdenky je mož-
né lyžovat v celém Skiregionu – tzn. v Harrachově, Rokytnici nad 
Jizerou, Pasekách nad Jizerou, Rejdicích a Příchovicích.
Velkou akcí v zimní sezoně je stavba sněhového hradu, který 
bývá zimní dominantou Harrachova od půlky ledna do půlky 
března. Hrad je evidován jako největší sněhová stavba v Čechách. 
Po celé dva měsíce se kolem hradu konají drobné atrakce, které 
vrcholí rytířskými hrami a dobýváním hradu. Lanovka na Čertovu 
horu z centra je v provozu po celý rok. Najdete zde dětmi velmi 
oblíbenou nafukovací trampolínu a dětský hrad. Komu se nechce 
na kole šlapat příliš do kopce, může využít lanovky (doprava kol 
je zdarma) a poté se vydat některou z bohaté nabídky cyklotras 
zahrnující Harrachovskou kotlinu, sousední Rokytnici nad Jizerou 

a navazující na ideální cyklistické terény v Jakuszycích a Jizerských 
horách. Letní koupání je také možné a v horských bystřinách 
a místním koupališti je po většinu času velmi osvěžující.

Lyžařský areál Amálka
Jedním z příjemných lyžařských areálů, kde můžete trénovat 
vaše lyžařské dovednosti, je ski areál Amálka. Široký svah uspo-
kojí všechny lyžaře – od rekreačních přes sportovní až po závodní 
lyžaře. Těšit se můžete také z klidné jízdy při večerním lyžování. 
Lyžařské vybavení si můžete zapůjčit v místní půjčovně a zdokonalit 
se vám pomohou v lyžařské škole JPK. Areál nabízí také možnost 
organizování závodů a slevy pro organizované skupiny nad 
20 osob.

Lyžování pro děti – Ski areál Zákoutí
Areál nabízí lyžařskou školu pro celou rodinu, ale také dětskou 
lyžařskou školu pro výuku dětí již od 4 let formou hry na speciál-
ním lyžařském hřišti. Dalšími službami jsou úschovna a půjčovna 
lyží, holí a bot pro žáky lyžařské školy. Využít můžete také večerní
lyžování a širokou nabídku ubytování v Harrachově i blízkém 
okolí. Skiareál Zákoutí je součástí největšího skiareálu 
v ČR – Skiregion.cz.

Tip na výlet
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Tip na výlet

Jedeme do Špindlerova Mlýna
A CO NOVÉHO ČI ZAJÍMAVÉHO NA SVÉ 
NÁVŠTĚVNÍKY ČEKÁ V DALŠÍM OBLÍBENÉM 
ČESKÉM HORSKÉM LETOVISKU, 
VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ?  

Š
pindlerův Mlýn v současnosti plným právem řadíme na 
první místo mezi horská střediska na jižní, české straně 
Krkonoš. Kdysi bylo nazváno „perlou pohoří“. Příhod-
né klimatické poměry a silně esteticky působící horské 
prostředí tu vytvořilo podmínky pro vznik centra, jehož 

mimořádný význam pro cestovní ruch, letní turistiku, zimní sporty 
a rekreaci je v Krkonoších nezastupitelný. Jeho ráz, pokud se týče 
zájmu hostů z ciziny, přesahuje trvale hranice našeho státu.

V srdci Krkonoš
Střed města zaujímá výjimečně krásnou a příhodnou polohu. Je 
rozložen na souběhu údolí, jimiž protéká dosud mladé Labe a Dol-
ský potok. Ze všech stran je Špindlerův Mlýn chráněn horskými 
pásmy vnitrozemského Českého hřebene: Kozími hřbety, Pláněmi 
a Krkonošemi, zakončeným Medvědínem. Jen úzká soutěska mezi 
horskými rozsochami, jíž si razí budoucí evropský veletok Labe ces-
tu k jihu, spojuje místo s ostatním světem. K dnešnímu Špindlero-
vu Mlýnu ovšem patří další sídlištní aglomerace, které kdysi bývaly 
samostatnými obcemi, a to: Svatý Petr, Bedřichov, Labská – kdysi 
Krausovy Boudy a Volský Důl. Na prostoru 7692 ha, pokrytém 
převážně lesy, k tomuto celku patří na lučních enklávách položené 
horské boudy od Labské po Luční. Mnohé z nich se vyšplhaly 
až nad horní hranici lesa. Dnešní stále krásné, historickými pro-
měnami poznamenané lesní porosty v rozsahu 6872 ha si zde 
zachovávaly dlouho do 16. století podobu smíšeného horského 
pralesa. Ten byl oživen zvěří, mezi níž nechyběl medvěd, vlk, rys 
i divoká kočka.

