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Labuť s odhodláním zabijáka
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Elements
Blanky Matragi

Nová show a kolekce Blanky Matragi jsou oslavou života, návratem ke kořenům
i připomenutím nutnosti péče o planetu. Modely jsou inspirovány základními přírodními živly - půdou, vodou, vzduchem a ohněm. Vedle designérské práce akcentuje
i novátorské přístupy, stálé hledání a inspiraci moderními technologiemi. Nedílnou
součástí řady modelů je využití inovativních materiálů, které vznikaly ve spolupráci
Blanky Matragi se světovými textilními firmami. Velkolepá show tak bude oslavou
země v kombinaci nebývalou kreativitou, energií a technologiemi.
„V mé 35leté tvorbě se atributy elementů vždy prolínaly
ne¬jen v mých oděvních a sklářských dílech, ale zároveň
i v experimentálním průmyslovém designu. V této kolekci
bych chtěla spojit své dosavadní zkušenosti a ukázat vývoj
v mém tvůrčím procesu, obohacený o nejnovější technologie nejen v materiálech, ale hlavně v přístupu a používání
mých autorských inovačních nápadů v 3D efektu s optickými iluzionistickými prvky,“ komentuje Blanka Matragi
chystané odhalení nové kolekce
Celosvětově uznávaná oděvní designérka Blanka Matragi
se ve své tvorbě opakovaně odkazovala na čerpání inspirace běžným životem a detailním pozorováním okolí. Ať už
se jedná o dětství strávené na Vysočině u řeky Sázavy, nebo
na následné poznání prostředí Libanonu, zemí Blízkého
východu.
„Čtyři elementy jsou spojením mé energie. Voda je inspirována koupáním v řece a lovením ryb, ale i pozorováním
bouří na moři. Žár ohně mě okouzlil nejen ve sklářských
dílnách a zem a její stabilitu jsem si vyzkoušela v dětství
při stavbě našeho rodinného domu. Vzduch symbolizují,
jak snové červánky na letní obloze, tak touha po cestách
do neznámých zemí a nových galaxií“ vyznává se Blanka
Matragi.

Show Elements

Show, kterou budou milovníci tvorby návrhářky moci vidět
11. 11. je koncepčně propojená s aktuální kolekcí kombinuje zkušenosti z oděvní, sklářské i experimentální průmyslové tvorby. Představuje dynamický vývoj v autorčině
tvůrčím procesu, umění z mála vydobýt maximum a v autorských kresbách a designu připomíná i autorčin titul
akademické malířky. Kolekce je obohacená o nejnovější
technologie s důrazným akcentem na nové materiály (viz.
níže), ale také v používání inovativních nápadů při využití
3D tisku s efekty optickými . Blanka Matragi představuje
„živly“ v nejrůznějších výtvarných formách.
Představeno bude kolem 100 modelů, od Ready-To-Wear až
po Couture večerní modely. V dnešní době se luxusní cou-

ture tvorba a špičková konfekce navzájem inspirují a ovlivňují, proto jsem se rozhodla ukázat v této show tento proces, kdy budou předvedeny od nositelných modelů pro den
až po ty velké společenské. Kolekce je rozdělena na pět
částí, přičemž každá je zasvěcená jednomu ze základních
elementů. Pátá, závěrečná, bude patřit svatebním šatům.
„Vždy se obklopuji profesionály, ať jde o samotnou tvorbu,
tak následnou prezentaci. Výsledná show bude plná inovativních prvků, včetně využití plastické projekční led plochy,
mapingu a iluzionistických prvků. Diváci nahlédnou i do
mého samotného tvůrčího procesu,“ zve všechny Blanka
Matragi.
Show Elements podtrhuje skutečnost, na kterou autorka
často upozorňuje: „Klíčem k úspěchu je umět reflektovat
dobu, umět přistupovat k věcem nekonvenčně, nápaditě
a věci běžné povýšit na věci neobyčejné.“ Umění je tak
stále v podání Blanky Matragi globálním faktorem široké
komunikace.

CRAN - nový materiál

Bezmála 2 roky trval vývoj zcela nového materiálu CRAN,
na jehož se autorsky podílela Blanka Matragi. Poprvé
bude užit právě při představení kolekce Elements. „CRAN“
nyní umožňuje vytvářet skulpturální modely. „Chtěla jsem,
aby vznikly plastické šaty, které nejdou udělat strojem, stejně jako nejde strojem udělat socha. Přitom jde o materiál,
který je komfortní na nošení i údržbu a umožňuje i moji
autorskou aranžovanou práci na tvaru a vizuálním designu
šatů,“ přibližuje Blanka Matragi.
Autorský design v rámci přehlídky show Elements ponesou
i další materiály - Jaccar, Organza , Scuba , 3D tyl, sifon,
satény, lykra, ato vše s použitím digitální reprodukce. Pro
oděvní výrobu se Blanka Matragi tradičně snaží využívat
netradiční materiály, případně se aktivně podílí na vzniku
nových. Před patnácti lety vynalezla iluzionistický tyl, který
po vyšití působí dojmem tetování na těle.
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Jako tradičně touto dobou zde pro vás máme podzimní číslo magazínu Ice, kde jsme
se snažili udělat radost všem, takovým malým výletem do Paříže. Ženy bude jistě
zajímat naše výprava do světa pařížské módy, která se ponese v duchu podzimních
módních trendů, muže jistě příjemně naladí návštěva pařížského autosalónu.
Protože zima už je samozřejmě na dosah, budeme se v tomto čísle připravovat i na
zimní lyžařskou sezónu. Pravidelní návštěvníci hor už se tento týden mohli radovat
z první sněhové nadílky a teď již to jistě bude jenom lepší. Takže, už přišel ten čas
rychle projít lyžařské náčiní a zjistit, jestli není třeba něco doplnit a pomalu se začít
zamýšlet, které sjezdovky letos budete sjíždět. A pokud dáváte před zimou přednost
žhavé exotice? I pro vás tu samozřejmě něco máme. V článku 15 nejromantičtějších
destinací světa se dozvíte, jak vybrat tu správnou porci předvánoční romantiky,
článek Zima pod palmami vám nabídne luxusní destinace, kde se můžete nechat
rozmazlovat.
A pokud se nikam na cesty nechystáte? Potom vám možná přijde vhod pozvánka do
světa kultury.
Z té druhé řekněme umělecky laděné části magazínu bych tedy ráda upozornila
na rozhovor s Vojtou Kotkem. Režisér, herec a muzikant se velmi výrazně zapsal
do podvědomí diváků už před mnoha lety a čím je starší, tím je zřejmé, že si
zájem diváků zaslouží. Herečka Dana Batulková před osmi lety vyhrála ve svých
padesáti letech taneční soutěž StarDance … aneb když hvězdy tančí. Od té doby se
nezastavila. Průběžně se objevuje v seriálech na všech televizích, má za sebou řadu
divadelních premiér. Žije s přítelem – divadelním režisérem, už jen zpovzdálí koriguje
život svých dvou dětí Jakuba a Mariany a vychutnává si příjemně plynoucí čas.
A co dál jsme pro vás připravili? Jako obvykle se poradíme s plastickými chirurgy a
projdeme si všechny procedury, které nám alespoň vizuálně uberou pár let. V rubrice
Bydlení a domácnost si představíme zajímavé Designové kuchyně a spotřebiče
Protože je venku už občas hodně sychravo, jistě oceníte i článek Čaj, káva, nebo snad
čokoláda.
A vzhledem k tomu, že počasí je takové, jaké je, možná budete mít večer chuť i na
skleničku dobrého vína, ke které si můžete vzít náš článeček Cesta k vínu, aneb vina
vína!
Tak příjemné počteníčko.

Alice Kelly
šéfredaktorka

Přijďte se vánočně naladit!
V nákupním centru Metropole Zličín jsou obchody plné skvělých dárků.
Užijete si pohodové nákupy, spoustu zábavy a tradičně na vás čeká i naše fotostudio.
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CZECH MADE

PRIM
TOURBILLON
KAREL IV. Gold Rose

V edici hodinek PRIM Tourbillon ctíme význačné osobnosti našich dějin, které se zasadily o vznik
naší země a její slávu za našimi hranicemi. Při význačných momentech historie jsme v minulých
letech již představili úspěšné modely PRIM Tourbillon T.G.M., Comenius a Leoš Janáček.
Nyní si opět připomínáme významnou osobnost historie, které skládáme naší poklonu.

www.prim-hodinky.cz
K sedmistému výročí narození “otce vlasti” Karla IV.,
jednoho z nejvýraznějších českých králů, jsme připravili
limitovanou kolekci luxusních pánských hodinek
se stejným jménem.

PRIM Tourbillon KAREL

IV.

Pro hodinky PRIM Tourbillon Karel IV., jsme zvolili
léty ověřené materiály, moderní technologie a tradiční
um českých hodinářů. Srdcem hodinek je královská
hodinářská komplikace Tourbillon.

Nová kolekce je limitovaná věkem Karla IV., končí na čísle 62 a je opatřena historicky nejstarším logem PRIM vytvořeným
pro Chronotechnu Šternberk v roce 1955. Vybrat si můžete z provedení Silver, Gold a Gold Rose.

MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, Tel.: +420 558 441 190, e-mail: obchod@prim-hodinky.cz

Profil
Text: Monika Seidlová, foto: archiv Bontonfilm, TV Prima, Magicbox, outnow.ch

Labuť s odhodláním
zabijáka
Svou fyzickou křehkostí připomíná baletku, kterou tak skvěle vystřihla ve
filmu Černá labuť. Pro dnes pětatřicetiletou Natalii Portman byl tento film
zásadním z několika důvodů. Nejen, že si
splnila sen být baletkou, získala za něj
zaslouženého Oscara, ale taky se při
něm potkala se svým nynějším manželem
a otcem svého syna Benjaminem Millepiedem. A osud pro ni znovu chystá zásadní
životní roli. Natalie čeká se svým mužem
druhé dítě.
Když Natalie Portman přebírala v roce 2011 Oscara za Černou Labuť, děkovala svému tehdejšímu ještě ne manželovi,
že jí dopřál nejdůležitější roli v jejím životě. A myslela to samozřejmě krásně dvojsmyslně. V té době totiž čekalasvého
prvního syna Alepha, kterému je teď pět let. Začátkem září
na mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách způsobila
rozruch, když se po červeném koberci prošla v krásných bílých šatech, v nichž se jasně rýsovalo rostoucí bříško. Takže
nejdůležitější roli svého života si zopakuje. Natalie čeká
s manželem druhé dítě.

Francii si zamilovala

V Benátkách Natalie dělala promo svému nejnovějšímu
filmu, který bude mít v České republice premiéru v polovině listopadu. Snímek Planetárium se odehrává ve 30.
letech minulého století a vypráví příběh dvou sester, které
věří, že mají nadpřirozené schopnosti, díky nimž se mohou spojit s duchy. Když vystupují v Paříži, jejich cesta se
protne s osudem francouzského producenta a vizionáře.
Právě v Paříži strávila Natalie poslední dva roky. Rodina tam
přesídlila z Los Angeles poté, co Benjamin dostal místo šéfa
baletu v pařížské opeře. Natalie se stěhování částečně bála,
částečně se na nový život těšila. Přiznala ale, že si na tak
zásadní změnu, na jinou kulturu, dlouho zvykala. Když pak
přijela na skok zase do Spojených států, na Francouze pěla
samou chválu. „Lidi jsou tam víc v pohodě, víc se usmívají.
Neuvědomila jsem si to, až teprve teď, kdy jsem přijela zase
do Ameriky. Francie mi byla odjakživa blízká, stejně jako
mému otci, asi proto mě pojmenoval po jedné písničce Gilberta Becauda. A ve Francii jsem jako třináctiletá natáčela
film Leon. Docela ráda bych zažádala o francouzskou státní
příslušnost, ale nevím, jestli je to možné, když už mám
americký a izraelský pas,“ řekla herečka.
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První přišel Leon

Izraelský pas má Natalie proto, že se tam – konkrétně v Jeruzalémě – 9. června 1981 narodila jako Natalie Hershlag.
Natalie je jedináček, matka měla umělecké vlohy, ale po
narození dcery zůstala v domácnosti, otec je lékař – specialista na neplodnost. Když byly budoucí herečce tři roky, rodina se přestěhovala do USA – nejprve do Marylandu, pak
do Connecticutu, nakonec zakotvili na Long Islandu. Ale
rodiče s Natalií hodně cestovali po spoustě zemí, pobývali
i v Japonsku. Tato země ji natolik uchvátila, že si dokonce
japonštinu vybrala ve škole jako jeden z volitelných předmětů. Malá Natalie snila o kariéře divadelní herečky, viděla
se například v muzikálu Oklahoma. Ani ji nenapadlo, že
bude jednou natáčet filmy. Když jí bylo jedenáct, padla do
oka agentovi, který hledal nové modelky. Ten jí pak dopo-
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ručil agenta hereckého a ona následující tři roky strávila každé léto na hereckých táborech. V roce 1993 dostala první
filmovou a hned výraznou roli – objevila se jako osiřelá
Mathilde po boku Jeana Reno ve filmu Leon. Od té chvíle
už nemusela chodit na castingy, scénáře jí režiséři a producenti posílali sami. Natalie pak ještě několikrát ztvárnila
hrdinku, kterou okolnosti donutí přemoct strach a vzít
spravedlnost do svých rukou.

Věčná studentka

Na natáčení s Natalií jezdili rodiče, kteří s režiséry konzultovali některé kontroverzní scény. V Leonovi jich taky pár
bylo. Natalii se otevřel nový svět, ale o jiný přišla. Tvrdí,
že od chvíle, kdy začala natáčet, obrátili se k ní zády její

Leon
Mars útočí!
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba
Jdi za svým srdcem
Star Wars: Epizoda II - Klony útočí
Návrat do Cold Mountain
Na dotek
Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů
V jako Vendeta
Goyovy přízraky
Paříži, miluji Tě
Moje borůvkové noci
Králova přízeň
New Yorku, miluji Tě!
Bratři
Černá labuť
Thor
Thor: Temný svět
Příběh lásky a temnoty
Planetarium

spolužáci, kteří jí záviděli úspěch. „Připadala jsem si strašně osamělá a často jsem brečela. Nevzpomínám na tohle
období ráda,“ říká. Natalie přesto na studium nezanevřela,
vystudovala psychologii na Harvardu a později ještě další
obor na Yale. V pětadvaceti letech už dokonce přednášela na Kolumbijské univerzitě o terorismu. Plynule mluví
francouzsky, japonsky, německy a arabsky. Vždycky stíhala
nejen sledovat politickou situaci, ale také se snažila zapojovat do mírových procesů, které řeší izraelsko-palestinský
konflikt. Stala se také členkou organizace Finca sdružující
úspěšné podnikatelky, které bojují proti chudobě v rozvojových zemích. O svých aktivitách pak přednášela studentům
Harvardu i dalších škol. Aktivně se zapojovala do prezidentské kampaně například Baracka Obamy. Až mateřství její
aktivity trochu odsunulo do pozadí.
Ice Podzim 2016 |
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Legenda Star Wars

Dva roky po Leonovi Natalii objevil Hollywood, když jí
Woody Allen osadil do retro komedie Všichni říkají: Miluji
tě, Tim Burton pak do sci-fi komedie Mars útočí. Milovníci
Hvězdných válek ji mají spojenou s rolí Královny Amidaly
v pokračování legendární sci-fi série Star Wars Epizoda I –
Skrytá hrozba. I tento film byl pro mladičkou herečku zásadní. Točilo se v Tunisu, kde se teplota šplhala až ke 40 °C,
někdy pracovala až šestnáct hodin denně. Natáčení najednou nebyla jen hra, ale náročná práce. Natalie ale všechno
zvládala a brala velmi zodpovědně. Herci i štáb ji už nevnímali jako mladou začínající herečku, ale jako profesionálku. Po náročném natáčení se Natalie vrátila zase do školy,
aby pak opět studovala podle individuálního plánu kvůli divadelní hře Deník Anny Frankové. Vedle Susan Sarandon si
zahrála v příběhu vztahu matky a dcery ve filmu Kdekoliv,
jen ne tady. Svobodnou matku, která se složitě protlouká
životem, ztvárnila v romantickém filmu Jdi za svým srdcem.

Odhaleným scénám se vyhýbá

Natalie udělala radost fanouškům Star Wars i v dalším pokračování Epizoda II: Klony útočí. V té době začala studovat na Harvardu, takže natáčet mohla jen o prázdninách.
Zlákalo ji divadlo a přijala roli v Čechovově Rackovi, v němž
si zahrála v newyorském Central parku vedle Meryl Streepové a s režisérem Mikem Nicholsem jsou od té doby velcí
přátelé. Ten ji o dva roky později obsadil do filmu Closer.
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V příběhu o lásce a jejích hranicích si zahrála dívku Jane/
Alici, která je jedním článkem milostného čtyřúhelníku
a zároveň osobou, jenž neváhá se svými nejbližšími lidmi
nestoudně manipulovat. Natalie byla za tuto roli poprvé
nominovaná na Oscara. Natalie je pověstná nejen tím, že si
chrání své soukromí, nepije, nekouří, ale striktně se vyhýbá
– až na výjimky - i odhaleným scénám. V tomto filmu se nechala přemluvit a pár jich natočila, ale režisér Mike Nichols
je nakonec vystřihl.

Kvůli komiksové roli si oholila hlavu

Poté, co dokončila studium, natočila třetí díl sci-fi ságy Star
Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů. Pak pro ni nastalo volnější
období, kdy trochu cestovala, ale také se věnovala studiu.
Odjela na půlroční stáž na Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě. „Rozhodně nechci, aby natáčení filmů ohrozilo má
studia. Psychologie a herectví mají leccos společného. Oba
obory zkoumají lidskou duši a snaží se porozumět tomu,
proč se nějaký člověk chová určitým způsobem. Pro mě je
důležitější studium, herectví pořád beru spíš jako koníček,“
vysvětlovala tehdy. V té době si taky koupila dům na Long
Islandu nedaleko domu svých rodičů. Kromě Izraele se vydala na cesty do Španělska, navštívila také Guatemalu nebo
Ugandu. V Berlíně natočila V jako Vendeta, kvůli kterému
se musela nechat oholit hlavu. Ve snímku podle stejnojmenného komiksu z 80. let, který se odehrává ve fiktivní
fašistické Británii, hraje dívku Evey, kterou zachrání masko-
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vaný muž schovávající se za jméno V. Ten svůj život zasvětil
osvobození Britů, což má znamenat narážku na tehdejší
vládu Margaret Thatcherové.

Múza Miloše Formana

Ve Španělsku pak Natalie natočila s Milošem Formanem
Goyovy přízraky. Ten ji obsadil kuriózní náhodou. Jako
herečku ji neznal, ale náhodou listoval nějakým módním
časopisem, odkud se na něj usmála Nataliina tvář. Porovnal
její podobu s jedním Goyovým obrazem a věděl, že našel
svou hrdinku. „Byla bych hloupá, kdybych takovou nabídku odmítla. Přijala jsem ji, aniž jsem četla scénář. Držím se
jedné zásady, že pracovat s vyhlášeným režisérem je pro mě
cenná zkušenost, z níž můžu čerpat dál, i kdyby film dopadl
jakkoliv,“ říkala herečka. Hazardní hráčku pak ztvárnila ve
filmu Moje borůvkové noci.

Černá labuť Nina

Natalie má na svém kontě tři filmy, v nichž se objevuje
věta Miluji tě. Prvním byla už zmíněná komedie Woodyho
Allena na začátku její kariéry, dalšími dvěma pak povídkové
snímky Paříži, miluji tě a New Yorku, miluji tě. Na obou se
podílelo několik režisérů a ve druhém zmíněném se režie
jedné povídky ujala i sama Natalie. Navíc si kvůli natáčení
opět neváhala nechat oholit hlavu. Historickou postavu –
Annu Boleynovou, která se svou sestrou bojuje o přízeň

panovníka Jindřicha VIII., si zahrála ve filmu Králova přízeň.
Postava Niny Sayersové v Černé labuti, baletky, která bojuje
o hlavní roli v Labutím jezeře a je pro ni schopna dělat
cokoliv, byla pro Natalii stěžejní. Splnila si tu sen zahrát si
baletku, baletu se věnovala už od dětství. Přesto, že základní průpravu měla, půl roku denně trénovala pět hodin,
zhubla 12 kilo. Součástí přípravy bylo i plavání. Natalie
byla jako buldok, odmítala polevit, byla unavená, vyhublá,
opravdu si sáhla až na dno svých sil. Přesto se do ní francouzský choreograf filmu Benjamin Millepiede zamiloval
„Nejsem si dodnes jistá, co za tím je, že se do mě Benjamin
zamiloval v době, kdy mě pravidelně vídal zpocenou a dost
zdevastovanou,“ říká herečka se smíchem.

Další režisér do „sbírky“

V komiksovém příběhu se znovu objevila ve filmu Thor,
kde si zahrála vědkyni a přítelkyni superhrdiny Thora Jane
Fosterovou. Na roli kývla i proto, že snímek režíroval shakespearovský režisér Kenneth Branagh, tedy další jméno do
Nataliiny „sbírky“ slavných režisérů. Ve válečném dramatu
Bratři měla roli manželky muže, který je sestřelený při misi
v Afghánistánu. Hrdinka se sblíží s jeho bratrem, aby se
vzápětí její údajně mrtvý muž, poznamenaný prožitými
traumaty, najednou objevil. Do komiksového světa se Natalue vrátila ještě jednou o dva roky později ve filmu Thor:
Temný svět. V jedné scéně diváci vidí polibek Thora a Jane.
Režisér jej chtěl přetočit, ale Natalie byla v tu dobu pracovIce Podzim 2016 |
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Víte – nevíte
o Natalii Portman?
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Umělecké příjmení
Portman si vypůjčila od
své babičky.
Nesnáší film Pulp Fiction,
protože nemá ráda, když se
lidé smějí násilí.
Ve snímku Na dotek coby
striptérka akrobaticky tančila
u tyče, kvůli roli v Goyových
přízracích se naučila hrát na
klavír.
Jejím oblíbeným hercem je Ben
Kingsley.
Kosmetická značka Stila po ní pojmenovala jeden lesk na rty.
Velmi se podobala a někdy stále
podobá herečce Keiře Knightley.
Keira hrála ve filmu Star Wars: Skrytá hrozba královnu Sabe. Když byly
obě mladé herečky nalíčené, několikrát se stalo, že je nemohly od sebe
rozeznat ani jejich matky.
Jejím velkým koníčkem je potápění.
Narodila se přesně v den matčiných
29. narozenin.
Je velkou fanynkou wrestlingových
zápasů.

ně až v Hong Kongu. Zaskočila ji proto náhradnice, vlastní manželka Chrise Hermswortha, která je taky herečka.
„Scéna je mnohem vášnivější, než jsem ji natočila já. Což je
pro film jen dobře,“ zhodnotila Natalie. Přesto, že ji i toto
natáčení bavilo, na další pokračování Thora už nekývla.
„Opravdu končím. Možná si to za pár let rozmyslím a budu
šťastná, když mě nějaký režisér obsadí do Avengers 7 nebo
něčeho podobného. Ale teď mám jasno. Jsem ráda, že jsem
mohla být součástí tohoto projektu, ale opravdu mi to stačilo,“ vysvětlila herečka.