Areál Svatý Petr
Areál Svatý Petr je nejvýznamnějším centrem sportovního dění ve 
Špindlerově Mlýně. Každým rokem je dějištěm mnoha významných 
sportovních akcí. Přímo v areálu jsou v zimní sezóně v provozu
3 lanové dráhy a pět vleků. Sjezdové tratě jsou co do délky, převý-

SJEZDOVKY
Skipas zakoupený na kterékoliv 

pokladně je možno využít 
na všech lanových drahách 

a lyžařských vlecích. Lyžařská 
krkonošská magistrála 

a upravované běžecké trasy 
dosahují délky téměř 

520 km. 

šení i úpravy nejkvalitnější v rámci celé ČR. Bohatě navštěvovaný
je i snowpark včetně U-rampy. V rámci celého Špindlerova Mlýna
(5 lanových drah a 11 vleků) platí jednotné jízdné. S areálem 
Medvědín je Svatý Petr propojen pravidelnou linkou SKI BUSU. 
Návštěvníci Špindlerova Mlýna zde najdou dostatek restaurací, 
lyžařských a snowboardových škol, večerního využití volného času 
– bazény, bowlingové dráhy, bobovou a sáňkařskou dráhu, disko-
téky a v neposlední řadě i každodenní možnost večerního lyžování 
na kvalitně osvětlené sjezdové trati Hromovka, kde byla v r.2005 
postavena nová, rychlejší čtyřsedačková lanová dráha.

Areál Medvědín
Areál Medvědín, který je lanovou dráhou spojen s areálem Horní 
Mísečky, je stále více vyhledáván lyžaři, kteří mají rádi pohodové 
lyžování na slunečných svazích. Je zde velmi dobrá černá a červená 
sjezdová trať, která je určená především pro sportovní lyžařskou 
jízdu. Pro začátečníky a rodinné dovolené s dětmi doporučujeme 
areál Horní Mísečky, který nabízí čtyři lyžařské vleky, vždy kvalitně 
upravené sjezdovky a snowpark s vlastním vlekem určený snow-
boardistům. Běžecké tratě na Horních Mísečkách jsou častým vyhle-
dávaným místem nadšenců běžeckého lyžování, kteří zde najdou 
každodenně kvalitně upravené běžecké tratě, které jsou výchozím 
místem na hřebenové túry.
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Areál Labská
Nejnovější areál Labská byl vybudován na trase původního 
lyžařského vleku Labská. Trasa nové lanové dráhy je oproti původní 
o 300 m prodloužena, vede tedy až k běžecké trati na Horní Míseč-
ky. Také sjezdová trať byla prodloužena a rozšířena. Na Labské bylo 
dobudováno kompletní technické zasněžování.

Krkonoše na běžkách – ze Špindlu
na Luční boudu
Středně náročný výlet vás provede jednou z nejkrásnějších partií 
našich nejvyšších hor. Trasa začíná u Špindlerovy boudy, prochází Stří-
brným návrším na Luční boudu a přes Klínové boudy vás dovede zpět 
do Špindlerova Mlýna. Výlet můžete začít na hlavním parkovišti ve 
Špindlerově Mlýně, kde staví pravidelná linka skibusu na Špindlerovu
boudu, a vy tak máte možnost nechat se 8 km pohodlně vyvézt 
nahoru na hřebeny. Na naši trasu se připojíte od rozcestníku Špindle-
rova bouda. Původní Špindlerovku postavil František Špindler v roce 
1784. Za II. světové války sloužila jako internační tábor pro zajaté 
důstojníky. Od boudy začíná strmé stoupání po červené značce 
okolo Malého Šišáku. Za pěkného počasí se odtud otevírají překrásné 
výhledy na polskou stranu hor. Cesta bývá často namrzlá, proto zde 
doporučujeme dbát vyšší ostražitosti. Po 1,5 km stoupání odbočte 
z červené trasy (vedoucí do Polska) na neznačenou  trasu 
(v zimě značenou tyčemi) na Čertovo a Stříbrné návrší. Po cca 1,5 km 
stoupání následuje stejně dlouhý sjezd k Luční boudě, kde si můžete 
odpočinout. Od Luční boudy vás čeká další značné stoupání k Mohy-
le obětem hor. Následuje prudký sjezd k Výrovce, kde si méně zdatní 
lyžaři mohou ošetřit boule a modřiny. Po vrstevnici se dále vydejte 
k Chalupě Rozcestí – po cestě se můžete kochat okouzlujícím výhle-
dem na panorama Krkonoš s nejvyšší horou Sněžkou.
Od Chalupy na Rozcestí následuje náročnější, ale krátký sjezd ke 
Klínovým boudám, malebné osadě schoulené v náručí okolních hor. 
Od rozcestí Klínovka se vydejte krásnou trasou po zelené značce, 
která vede po vrstevnici mírně z kopce až k boudě Na Pláni. Poje-
dete příjemnou lesní cestou, upravenou stopou. Na Pláních je třeba 
dobře rozvážit, kudy se dát. Zkušení běžkaři mohou sjet sjezdovku 
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Tip na výlet