Sbohem veganství

V Hollywoodu je Natalie považována tak trochu za bílou
vránu, někdy možná i za netýkavku. Nekouří, nepije, nikdy
prý nevyzkoušela drogy a je vegetariánka. Maso přestala
jíst v osmi letech, když ji otec vzal na lékařskou konferenci,
kde na kuřeti předváděli lékařskou operaci. Rodiče si mysleli, že ji tento přístup ke stravování za pár dní přejde. Ale
nepřešel a Natalie pak přestala jíst i sýry a ryby. Dlouhou
dobu pak byla dokonce vegankou. Kvůli těhotenství se ale
vrátila k vegetariánství. „Moje tělo si prostě řeklo o mléko,
vajíčka a podobné věci. Tak jsem mu je dopřála, nechtěla
jsem riskovat zdraví dítěte,“ říkala tenkrát. Při druhém těhotenství postupuje pravděpodobně podobně. Jestli je její
manžel také vegetarián, se neví. Fakt ale je, že kvůli Natalii
konvertoval k judaismu, aby byl stejného vyznání jako jeho
žena a jejich děti. I svatební obřad byl podle židovských tra-

16 | Ice Podzim 2016

dic, a to v Big Sur v Kalifornii začátkem srpna před čtyřmi
lety, rok a měsíc poté, co Natalie porodila syna Alepha.
Jméno dostal po prvním písmenu v hebrejské abecedě.

Příběh lásky a temnoty

Na festivalu v Benátkách Natalie propagovala svůj celovečerní režijní a scenáristický debut Příběh lásky a temnoty.
Film vychází z hebrejsky psané autobiografie Amose Oze
a právě jeho očima divák sleduje osudy rodiny přistěhovalců v Izraeli v roce 1945. Portmanová hraje ve filmu Ozovu
matku, která si na novou situaci velmi těžce zvyká. Natalie
měla při natáčení velký problém s tím, že musela sama
sebe sledovat a jako režisérka svůj výkon hodnotit. Protože
stejně jako řada jiných hereček tvrdí, že se sama na sebe na
filmovém plátně nerada dívá.
Natalie se před časem nechala slyšet, že možná skončí
s herectvím, aby se mohla věnovat rodině. Pak od tohoto
nápadu upustila, ale s příchodem druhého potomka o něm
bude možná opět uvažovat. Na druhou stranu se netají
tím, že by ji profese chyběla. „Celý svůj život jsem se snažila
někomu zavděčit, měla jsem pocit, že musím neustále někomu něco dokazovat. S narozením syna jsem si uvědomila,
že zavděčit se musím a radost hodlám dělat hlavně sama
sobě. Herectví mě hodně baví, stejně jako režie. Ale když
už nenatočím žádný film, který se zapíše do historie nebo
posbírá nějaké ceny, vůbec nic se nestane,“ říká herečka.

Inzerce
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Zdraví a krása

Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

Podzim,
ideální čas pro estetické
zákroky a plastické operace

Léto se s námi rozloučilo. S příchodem chladnějších dnů se zvyšuje zájem o plastické
operace i nejrůznější estetické zákroky a plastičtí chirurgové a pracovníci estetických center mají v této době obzvlášť napilno.
Na podzim se zvyšuje zájem o laserové zákroky, velké
operační výkony, jako např. chirurgické úpravy poprsí či
operace břicha, facelifting, operace očních víček, liposukce
i obyčejné odstranění mateřských znamének. Je to logické.
Pokud v létě podstoupíte některou z laserových operací,
po celou dobu rekonvalescence se budete muset vyhýbat
slunečním paprskům a na dovolenou strávenou na břehu
moře, jezera či na prosluněných svazích hor můžete rovnou
zapomenout. Sluneční paprsky totiž zapříčiňují nechtěnou
pigmentaci ošetřených oblastí a vyvstal by vám další problém. Rovněž hojení po operacích je při letních venkovních
teplotách náročnější. A tak ačkoliv se estetické zákroky provádí po celý rok, chladnější podzimní měsíce svými nižšími
teplotami a menším UV zářením jdou naproti menším pooperačním otokům i bolestivosti, lepšímu hojení a celkově
vyššímu komfortu v pooperační době. Samozřejmě je dobré
hojení trochu pomoci. Na každý chirurgický zákrok organizmus reaguje zánětem, otokem a bolestí. Významným
pomocníkem při hojení po operacích jsou enzymy. Omezují
vznik otoků a urychlují jejich vstřebávání, zmírňují bolest
a zkracují dobu hojení. Tyto enzymy také snižují výskyt
pooperačních komplikací s hojením rány.

Podzimní návraty krásy

Během letní dovolené se stačí rozhlédnout po pláži a najednou si uvědomíte, že i vás se týkají změny pokožky
i tělesných partií. Objeví se otázka „Co s tím?“, která se
neodbytně vkrádá do vašich myšlenek. Na dovolené má člověk více času zamyslet se nad tím, jak zatočit s nepřítelem,
kterým je postupující čas, nebo třeba i vrozená genetická
výbava. A protože současná estetická medicína si ví rady
prakticky se vším, stačí jen vyhodnotit, který z vašich nedostatků vás trápí nejvíc a vybrat si z nabízených možností
takovou, jež pro vás bude tou pravou.

Injekční lipolýza, zdatný pomocník pro štíhlejší postavu

Možná máte trochu obavy, protože se chystáte na dveře
kliniky plastické chirurgie či estetického centra zaklepat
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poprvé. Můžete proto nejprve vyzkoušet některý z neinvazivních zákroků. Třeba injekční lipolýzu, která vám
napomůže účinně se zbavit tuku bez nutnosti podstoupení
klasické liposukce. Je vhodná pro ošetření boků, hýždí,
břicha, spodní strany paží, vnitřní strany stehen, ale rovněž
pro úpravy podbradku a dokonce i kolen. Možná to ani
netušíte, ale tuk na kolenou trápí mnoho žen. Bývá „vadou
na kráse“ i u jinak pěkných nohou a nutí jejich majitelku
kolena zakrývat, ač si to její nohy třeba i v pokročilejším
věku nezaslouží. Neinvazivní injekční lipolýza je v současnosti jednou z nejnovějších metod, které napomáhají tělu
účinně se zbavit nadbytečného tuku. Je jedním z řešení
tam, kde selhávají diety i cvičení a majitelka tukových polštářků hledá nejméně zatěžující ošetření, protože nechce či
nemůže podstoupit klasickou liposukci. Injekční lipolýza je
miniinvazivní zákrok, který představuje alternativu klasické
liposukce. Po aplikaci lecitinu do problémových míst dochází ke štěpení buněk, které jsou postupně přirozenou cestou
vylučovány z těla. Aplikace je bezbolestná a není proto
zapotřebí aplikace znecitlivujících přípravků. Výsledky jsou
viditelné již zhruba za týden, požadovaný efekt je pak patrný do tří týdnů. Po tuto dobu se tuk postupně rozpouští.
Výhodou je, že dochází k jeho rovnoměrnému odstranění
a tím je eliminován vznik nechtěných nerovností pokožky.
Navíc ošetření má příznivý vliv na přirozenou součást lidského těla, kterou je kolagen a tím se dosáhne stahujícího
efektu kůže. Odbornice na injekční lipolýzu doporučuje
jedno až tři ošetření s odstupem dvou až tří týdnů.

Ambulantní proměna díky ULTHERAPY
SMAS

Pokud vás trápí povadlá pleť obličeje, krku a dekoltu a nechcete či nemůžete podstoupit liftingový zákrok, vyzkoušejte ošetření Ultherapy SMAS. Tato metoda přináší vynikající omlazující efekt. Během ošetření ultrazvukové vlny
cílí na hlubokou podpůrnou tkáň, kde dojde k vytvoření
husté 3D matice koagulačních bodů a následné tvorbě kolagenu, nezbytného pro vypnutý a mladistvý vzhled pleti.
Ošetření Ultherapy SMAS představuje účinnou alternativu
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chirurgického liftingového zákroku. Je však třeba vědět,
že chirurgický facelift nenahrazuje a lidově řečeno je jeho
ideálním „předstupněm“. Využívá se s úspěchem zejména
pro oblast čela, podbradku, nosoretních rýh a vrásek kolem
rtů. Ošetření, které pokožce navrací mladistvý vzhled, je
šetrné a časově nenáročné. Kompletní lifting obličeje, krku
a dekoltu trvá jen necelou hodinu.
„Po zákroku doporučujeme ještě biostimulační ošetření,
které pleť zklidní, urychlí regeneraci buněk a má příznivý
vliv na tonus pleti,“ dodává odbornice. Ke všem pozitivům,
která toto ošetření přináší, je plusem také to, že je prováděno ambulantně a bez nutnosti zásadních omezení.

Bradavice zdobí jen ježibabu

Znáte je nejen z pohádek, kde sedí na tváři ohyzdné ježibaby, ale v průběhu života mohou potrápit i nejednoho z vás.
O čem je řeč? O bradavicích a bradavičkách. Tyto nevzhledné výrůstky skutečně nejsou žádnou ozdobou, ale v dnešní
době vůbec není těžké se jich zbavit. Objevily-li se vám
v obličeji, na krku či na rukách, pro jejich odstranění je ideální právě podzim, aby ošetřené partie nebyly vystavovány
slunci. Vznik nechtěné pigmentace by vás jistě nepotěšil.
Možností, jak je odstranit, je několik. Někde na ně jdou
s tekutým dusíkem, jinde je seškrábnou ostrou dermální
lžičkou. Mnohdy jsou však tak urputné, že je zapotřebí zákrok i několikrát zopakovat. Můžete se jich zbavit ale také
jednou provždy, elegantně za pomoci špičkové laserové
technologie. V čem spočívají výhody tohoto ošetření?
„Paprsek speciálního frakčního laseru působí cíleně na
nežádoucí kožní útvar. Zasáhne jeho kořen, který je podstatou problému. Vedle toho frakční laser současně stimuluje obnovu kožních buněk a díky tomu se výrazně zkracuje doba hojení. Během ošetření můžete pociťovat mírné
štípání, ale lze mu zabránit aplikací lokálního anestetika,“
říká asistentka Jana a se souhlasem klientky nám zákrok
předvádí. Paní ve středních letech, kterou již dlouho trápí
kožní výrůstky v oblasti krku, během ošetření nikterak
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nedává najevo, že by bylo nějak zvlášť nepříjemné. Odchází
s úsměvem a doporučením, že pokud by se slunce ještě rozhodlo ukázat, že je pánem podzimu, měla by se před jeho
paprsky chránit, i když už nemívají sílu jako v létě.

Přátelský laser

Více odvahy vyžaduje laserové omlazení pleti Skin Resurfacing. Je ideálním řešení vrásek či jizev, např. po akné.
Recurfacing je využíván zejména pro obličejové partie. Pro
dekolt a krk jen ve výjimečných případech. Často jej volí
ženy, které trápí vrásky kolem úst, dodávající obličeji smutný výraz a navíc díky kterým se téměř každá rtěnka rozpije do nevzhledných kontur. Resurfacing je ideální i pro
omlazení čela, dolních víček či jako doplnění klasického chirurgického facelifu. Jedná se o invazivní laserové omlazení
prostřednictvím vysokovýkonným erbiovým či CO2 laserem,
který odpařuje tenoučké vrstvičky buněk z povrchu kůže
a zároveň vypíná vazivo v hlubších kožních vrstvách. Laicky
řečeno: při zákroku je odstraněna vrchní vrstva kůže, která
se kompletně obnoví a výsledným efektem je její mladší
vzhled. Po zákroku je ošetřená oblast zakryta speciální fólií,
která se odstraňuje druhý den. Následuje aplikace vazelíny
a přikládání obkladů. Doba hojení trvá asi dva až tři týdny.
Právě pro tento zákrok sluneční paprsky představují nebezpečného nepřítele a ochrana před nimi je více než nezbytná. Připravte se na to, že chránit pleť před slunečním zářením budete muset minimálně tři až šest měsíců a podzim
je proto vhodným obdobím pro toto ošetření. Přinese vám
tak sice jistá omezení, ale za odměnu získáte mladší vzhled
až o deset let, navíc s dlouhodobým efektem přetrvávajícím po několik roků. Pokud se rozhodnete pro ošetření jen
některé obličejové části, výkon bude proveden ambulantně
s použitím lokálního anestetika. Celkové ošetření obličeje je prováděno v analgosedaci a doporučuje se pobyt na
klinice do druhého dne.
Krok pro krásnější paže a štíhlejší nohy S příchodem podzimu je také ten správný čas na brachioplastiku, neboli

Zdraví a krása
Arm Lift. Jedná se o operaci vnitřních valů paží, která
upraví ochablou část od podpaží k lokti. Tento problém se
postupem času dříve či později projeví u každého člověka. Speciálními cviky a posilováním rukou lze sice svalový
tonus horních paží vylepšit, avšak pokud již kůže ztratila
svou pevnost, vynaložené úsilí přinese pouze dílčí efekt.
Pevný vzhled cvičením ani posilováním zpátky již nezískáte.
Zejména u velkých úbytků hmotnosti se často jedná o stav,
se kterým se buď musíte smířit, nebo se nebát vyhledat
odbornou pomoc. V prvním případě se odsoudíte buď k doživotnímu nošení dlouhých rukávů, nebo k častým nepříjemným pohledům lidí kolem vás. A to jistě není pozornost,
o kterou byste stáli. Díky této operaci můžete mít opět
hezké paže, což se projeví i na vašem sebevědomí. A to už
stojí za to, co říkáte? Jistě se budete zajímat o to, co vás při
operaci čeká. S humornou nadsázkou zjednodušeně řečeno: chvíle spánku a probuzení do krásy. Během tohoto zákroku chirurg zredukuje přebytečnou kůži, případně i tuk
v oblasti od podpaží po loket. Paže získají pevné kontury
a jejich pokožka bude opět vypjatá a hladká. Jediné, s čím
se do budoucna musíte smířit, je jizva. Člověk zkrátka není
ještěrka, aby úpravy jeho pokožky byly neviditelné. Jizva
vede po vnitřní straně horní části paže, ale po čase vybledne a bývá minimálně znatelná. Ve srovnání s tím, co Arm
Liftem získáte, je to jen zanedbatelná daň. Lékař z oboru
plastické chirurgie svými slovy potvrzuje to, co jsme vám
o této operaci prozradili.
„Při brachioplastice dochází k odstranění přebytku kůže
v horní oblasti paží, redukuje se jejich objem, vypne uvolněná kůže a případně se zároveň odstraní nežádoucí podkožní tuk. Efekt je skutečně výrazný. Ptáte se na jizvu? Ano,
s tou je třeba počítat. Mívá tvar písmene T nebo Y a vede
po vnitřní straně paže pod podpažní jamkou a na rozhraní vnitřní a zadní straně paží. Tento operační zákrok je
prováděn v celkové narkóze a trvá přibližně hodinu a půl.
Po operaci je pacient čtyřiadvacet hodin hospitalizován,
následná léčba vyžaduje asi 2 – 3 týdny. Plná zátěž je ve
většině případů možná asi již po čtyřech týdnech.“
Doplňuje, že u pacientů, jejichž kůže je ještě dostatečně
pružná, lze výsledek brachioplastiky zlepšit pomocí vibrační
asistované tumescentní liposukce. Pokud je však pacientova kůže již výrazně uvolněná, tato metoda by požadovaný
efekt nepřinesla a navíc by hrozilo riziko tvorby nežádoucích nerovností. Tumescentní liposukce totiž vyžaduje od
kůže flexibilitu vůči nově vzniklým objemovým poměrům
a schopnost v pooperačním čase rovnoměrně se přihojit.
Kandidát na tumescentní liposukci by měl počítat po zákroku s případnou bolestivostí, která může trvat asi dva až pět
dnů, ve výjimečných případech i déle, ale dle dosavadních
zkušeností nepřekračuje jeden týden. K jejímu tlumení lze
použít běžné léky proti bolesti. Otok, který se po zákroku
objeví, ustupuje do dvou týdnů. Podobně řešení má stejný
problém na dolních končetinách. I jejich kůže s postupujícím věkem ztrácí svou pružnost, je povolená a mohou se
na ní vytvořit nevzhledné záhyby. A ti, kteří shodili větší
množství nadbytečných kil, by o tom mohli vyprávět romány. I tady dokáže skalpel hotové zázraky.
„Operace je prováděna v celkové narkóze a trvá přibližně
dvě hodiny. Při zákroku je odstraněn přebytek kožní řasy
na vnitřní straně stehen a případně je redukován podkožní
tuk. Řez obkružuje stehno asi ve dvou třetinách vrstvy. Začíná v oblasti třísla, vede těsně pod rozkrok a končí na zadní
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straně stehna v podhýžďové rýze. Další, svislý asi 15 centimetrů dlouhý řez vede na rozhraní střední a zadní strany
stehna. Tvar jizvy tak poté připomíná písmeno Y nebo
velké T,“ říká lékař s tím, že i tady platí za stejných podmínek možnost operaci zkombinovat s tumescentní liposukcí.
Po této operaci si pobudete v nemocnici jeden až dva dny
a poté vás čeká asi třítýdenní následná léčba. Plná zátěž je
možná většinou po čtyř až pěti týdnech.

Sen všech žen - plný dekolt

Evergreenem mezi plastickými zákroky je zvětšení prsů.
Poprsí lze samozřejmě nejen zvětšit, ale i zmenši a zredukovat jeho objem na rozumnou míru. Ačkoliv mnohá žena
obdivně hledí na tu, jejíž přednosti jsou nepřehlédnutelné, majitelka takového poprsí často úpí nad bolestmi zad,
které jí taková nadílka od přírody způsobuje. Většinou
však pod chirurgův skalpel přivádí ženy přání: „Chtěla bych
mít větší prsa.“ Operací odborně nazývanou augmentace,
je možné prsa zvětšit až o několik velikostí. Ke zvětšení
jsou nejčastěji používány silikonové implantáty. Existují
dva druhy - kulaté a anatomické. Kulaté jsou vhodné pro
markantní zvýraznění velikosti a tvaru poprsí. Anatomické
implantáty mají tvar kapky a zachovávají prsům co možná
nejpřirozenější podobu. Implantáty se vkládají buď subglandulárně, čili pod prsní žlázu nebo submuskulárně, tedy
pod velký prsní sval. O způsobu jejich uložení rozhoduje
souhra několika faktorů, mezi nimiž hraje důležitou roli
například tělesná konstituce ženy. Implantáty lze aplikovat
třemi možnými způsoby: řezem v podprsní rýze, řezem na
spodní hranici prsního dvorce či řezem v podpaží. Každý
způsob samozřejmě doprovází vznik jizev. Při vložení podprsní rýhou vznikne pod každým prsem v místě řezu jizva
dlouhá asi 4 – 6 cm. Jizva po řezu na dolní hranici prsního
dvorce dokáže dobře splynout s rozhraním dvorce a okolní
kůže a po zhojení se časem stane nenápadnou. Při řezu
v podpaží nejsou jizvy v blízkosti prsou logicky viditelné,
avšak je třeba zmínit, že tento operační výkon patří mezi
náročnější. Všechny operace prsou se provádí v celkové narkóze a na nemocničním lůžku strávíte většinou 24 hodin.
Po návratu domů vás čeká zhruba týden klidového režimu
na lůžku a asi dvoutýdenní rekonvalescence. Plná zátěž je
možná až minimálně měsíc po operaci. Velice důležité je
po dobu stanovenou lékařem nošení speciální kompresivní
podprsenky, která drží implantát ve správné pozici a minimalizuje riziko vytvoření tuhého vazivového pouzdra
kolem implantátu. Trpělivost se v tomto případě rozhodně
vyplatí.
Další možností zvětšení prsou je metoda přenosu vlastního
tuku. Aplikace probíhá mini invazivní cestou a výkon je
prováděn pouze s místním znecitlivěním. V případě úzkostlivějších pacientek jej lze provést v analgosedaci, kdy je
pacientka pod vlivem kombinace analgetika a sedativa. Na
rozdíl od celkové anestézie představuje analgosedace pro
organismus menší zátěž, pacientka během ní není v bezvědomí a sama dýchá. Určitou nevýhodou metody přenosu
vlastního tuku je to, že během jednoho zákroku umožňuje
zvětšení prsů přibližně o jednu velikost a pro výraznější
efekt je zapotřebí jej opakovat.
Ať již zvolíte jednu nebo druhou možnost, v obou případech jsou ladné křivky bujného poprsí odměnou, která za
to stojí. Stejně jako všechny zde zmíněné zákroky pro vaši
krásu, spokojenost a vyšší sebevědomí.
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Moderní obývák
nemusí být strohý
Variabilita a jednoduchost, to jsou hlavní znaky současného moderního stylu. Kde
se vůbec vzal? Inspiraci našel u funkcionalismu, který kdysi vystřídal „zdobenou“
secesi a byl jejím pravým opakem. Podobně i současný interiérový trend dává
přednost jednoduchosti a vzdušnosti, ale neznamená to nudu.

Trendem je minimalismus a zároveň variabilita, ideální je
tedy použití několika skříněk, komod a polic ze stejného
materiálu, rozmístěných po pokoji přesně podle našich potřeb. Používají se velmi kvalitní materiály jako kov, chrom,
mramor a dřevo, ale může jít i o imitace. Třeba vzor dřeva
se objevuje na laminátu, keramických obkladech i fóliích
nalepených na nábytkových dvířkách. A i když trend preferuje lesklé povrchy, nejsou nutností. Zajímavého efektu
dosáhnete právě kombinací lesklých a matných ploch. Z barev se doporučuje jedna základní zkombinovaná s jedním
až dvěma doplňkovými odstíny. Kdo preferuje minimalismus, používá naprosto hladké linie, vzdušnost, prostor, hru
světel a vyhýbá se vzorům. Pracuje se s materiály, jakými
jsou sklo, chrom, beton, ale i kompaktními materiály, které
lze jakkoli tvarovat beze spojů. Co se týká barev, barvou
letošního roku je sytá modrá ve všech svých podobách, od
kobaltové, přes námořnickou až po královskou modrou.
Jediné omezení, jak a kde tuto barvu použít, je vaše odvaha. Ti odvážnější ji mohou použít na zeď, méně troufalí
pak na svítidla nebo dekorativní předměty. Chybu neděláte

s geometrickými vzory. Tento trend 70. let se znovu vrací
do módy. Chcete-li interiéru dodat sebevědomí, pořiďte mu
doplňky s geometrickými vzory či tvary.