SNOWTUBING 
PARK ŠPINDLERŮV MLÝN
Při snowtubingu se spustíte dolů ledovým 

korytem na speciálních nafukovacích duších 
a na snow trampolíně se vyřádí především 
děti. Snowtubing Park je situován téměř 
do samého centra Špindlerova Mlýna. 

Díky tomu je velmi dobře 
dostupný pomocí auta, skibusu 

nebo na lyžích.

zpět do Špindlerova Mlýna - Svatého Petra. Pokud máte pocit, že 
návrat sjezdovkou nezvládnete, přepraví vás dolů 4sedačková lanov-
ka. Jestliže milujete dobrodružství a nejste unaveni, můžete sjet po 
zelené značce Na Hromovku a dále k dolní stanici lanovky. Nezku-
šeným běžkařům tuto cestu však nedoporučujeme – je velmi strmá, 
v úzkém lesním korytě, kde se při zledovatělém povrchu velmi špat-
ně brzdí. Bezpečnější (avšak delší) cesta vede po modré na rozcestí 
Nad Krásnou plání, kde odbočte na žlutou značku, která vede
po vrstevnici až na Hromovku a dále do Svatého Petra. Trasa
na Pláně měří ze Špindlerovky 13,5 km. Po sjezdovce se svezete
1,5 km, po žluté si trasu navýšíte o 7,5 km. „Zkratka“ po zelené 
měří necelých 5 km.

Lezení na ledopádech v Krkonošském 
národním parku
Pokud patříte k milovníkům horolezení, nenechte si ujít zimní vari-
antu tohoto sportu, a to lezení po ledopádech, kterou lze v Krkono-
ších provozovat zcela legálně na pravém břehu Labe u konce
upravované běžecké cesty Buď fi t. Lezení na ledopádech lze provo-
zovat jen, bude-li v dané lokalitě minimálně třiceticentimetrová vrs-
tva sněhu a na skalním útvaru přiměřená vrstva ledu, která zajišťuje 
lezení bez poškození skalního povrchu a vegetace. Do ledu se nesmí 
vysekávat stupy, chyty nebo schody a ani samotná oblast ledopá-
du nebude nijak technicky upravována pro usnadnění výstupu. 
Horolezectví po ledopádech na vyhrazeném skalním útvaru mohou 
provozovat pouze ti, kdo se předem zaregistrují v rezervačním 

systému Správy KRNAP. Zaregistrovaní si potom na informačním 
centru Správy KRNAP ve Špindlerově Mlýně vyzvednou oprávnění 
k horolezecké činnosti pro daný den. Během jednoho dne je možné 
zaregistrovat maximálně 16 osob.

Sáňkařská dráha ve Špindlerově mlýně
Necelé 4 kilometry dlouhou jízdu na saních, téměř bez jediného kro-
ku pěšky, vám umožní Sáňkařská dráha ve Špindlerově Mlýně. Přímo 
na náměstí si u stanoviště autobusů (vedle pošty) zakoupíte jízdenku 
a označený autobus sáňkařské dráhy vás dopraví až na start u Er-
lebachovy boudy v nadmořské výšce 1150 m. Tam vám zapůjčíme 
sáňky, na kterých překonáte převýšení 350 m a trasu o délce nece-
lých 4 kilometrů. V cíli u našeho bistra saně odevzdáte a po krátkém 
občerstvení se můžete vydat zpět do centra naším autobusem nebo 
krátkou procházkou podél Labe. Pokud si budete chtít dráhu sjet 
opakovaně, stačí zde počkat na další autobus mířící na start.
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