Retro není zakázané

Moderní styl ale neznamená, že se ignoruje minulost. Ba
naopak. V jednoduchém přehledném systému vyniknou
retro solitéry z některých minulých stylů. Nejoblíbenější
jsou šedesátá léta se svými výraznými barvami, plasty, syntetickými materiály a tapetami s geometrickými vzory. Ale
i starožitnosti můžete v moderním interiéru pojmout jako
dekoraci. Starožitnostmi se rozumí všechny předměty umělecké a historické hodnoty, které zpravidla pochází z období před druhou světovou válkou. Starožitné kousky nábytku, obrazy i plastiky dají interiéru zvláštní atmosféru. Díky
jejich historickému dokážou vytvořit pocit tepla a působí
velmi útulně. Tak například staré křeslo po babičce…Zkuste
si ho nechat potáhnout látkou v barvách vašeho interiéru
a rázem se stane hlavní dominantou celého pokoje, která
přitáhne pozornost. Z minulosti se v moderním interiéru

Art

objevují dokonce prvky baroka a art deco, a vůbec nevadí,
když jsou doplněny o multikulturní vlivy a futuristické hi-tech prvky.

Klasika, nebo extravagance?

Pokud se chystáte k nákupu moderní sedačky, můžete
zvolit klasiku nebo vsadit na kreativitu. V druhém případě
pozor - designérské kousky jsou sice efektní, ale pozor na
jejich účelnost – v první řadě by měly poskytovat pohodlí.
Supermoderní sofa extravagantních tvarů sice poráží své
konvenční bratry v nápaditosti, ale než si takový vizuálně
netradiční kousek necháte přivézt domů, pořádně si vyzkoušejte, jak se na něm bude relaxovat. A vezměte v potaz, že sedačka je nejen místem posezení, ale také má sloužit k relaxaci v poloze ležmo, a taky by měla pojmout více
lidí při návštěvách. Na trhu je i celá řada sedacího nábytku,
opatřeného praktickými úložnými prostory na každodenní
odkládání drobností. Výběr od širokého spektra výrobců
nabízí nejrůznější stylová provedení až po moderní solitéry,
nápadné barevností a hravostí. Originální design, využití
a perfektní zpracování materiálů všeho druhu - od plastů,
kovů, dřeva až po moderní čalounické výplně i povrchové
materiály - to vše přispívá k vytvoření jedinečné atmosféry
interiéru.

Designéři nabízejí umělecká díla

Pokud chcete unikátní sedačku, zaměřte svou pozornost
na designérské ateliéry, kde objevíte umělecké skvosty. Za
všechny jmenujme dílo designéra Nelsona, který proměnil
svým návrhem tradiční pohovku v třídimensionální hru.
Zdobí ji osmnáct barevných opěrek, které jsou připevněny
k jednoduché ocelové konstrukci. Díky neobvyklému tvaru
a konstrukci je Marshmallow Sofa jednou z výjimečných
pohovek v historii designu. Prodlužovací prvek tvoří šest
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jednotlivých opěrek, dá se namontovat mezi dvě pohovky
a je možné ho libovolně rozšířit. U zahraničních, ale i tuzemských designérů najdete i jiné lahůdky: například labutí
sedačku pro dva, kdy dva kulaté sedáky mají uprostřed
opěrné části stočené do výšky tak, že připomínají krky labutí. Můžete si pořídit i dlouhou točitou pohovku připomíná
hada, sedací soupravu s boky tak kulatými, že vypadají jak
pneumatiky od auta, pohovku ve tvaru rudých rtů nebo
dvou lidských rukou, kdy dlaně jsou sedací části a zvednuté
prsty slouží jako opěrky pro záda. Je to vskutku pastva pro
oči, ale otázkou je, jak dlouho by se vám na takové extravaganci pohodlně sedělo…

Sekční sedací soupravy

Pokud vás nelákají ani futuristické designérské „výstřelky“
ani uhlazená klasika, ale chcete vlastnit netradiční sedací
soupravu, zvolte takzvanou sekční, tedy sestavenou z více
samostatných modulů, které nabízejí různé druhy sezení,
a přitom na sebe liniemi navazují do kompaktního celku.
Můžete s nimi vytvořit nejen svou vlastní, nepravidelnou
siluetu, ale i oblouk, elipsu, trojúhelník – vše je díky tvarové
variabilitě do sebe zapadajících modulů možné. Od tvaru
modulů se odvíjí rozlišnost velikosti sedáků, sklon opěrných
polštářů, doplnění područkami atd. Sekční sedací soupravy
z jednotlivých modulů, které se prodávají i samostatně,
umožní seskládat si sedací komplet tak, aby rozměrově
přesně padla do vašeho pokoje a měla ideální rozložení.

Konvertibilní pohovky

V propadlišti dějin jsou klasické sedací soupravy, kdy se pohovka dala rozložit maximálně na jedno a půl lůžka. Díky
technickým inovacím se mohou dnes proměňovat jednotlivé její části k různým účelům. Pohovka se stává prostě multifunkční a je zkrátka „smart“. Snadnou manipulací tlačítky
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se promění tu v příjemné poležení, tu ve stolek se dvěma
křesly proti sobě (dva krajní díly se dají rozložit a prostřední díl poslouží jako odkládací stoleček), dokonce se může
jedna její část stát křeslem s otočnou polstrovanou skořepinou, na kterém můžete u stolku pracovat. Multifunkční
pohovku lze zkrátka využít pro různé situace a aktuální
potřeby. A rozhodně nemusí mít tvar, na jaký jsme zvyklí.
Co třeba pohodlné sezení na pohovce inspirované tekutinou nebo amorfní hmotou, tedy bez rohů a pravých úhlů?
Do chytrých sedaček je zabudováno i ovládání domácího
kina a audio systému.

Není křeslo jako křeslo

V současné době se na trhu vyskytuje veliká spousta nejrůznějších typů křesel. Prvním rozhodnutím, které budete
muset učinit, je to, že se rozhodnete, jestli pořídíte klasické, anebo pohoupávající či houpací křeslo. Milovníky extravagance jistě zaujme designové křeslo Spun Chair, které má
vzpřímeně vzhled sochařské nádoby. Ale když se nakloní na
bok, stává se z něj zábavné a funkční křeslo, které umožní
houpání ze strany na stranu, nebo kolem celé své osy. Architekt a designér Thomas Heatherwick vytvořil tvar křesla
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pomocí rotačního tváření formovaného plastu. Nebo byste
dali přednost pohodlnému sezení v křesle připomínajícím
lehátko? Pak je pro vás ideální unikátní modulární systém
Welle, z něhož si můžete vytvořit individuální sedací systém. Jednotlivé kusy jsou vyrobeny z polyuretanové pěny
potažené kvalitním plátnem v nejrůznějších barvách. Svěží
a hravý design modulárního systému, ve kterém polosedíte a pololežite, je dílem světoznámého designéra Vernera
Pantona. Mnozí ale dáváme přednost křeslům s područkami. I v tomto sortimentu je velký výběr, od klasických ušáků
až po křeslo „s osobností“, které se jmenuje Pio Pio, což ve
španělštině znamená Píp Píp. Jeho područky totiž připomínají do prostoru roztažená křidélka ptáčka. Spodní část
čalouněného korpusu je širší, opěradlo se zužuje a k tomu
nahoru se vzpínající područky. Opravdový designérská lahůdka, a přitom velmi pohodlná. A co třeba křeslo v podobě polootevřené mušle nebo sudu? To jsou jen některé tipy
na špičková designérská křesla, která jsou na našem trhu
k mání.

Plast je zkrátka elastický

Přestože plast ještě mnohdy vnímáme jako něco podřad-

Bydlení a domácnost
spodní část tvoří dva dřevěné bloky, umístěné na ocelové
konstrukci. Na trhu je i polohoupací křeslo z jednoho kusu
kovové pružné konstrukce ve tvaru křivky, kopírující sedící
lidské tělo od poloskrčených nohou až po opřenou hlavu.
Konstrukce je potažena polstrovanou kůží a skýtá neuvěřitelné pohodlí. Ale houpat se můžete i zavěšeni ke stropu,
pokud si pořídíte houpačku v podobě vajíčka - oválné křesílko, které lze nejčastěji koupit v provedení z ratanu. Na
podobném principu je založena houpačka ve tvaru koule či
bubliny. Taková sedačka může být z ohýbaného dřeva s pohodlným polstrováním, v provedení „bublina“ je vyrobena
z průhledného pevného plastu a opatřená pohodlným
velkým sedákem.

Comeback komody

Kdysi to byl obyčejný prádelník. Komoda pochází z Francie, kde byla začátkem 18. století představena jako široký
prádelník na nožičkách. V posledních desetiletích umírala
na úbytě, protože nebyla kvůli celostěnným nábytkovým
stěnám a velkokapacitním skříním zapotřebí. V posledních
letech se ale zase vrací na výsluní. Skříně byly nahrazeny
samostatnými šatnami a nábytkové stěny už nejsou tak
kompaktní, takže rozhodně neslouží na úschovu drobných maličkostí, takže se komodě otevřela cesta zpět. Ale
v povýšené formě - stala se ozdobou moderního interiéru. Potkáte ji nejen v interiéru ložnice, v předsíni, domácí
pracovně, ale také v obýváku. Běžným materiálem pro
výrobu komod je masivní dřevo, které je pevné a odolné
vůči zátěži, například ze stromů borovice, jasanu, dubu či
buku. Vyrábějí se a také z plastu, dřevovláknitých desek či
ratanu. Designové komody disponují praktickými šuplíky na
odkládání oblečení či drobných doplňků a dekorací. Mají
buď rovné nebo oblé linie. Jednoduché tvary komod osloví
více milovníky minimalistických interiérů, oblé tvary si spíš
vyberou zastánci stylového nábytku. Čím mají komody nápaditější design, tím lépe. Zajímavé jsou repliky starožitného nábytku s bohatými intarziemi. I takový „retro skvost“ si
rozumí s jinak supermoderním zařízením místnosti.

ného, méně kvalitního a levného, designéři to vidí jinak
a předhánějí se v jeho využití. Oblíbili si totiž jeho odolnost, barevnost a snadnou tvarovatelnost, která nabízí
v podstatě neomezené možnosti, a vznikají tak velmi
originální kousky. Například stylová jsou křesílka vylisovaná z jediného kusu bez svárů a spojů, která pruží a zádům
padnou jako ulitá. Buď mají klasický tvar, nebo vypadají
jako otevřená koule či vajíčko. Plast změkčí subtilní látkové
polstrování, které v létě saje pot a v zimě zahřívá. Pohodlně
se dá ale sedět i na plastových pytlích s polystyrenovou drtí
nebo na nafukovacích křesílkách. A co kdyby sedací nábytek svítil? Na trhu jsou křesílka a taburety z polyetylenu, do
jejichž korpusu je zabudována úsporná žárovka, která dodá
nábytku jedinečný světelný efekt.

Vivat houpání

Houpání je zdravé, obzvlášť v dnešní uspěchané době, kdy
potřebujeme relax i pro duši. A proto se rodí nové a nové
druhy houpacích křesel a houpaček. Unikátním designovým kouskem, který se stane ozdobou každého moderního interiéru, je bezesporu například houpací křesílko
se skořepinou ze vstřikovaného technopolymeru, jehož

Police místo nábytkové stěny

Masivním nábytkovým stěnám minulosti odzvonilo, moderní obývací pokoj musí být vzdušný a nezastavěný. Proto
si designéři pohrávají se závěsnými policemi v různých
výškách, nejlépe z dýhy nebo masivu v provedení odpovídajícím stylu interiéru. Police mohou mít různé tvary,
efektní jsou například spirály, diagonály, kruhy. Netradiční
police na stěně poskytnou nejen úložný prostor na knihy,
dekorační předměty, pokojové rostliny nebo na proutěné
koše, ale svými tvary a barvami mohou dokonce vytvořit
i působivý obrazec. Pokoj tak získá dynamiku a originalitu.
Některé police jsou otevřené, jiné z části chráněné sklem,
často s dekorativní malbou, tedy grafosklem. S ním se dají
dělat divy, protože se na ně dá promítnout jakýkoliv vizuální motiv. Můžete si vytvořit unikátní interiérový systém
celoskleněných prvků se zalaminovaným digitálním tiskem
nebo textiliemi, který umožňuje designově sladit interiér
do jednoho celku. Gragosklo může dělat parádu na vašem
stole i na dveřích, může efektně coby paravan oddělovat
obývací prostor od pracovního koutu nebo ve formě celé
stěny vytvořit samostatnou místnost. Moderní interiér je
zkrátka hravý. Ale pozor, někdy méně znamená více. Pokud
si grafosklem ozdobíte policový systém, se stejným vzoIce Podzim 2016 |
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rem už v místnosti šetřete. Použijte ho pak jen na malých
plochách. Stejně opatrně zacházejte i s dekoracemi. Mají
místnost doplňovat, dodat jí určitý ráz, ale ne soutěžit s nábytkem o pozornost. Takové prostředí by na vás působilo
velmi rušivě.

Skryté zárubně namísto klasických

Sledujete trendy v bydlení? A znáte skryté zárubně? Do
moderních minimalisticky pojatých interiérů se už dnes
nehodí klasické dveře s vystouplými zárubněmi. Pro zachování čistých linií, designu a jednoty zvolte dveře se skrytými
zárubněmi.
Konstrukce obvykle umožňuje otevírání dveří směrem
dovnitř i ven tak, aby se zachovala celistvost prostoru
a bývá možné natřít zárubně stejnou barvou, jako zbytek
stěn v interiéru. Fantazii se samozřejmě meze nekladou.
Výrazné barvy a dekory dveří z nich udělají dominantní
prvek interiéru, odstíny stejné jako okolní stěny je naopak
zcela skryjí. Záleží jen na vás, čemu dáte přednost. Výrobci
obvykle nabízejí zárubně nejen do klasických stavebních
rozměrů, ale můžete je použít i do nestandardních otvorů
různých výšek i šířek.

Světlo znamená atmosféru

Moderní interiér si žádá chytré nasvícení. Svítidla mohou
být elegantní, hravá nebo minimalisticky technicistní.
A z jiného úhlu pohledu - nenápadná nebo dominantní.
Převládá LED technologie, která přinesla do oblasti osvětlení možnosti, které bychom si ještě před nedávnem nedokázali vůbec představit. Díky své variabilitě, dlouhé životnosti
a energetické úspornosti se LED svítidla stávají ideálním
světelným zdrojem. V obývacím pokoji vykonáváme různorodou činnost a ke každé potřebujeme speciální osvětlení.
Základem je pochopitelně centrální difuzní osvětlení, které
celý prostor rovnoměrně osvětlí. Pokud si ale chceme číst
nebo posedět s přáteli, je mnohem příjemnější vytvořit
intimnější náladové osvětlení. Toho dosáhnete například
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bodovými svítidly ve stropě, nástěnnými svítidly nebo stojací lampou. Z obrovského sortimentu moderních svítidel si
jistě vybere každý podle svého vkusu. Synonymem elegance
je například stínidlo tvořené čirými akrylátovými kuličkami,
ale někdo dá přednost nástěnnému systému barevných
žárovek edisonek. Jinému se zalíbí světelné římsy přisazené ke stropu, a další zatouží po vitrážovém tiffany svítidlu
nebo lustru s dlouhými křišťálovými slzami. Velmi trendy
jsou opálové baňky s hliníkovým kloboučkem, ale také
„neviditelné“ zápustné bodové osvětlení. Stejně ceněným hitem jsou také svítidla s pohybovými čidly, která se
samy rozsvěcí a zhasínají, nebo svítidla s ovladačem, který
proměňuje jejich barevný odstín. Zkrátka výběr je opravdu
obrovský. Podhledy, nadhledy, stmívací systém, osvětlení
obrazů, geometrické tvary stínidel, z nových materiálů
aerokeramika, ekolit, porcelán nebo speciální sádra. Při
výběru by však měl být uplatněn jednotný styl a k úplné
dokonalosti dovedete osvětlení místnosti jednotným designem všech zdrojů světla.

Ekologie na prvním místě

Jistě jste už slyšeli o eco stylu, který bude bezesporu hudbou budoucnosti i v nábytkovém designu. Důraz se v tomto
stylu klade na ekologické principy, využívají se osvědčené přírodní materiály a kombinují se s novými materiály
a technologiemi. Ekologicky šetrné výrobky, jako jsou
energeticky úsporná svítidla, nábytek z masivního dřeva,
kovové, dřevěné, keramické a skleněné doplňky, či přírodní tkaniny, kůže, kožešiny a domácí dekorace, vytvořené
z recyklovaných materiálů, udávají trendy interiérového
designu domácnosti už dnes. Lidé mají větší tendenci
k návratu k přírodě, asi podvědomě vnímají, že techniky
je všude kolem dost, a i když ji mají i doma, potřebují k ní
něco přírodního. Myslete na to při zařizování svého domova. Moderní znamení eco, a tak se třeba vrací na podlahy
dřevěné parkety, navzdory širokému výběru plovoucích
podlah.

Můj dům – můj hrad
…jsou zlatá slova
Každodenně tvrdě pracuji, a když přijdu domů, chci někdy
zabouchnutím dveří zapomenout na pracovní povinnosti
a přejít na jiné myšlenky. Vytvořit si v domě příjemné místo,
kde by mi bylo maximálně dobře. Místo, které mi dobije
energii a kde najdu tolik potřebný klid, soukromí a čas
jenom pro sebe.
Jindy zase toužím po milé společnosti, která mě rozveselí
a pomůže mi zapomenout na každodenní starosti. Chci pozvat přátele a rodinu do skvěle vypadajícího prostředí, kde
si spolu můžeme dát něco dobrého k jídlu i k pití.
Každý relaxuje po svém. Ať už ale preferujete chvíle sou-

kromí, nebo bujaré večírky s mnoha přáteli, domov by měl
být vždy pevným bodem, kam se můžete stále vracet, protože se zde cítíte nejlépe. Na domově pro sebe a svou rodinu nešetřím, dopřávám nám jen to nejlepší. Jen tak můžu
naplno doplnit energii a mířit za dalšími úspěchy. Pohodlí
domova mi dává sílu do dalších aktivit. V dnešní uspěchané
době to jsou spojené
nádoby. Domov je pro
nás vším, domov je
naší součástí…

Módní trendy

Text: Ilona Mádrová, foto archiv Gucci

Guccio
Gucci
Název Made in Italy evokuje dochované artizanální výrobní postupy zručných řemeslníků předávaných z generace na generaci. Zaručuje nejvyšší kvalitu, eleganci,
vytříbený styl a originální kreativitu, které jsou ve světě velmi žádané. Nedivme se, že
zdejší rodinné manufaktury vyrábí pro největší luxusní pařížské značky. Made in Italy
ale hlavně reprezentuje multinárodní seskupení luxusních italských fashion značek.
Italové s módou žijí, nejedná se pouze o způsob oblékání, nýbrž o životní styl, skutečný kulturní a sociální fenomén. Největší pozornost dnes bezpochyby patří společnosti
Gucci. Resumé o autentickém stylu a eleganci, radikální změny a opravdový módní
odvaz...
Guccio Gucci dlouho toužil propojit vášeň ke koním s obchodní činností. Chtěl vyrábět z kvalitní kůže výbavu pro
jízdu na koni, cestovní zavazadla a doplňky. Tehdy ještě
pracoval jako pomocník v luxusním londýnském hotelu
Savoy, kde poznal eleganci britské aristokracie. Jeho sen se
stal skutečností v roce 1921, když otevřel ve Florencii malou
prodejnu s koženým zbožím. Postupně rozšířil sortiment
o dámské kabelky, rukavice, obuv a v roce 1933 vymyslel
logo složené z třmene a udidla symbolizující lásku k jezdectví. O pět let později založil v Římě prostorný obchod
s velkými výlohami na Via Condotti a vydobyl si respekt
moderní zámožné klientely.
Během druhé světové války musel čelit nedostatku surovin
a bylo třeba vyrábět z jiných materiálů. Zapojil fantazii
a improvizoval se lnem, konopím a netradičními druhy
kůže. Takto přišla na svět slavná kabelka Bamboo z kančí kůže a s bambusovým držadlem. Během 50. let Guccio
Gucci pobýval často v Londýně a vedení rodinného podniku svěřil svým čtyř synům. Značka již byla prestižní a zboží
Gucci žádané známými osobnostmi a filmovými hvězdami.
Vytvořili slavné mokasíny s kovovou přezkou, kabelku
Stirrup, pro Jacqueline Onasis kabelku Jackie O, pro Grace
Kelly hedvábný šál s květinovým potiskem Flora a pro Liz
Taylor kabelku Hobo unisex. Gucci zaváněl noblesou, stal se
poznávacím znakem elegence moderní a sebevědomé ženy.

Logo GG

Píše se rok 1953, světový úspěch je na dosah a zakladatel značky ve dvaasedmdesáti letech umírá. Synové Gucci
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značku rozšířili a firma expandovala za hranice rodné Itálie,
nejvíce do USA a Asie. V roce 1975 zpečetili úspěch a památku na jejich otce logem propojených GG. Jenže hvězda
úspěchu a popularity nesvítila dlouho, s příchodem 80. let
značka pocítila úpadek. Vzdaluje se totiž od původního
poslání tvořit módu a oblékat, funguje jako firma toužící
za každou cenu po penězích a moci. Rodinné spory, intriky,
daňové podvody a bulvár špiní reputaci firmy Gucci a v roce
1933 problémy vyústily vraždou na objednávku Maurizia
Gucci, vnuka zakladatele. Rodinný podnik míří k bankrotu.
Jak z této situace ven? Za vedení odpovídal generální ředitel Domenico Del Soleho, který se vzhlédl v renomovaném
módním návrháři Tomu Fordovi. Byl mladý, charismatický,
provokativní a představoval naději pro „zastaralý“ trend
Gucci. Funkce uměleckého ředitele se ujal v roce 1990,
i když pro vedení společnosti znamenal obrovské riziko.
Zatímco oni chtěli tradiční elegantní linie, Ford volal po
nové image. Tom Ford, estét s hlubokým citem pro design,
radikálně změnil styl Gucci, vytvořil image, který je vidět,
modelům dodal erotický podtext přitažlivými až provokativními střihy, transparencí a vysokými podpatky, okázalé
a sexy reklamní kampaně jsou rovněž součástí tzv. Porno
chic aplaudované v magazínech Vogue. Z Gucci vytvořil
silnou trendovou značku evokující image bezstarostné
jet-set a svůdný nástroj cílevědomých žen. Tom Ford vrátil
Gucci na pozici, o kterou dříve přišla, vedení společnosti si
mnulo ruce, jenže o Gucci projevila zájem investiční skupina Bernard Arnault a Francois Pinault, dnešní Kering. Tom
Ford trval na nezávislosti správy Gucci, ale skupina PPR-Kering žádala prospěšnost. V roce 2004 došlo k odkoupení
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domu Gucci a Tom Ford ze společnosti odchází. Na nového
kreativního ředitele bylo třeba dlouho čekat. V roce 2008
usedla do ředitelského křesla Frida Giannini, zavedla nový
sjednocený koncept značky a otevřela největší butik situovaný v New Yorku na 5th Avenue. Jenže v letech 2013
a 2014 Gucci postihl propad a přišla dlouhá stagnace. Společnost znamenala pro skupinu Kering vzácnou perlu, které
náleží lesk a obdiv. Bylo třeba zakročit, zavést radikální
změny a zachránit Gucci jednou provždy.

Kdo bude v čele?

Vedení stálo před odvážným rozhodnutím: zvýšit ceny
produktů a přemístit značku do nejluxusnější kategorie, na
úroveň francouzských Dior-Chanel-Louis Vuitton. Strategie
zahrnovala nový styl, nové a luxusní materiály, logo a rekonstrukce butiků ve světě. V prosinci 2014, kdy se společnost ocitá v plné transformaci, Frida Giannini opouští Gucci.
Značka ale nezůstala dlouho bez vůdce. Média ve světě
polemizovala o potenciálních nástupcích a vytvořila vibrující klima. Kdo bude v čele Gucci?
Již koncem ledna 2015 společnost informuje o zvolení
Alessandra Michele kreativním ředitelem dámské a pánské
kolekce včetně doplňků. Svou první kolekci sestavil za pouhých pět dnů a představil celému světu vlastní vizi nového
Gucci. S tváří lesního muže působí tajemně, mírumilovně
a klidně, ovšem jeho styl je bouřlivý, plný kontrastů, pest-
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rých barev, odvážně míchá romantismus, baroko, oblíbená
70. léta a maximalismus. Jeho kolece působí neobvykle
až bizárně, modely jsou poseté faunou a flórou, třpytkami a výšivkami. Drze ignoruje limity, drží se své fantazie
a vytříbené elegance. Michele je muž činu, extravagance
je pro něj výzvou, vždyť právě tyto bláznivé a překvapivé
kombinace spustily vlnu touhy po značce Gucci. Tak třeba
otevřené mokasíny s kožešinou z klokana, tenisky s třpytivými ústy nebo včelkami, obrovské výšivky hadů, motýlů,
prvky pop artu v zářivých barvách, imaginární vázanky,
stuhy a límečky působí jako nakreslené, hra volánů a řasení
v neobvyklých printech, opulentní doplňky. Opěvuje krásu
ošklivosti jako kdysi Schiaparelli, kterou slučuje s renesancí,
dandy stylem a androgynností. Samozřejmě, pravidelné
zákaznice Gucci šokoval a minimálně na půl roku vyplašil.
Ale jeho zvolení se ukázalo správnou strategickou volbou.
Takový originální a nezapomenutelný rukopis křičí ve světě
módy a po krušném období společnost konečně pocítila růst. Hned v prvním čtvrtletí prodeje vzrostly o 3,1 %,
počet zákazníků mladších 35 let vzrostl o 50 %, obchodní
zisk za rok 2015 vyšplhal téměř na 4 miliardy eur a prognózy pro letošní rok předpokládají až 6 miliard eur. Když
v loňském roce Michele obdržel prestižní ocenění British
Fashion Award za nejlepšího designéra a speciální cenu za
transformaci image Gucci, už se nebylo čemu divit. Zkrátka
a dobře, Ford postavil Gucci na nohy a Michele ho vynesl ke
hvězdám.
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Je obdivuhodné sledovat, jak si Michele svou funkci užívá.
V této branži se kreativní ředitelé snadno ocitnou obětí
obrovské zodpovědnosti a různých forem strachu, pro
něho Gucci představuje báječný challenge. Jelikož vždy měl
slabost pro dekoraci interiérů, osobně navrhl nový design
butiků ve světě. Hned při vstupu rozpoznáte jeho autentický rukopis, očaruje vás přátelské prostředí, zajímavé
kombinace sametových křesel a barevných zdí, zakulacené
prosklené skříně v retro stylu, získají si vás police s kovovými detaily v industriálním duchu a překrásné modely
pohrávající s vaší zvědavostí. Tady budou čekat netrpěliví
zákazníci. Obzvlášťě v dnešní době jsou módou znuděni,
nepotřebují nové kousky z módních přehlídek, ke koupi se
rozhodnou, pokud je emočně něco zaujme. A právě modely Gucci takové jsou, vytváří emoce, hovoří k zákazníkům,
překvapují a jednoduše lákají po nové dimenzi. To je také
důvodem obrovského zájmu po značce Gucci. Butiky nestíhají prodávat, mezi sebou transferovat a ateliéry vyrábět.
Poptávka razantně převyšuje nabídku. Stačí, aby některá
z celebrit vyšla na ulici v Gucci, sociální sítě a tištěná média
publikací snímků způsobí výprodej zásob v Evropě během
pár dnů. Na některé modely jsou vystaveny čekací listy,
platby předem a prodejní kvóty, aby byla zaručena dostupnost pro ostatní zákazníky. Taková eufórie je ovšem ornou
půdou pro nelegální vedlejší prodeje a padělání. Zkrátka
vítejte ve fantastickém světě kuriozit a kontrastů...

•

•

•

•

Alessandro Michele se narodil v Římě v roce 1972,
vystudoval prestižní Akademii kostýmu a módy v Římě,
první zaměstnání získal u Fendi v oboru doplňků,
v období 2002 až 2011 působil v tvůrčím studiu u firmy
Gucci. Má slabost pro retro, starožitnictví, design a dekoraci interiérů.
Značka Gucci nabízí luxusní a exkluzivní kolekce haute couture, prêt-à-porter pro ženy a muže, doplňky,
koženou galanterii, kabelky, obuv, hodinky, šperky
a parfémy.
Styl Gucci spočívá v hedvábných a saténových halenkách s odvážným výstřihem, kožených sukních, kalhotech z fluidních materiálů s vysokým pasem, kožených
vypasovaných bundách, fluidních žerzejových šatech,
svetrech s luxusními výšivkami a zdobením, sandálech
na vysoké platformě a mokasínech, bílých tenskách
s výšivkami s motivy art deco, dlouhých plisovaných
sukních, kožených barevných batozích, mokasínech,
květinovém potisku Flora
Nová kolekce na podzim a zimu je zastoupena kontrastem, a to doslova: zářivé barvy a motivy si protiřečí,
náročné siluety jsou dokonale propracovány do sebemenšího detailu, nechybí dokreslené mašle, límečky
a tančící volány. Modely tvoří autentickou couture
kolekci, kde hlavní slovo patří sametu, kostce a káru,
šperkovým doplňkům.
Historii značky báječně rekapituluje muzeum Gucci
na Piazza della Signoria ve Florencii nabízející vzácné
expozice (www.guccimuseo.com)
Ice Podzim 2016 |
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Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: archiv České televize – Martin Popelář, archiv TV Prima, Bontonfilm

Někdy lidi provokuju
už svou tváří
Vojta Kotek představil na konci loňského roku divákům svůj režisérský debut – drsnou komedii Padesátka. Pravidelně střídá práci za a před kamerou. Jako herce jsme
ho mohli v poslední době vídat v roli detektiva v seriálu Mordparta, nebo jako kuchaře v seriálu Doktor Martin. Nedávno měla premiéru letní komedie Prázdniny
v Provence, kde si zahrál muzikanta. Pravidelně také režíruje dabing zahraničních
filmů.
Diváci váš nový film Prázdniny v Provence
přirovnávají k Padesátce, ale v letním provedení.
Co si o tom myslíte?
Lidi filmy srovnávají, protože v obou se objevujeme my
tři - Kuba Prachař, Kryštof Hádek a já. Je to taková mediální berlička, kterou do jisté míry chápu. Já bych jenom lidi
nerad klamal. Jinak mi srovnání až tak nevadí. Prázdniny se
natáčely dřív než Padesátka, jenom jsou v distribuci později, což se někdy stává.

Ve filmu to v některých scénách vypadá, že
spíš improvizujete, než se držíte scénáře.

Režisér Vladimír Michálek k natáčení přistupoval velmi
volně, takže jsme do děje mohli vnášet spoustu zkušeností,
které Kuba i já máme se svými kapelami. V takových scénách jsme se fakt scénáře moc nedrželi a spíš improvizovali,
aby ty momenty byly co nejvíc autentický. Člověk ale musel
být pořád ve střehu, aby dokázal na ty nečekané situace zareagovat. V tomhle směru bylo natáčení Prázdnin dost dobrá škola improvizace. Člověk se víc soustředí na své herecké
partnery a situaci, kterou má odehrát, místo aby jen odříkával naučený text. Ale strašně záleží na spoluhráčích. Měli
jsme štěstí, že s Kubou i Kryštofem na sebe slyšíme, stačilo
se na sebe jen podívat a hned víte, jak reagovat. Když hrajete s tak dobrými herci, je to radost. Všechny nás vymýšlení
situací hodně bavilo, vždycky jsem byl zvědavý, s čím kluci
zase přijdou. Pořád jsme se navzájem něčím překvapovali.
Na druhou stranu jsem měl kolikrát pochybnosti - zvládnu to, nezkazím jim to? Protože natáčet tímhle způsobem
bylo fakt hodně náročný. Nejnáročnější bylo vůbec natáčení
přežít. (smích).
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Vy jste navíc měl v této roli dost složité
tetování.
Jo, vymyslel jsem si, že jako rocker bych měl mít tetování.
Tak mi ho maskérka pokaždé musela vyrobit, což znamenalo chodit do maskérny o tři hodiny dřív, než ostatní. Občas
jsem se za ten nápad dost proklínal.

Mluvil jste o kapele. Prý chystáte desku?

Pracujeme na ní, ale vydali bychom ji asi až na jaře, nejdřív
bych rád, abychom dali dohromady ještě jeden nebo dva
klipy a poslali je ven. V tomhle jsem realista – nemyslím si,
že s naší deskou dobudeme svět. Pro mě je album spíš jen
sen, který si plním. Mám štěstí, že mám kolem sebe kluky,
kteří mají stejný sen a chtějí si ho plnit se mnou. Živí mě
jiná práce, natáčením desky si jen tak blbneme. Upřímně –
když ji nakonec nenatočíme, vůbec nic se nestane. Hrajeme
tvrdý rock, což vlastně ani není moc hudba do rádií, ale já si
chci užít ten proces, všechno to, co k natáčení desky patří,
chceme se vyblbnout při vymýšlení a nahrávání klipů, abych
si zažil pocity, kdy si zhmotňuju svůj sen. Chci si říct: Jo,
zkusil jsem si to, prošel jsem si tím. Ale fakt si nemyslím, že
budeme druhý NightWork.

Připadá mi, že nejen natáčení desky, ale
i herecká profese je pro vás spíš zábava, zatímco
režie práce. Je to tak?

Vlastně jo. Režií se nejvíc živím a je ze všech profesí, které
jsem si zkusil, nejnáročnější. Chtěl jsem ji dělat od svých
dvanácti let, takže je to můj splněný sen. Což ale neznamená, že hrát ve filmech není náročné. Muzika je největší
zábava, při hraní s kapelou necítím stres ani zodpovědnost,
chceme si jen užít radost z hudby a reakce lidí jsou nejvíc

Rozhovor
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přímočaré a spontánní. V divadle vám na konci představení lidi zatleskají, tady zpívají, tancují, křičí. Dostáváme tak
zpátky strašně moc energie. Osm let jsme hráli převzaté
písničky a teprve dva roky hrajeme svoje věci. Jsem rád, že
to zažívám právě se svými kamarády ze základky. Nechci
kapelu tlačit do popředí přes svoje jméno, chci, abychom
v tom byli všichni stejně. Když jsme před deseti lety začínali, nevěřil jsem, že někdy budeme stát na opravdovém
pódiu, budou na nás chodit lidi a budou se bavit. Vlastně
tomu pořád tak trochu nevěřím.

se mi ze začátku zdála i role Matěje v Prázdninách v Provence. Oslovili nás s Kubou, abychom ve filmu hráli. A my
jsme producentům říkali: Jestli to máme točit my, tak ať je
ten třetí do party Kryštof Hádek. S ním jsme natáčeli svůj
úplně první film, zažili jsme s ním věci různý holkovský
i klukovský. A pak je nám jedno, za jaké to bude peníze.
Chtěl jsem v tom filmu zúročit, že se dobře známe, slyšíme
na sebe. Když mám s někým pracovat a můžu si vybrat, tak
ať je to s lidmi, se kterými si rozumím. A aby nás ta práce
všechny bavila. Ostatní je podružný.

Posledních pár let jsem si v sobě nastavil, že si plním sny,
které jsem měl od dětství. To je jediné měřítko, jestli nějakou práci vezmu, nebo odmítnu. Tenhle stav asi nastartovala Padesátka. Tím, že dělám hodně a různých věcí, můžu
si vybírat, do čeho půjdu. Protože pracuju od útlého věku,
nechci říkat, že už mám odpracováno, spíš že si mnohem
víc vážím času, který na něco vynaložím. Když se mám pro
nějakou práci rozhodnout, chci si vybrat takovou, která pro
mě bude srdcovka. A to kapela je. Z ní fakt nezbohatnu,
naopak spíš do ní sypu peníze, ale přesto kvůli hraní s kapelou odmítám spoustu jiné práce. Protože máloco mi dá
to, co muzika. Když můžu hrát s kapelou, jsem prostě šťastnej. Proto se nechci honit za rolemi, které už jsem s malými
obměnami několikrát točil. Protože u nás to tak funguje,
že jakmile si vás režiséři nějak zaškatulkují, dostáváte dost
podobný role. Snažím se tomu vyhýbat. Vlastně podobná

První film režírujete z čistý vody, buď se vám povede, nebo
ne. Když ale diváky získáte, je to trochu zavazující, bojíte
se, abyste je dalším filmem zase neztratila, což se snadno
může stát. My jsme ani nedoufali, že bude mít Padesátka
takovou sledovanost. Určitě se najde spousta lidí, který si
řeknou: ´První film dobrý, ale jsem zvědavej, co předvede
v tom dalším´. A pak budou zase říkat: ´Druhej film jenom
200 tisíc?´ Nikdy se člověk nezavděčí všem. Já bych byl za
200 tisíc diváků šťastnej. Ale o tom nemá smysl uvažovat,
zbytečně bych se tím zablokoval. Stal bych se režisérem,
který udělal dobrý první film a pak se na deset let odmlčel,
protože hledal ten nejlepší scénář, aby udržel nastavenou laťku. Nechci ani chrlit jeden kus každý rok. Chci si
pořádně promyslet, jak by měl další film vypadat. Scénář
hledám, a jakmile ho najdu a v něm téma, který se mi
bude líbit, tak do toho půjdu po hlavě úplně stejně jako do

Čemu dalšímu nevěříte, ale do budoucna si
to taky přejete?
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Filmem Padesátka, který se lidem líbil, jste
si nasadil vysoko laťku. Je to pro vás zavazující?
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Padesátky a vůbec nebudu přemýšlet o tom, jestli se lidem
bude líbit, nebo ne. My jsme před Padesátkou dělali ještě
divadelní představení, takže jsem tímhle filmem žil tři čtyři
roky naplno. A myslím, že za ně stál. Ale nechci za každou
cenu natočit hned něco dalšího. Chci si proces tvorby užít,
strávit ho s fajn lidmi a nad něčím, co nás všechny bude
bavit. Je to velká alchymie. Film by měl mít smysl, proč se
d něj pouštíte, protože natočit ho, nastříhat, doladit, je
docela opruz. V televizi je vysílací čas daný a musí se plnit.
A vždycky se najde někdo, kdo ten určitý počet dílů nějakého seriálu nebo pořadu natočí. Ale film je něco jiného
– musí pro něj být důvod. Na druhou stranu mi to, jak film
přijmou diváci, musí být i trochu jedno, aby mě to nesvazovalo. Když člověk nic nečeká, o to víc dostane.

Asi moc ne. Rozhodnutí už jsem v životě musel udělat hodně. Víc asi v pracovním životě, ale on se ten pracovní dost
dotýká mého soukromého života. V mém případě se nedají
oddělit. Takže nejsem váhavý střelec. Čím jsem starší, tím
jsem větší introvert. Ale spíš v osobní rovině, v práci to
neplatí.

Hodně velkou trému jsem měl, když jsem poprvé režíroval
české znění animovaného filmu, konkrétně Vzhůru do oblak. Do té doby jsem měl vždycky na place kamarády herce
nebo studenty. Tohle byl první projekt, který šel do kin a já
jsem vnímal tu velkou zodpovědnost. První den jsem byl
nervózní, jestli budu mít autoritu, jestli si dokážu obhájit
svůj názor. A zjistil jsem, že mám odvahu říkat mnohem
zkušenějším hercům, co mají dělat, že mám v sobě někdy
i drzost, když je to potřeba. Uvědomil jsem si, že takový
přístup herci nejen potřebují, ale i vyžadují. Já taky vždycky
potřeboval vést, cítit, že režisér ví, co chce. Nejvíc mi vadí,

Mám a jsou to právě kluci z kapely. Vím, že když jim zavolám třeba uprostřed noci, že mi pomůžou. Už to v minulosti
párkrát udělali. Známe se už od základky. Když začala být
moje tvář docela známá a vyrojila se kolem mě spousta různých lidí, oni byli pořád stejný, nezačali se ke mně chovat
jinak. A když jsem byl někdy protivnej, vrátili mě zpátky na
zem. I když já bych si ani nedovolil něco na ně zkoušet. Od
natočení Snowboarďáků vzal můj život docela rychlej spád,
byl to dost blázinec a já si na to chvíli musel zvykat, než
jsem se v tom zorientoval. Bylo fajn vědět, že tihle kluci

Nemáte někdy trému režírovat herce o generaci starší? Máte pochybnosti o tom, jestli to
děláte dobře?

když od režiséra místo jasnýho názoru slyším: ´No já nevím,
jak myslíš ty´. Pochybnosti – nebo aspoň většinu jich - už
jsem proto dávno zahodil. Kdybych se jimi užíral, nemohl
bych tuhle práci dělat. Samozřejmě že se jich úplně nezbavíte, dostaví se s každým rozhodnutím, které musíte udělat.
Ale jakmile se pak natáčení rozjede, musí jít stranou, už
nejde couvnout.

Co v osobním životě? Jste váhavý střelec?

Jak Padesátka, tak Prázdniny v Provence vyprávějí mimo jiné o chlapském přátelství. Máte
kolem sebe podobné kamarády na život a na
smrt?
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nějaký filmy a popularitu neřeší, že s nimi můžu být v pohodě.

Nedávno vás mohli diváci vidět jako kuchaře v seriálu Doktor Martin a v seriálu Mordparta,
kde jste si zahrál vyšetřovatele. Bavilo by vás
režírovat třeba kriminálku?

Neuvažoval jsem o nějakým konkrétním žánru. Kuchař Michal měl záhadnou minulost, byl takový trochu tajemný příchozí. A roli vyšetřovatele Káji jsem přijal proto, že jsem do
tý doby kriminalistu nehrál a chtěl jsem si to zkusit. Bylo to
pro mě něco novýho, co mě lákalo. A ten kluk měl docela
zajímavej příběh. Pár lidí mi říkalo, že si mě v té roli nedokázali představit, ale že dobrý. Bavilo mě vžít se do pocitů
kluka, kterej se denně setkává s násilím. Tihle lidi jsou jiní,
otrlí, cynický, ale zase jen do určitý míry. Když vidí přes den
několik mrtvol, asi tu práci jen tak z hlavy nepustí a nepřepnou na srandu. Nemají to jednoduchý.

Máte rád detektivky?

Mám a moc, už od dětství. Vyrostl jsem na Sherlocku Holmesovi, mám rád řešení zločinů, bavilo a baví mě přemýšlet
nad tou psychologií postav. Na něco přicházet, dedukovat.
Setkal jste se někdy v životě hodně zblízka s násilím?
Naštěstí ne.

Myslíte, že byste dokázal zasáhnout?

Nevím, těžko říct. Vždycky, když hraju nějakou postavu,
která má lepší charakter než já, přemýšlím o tom. Ale
myslím, že jsem trochu sralbotka, že bych se do podobné
akce nepustil. Ale fakt nevím, zatím jsem se nesetkal třeba
v tramvaji s tím, že by někdo někoho napadl. Asi bych
zakročil slovně, něco bych řekl, ale nevím, jestli bych se projevil fyzicky. Rozhodně se nesnažím chovat provokativně. Já
někdy bohužel provokuju už sám o sobě, už svým ksichtem.
(smích).
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Vojta Kotek se narodil 8. 1. 1988
v Praze v divadelní rodině. Od osmi
let se věnoval dabingu, postupně začal hrát v divadle. Velkou popularitu
mu přinesla komedie Snowboarďáci.
Vojta Kotek si zahrál v inscenacích
a filmech Únos domů, Smrt pedofila,
Tuláci, Ro©k podvraťáků, Rafťáci, Poslední vlak, O život, Rytmus v patách,
Vůně kávy, Perfect Days, Hořící keř,
Padesátka, Prázdniny v Provence ad.
Viděli jsme jej v seriálech Pojišťovna
štěstí, Trapasy, Vyprávěj, Nevinné lži,
Labyrint, Doktor Martin, Modparta.
Kromě herectví se věnuje režírování
videoklipů, reklam, i českého znění
filmů (např. Vzhůru do oblak, Na vlásku, Rebelka aj.)

„Originální bohatství
a krása moravské přírody
z jejích čtyř vinařských
podoblastí přenesené do jedné
unikátní řady vín.“

poctivé víno, na které jsme hrdi
Vína vyrobená z hroznů z nejlepších
vinařských tratí moravských vinic.

Nenechte si ujít ten
pravý pocit
z Moravy.

www.nasoutoku.cz

www.vinarstvibreclav.cz

Text: Gabriela Koulová, foto: Shuttestock.com

Designové

kuchyně a spotřebiče
Stále více se vracíme k poctivému domácímu vaření. Snažíme
se používat čerstvé kvalitní
suroviny a vařit co nejšetrněji.
Hnáni neúprosně rychlým tempem života s vděkem přijímáme
moderní spotřebiče, které nám
umožňují zrychlit práce v kuchyni.

Bydlení a domácnost
Moderní kuchyň tedy znamená především vybavení kvalitními základními spotřebiči - lednicí, mrazákem, varnou
deskou, troubou, mikrovlnkou, odsavačem par a myčkou
nádobí, ale také menšími, neméně výkonnými pomocníky
- robotem, mixérem, odšťavňovačem, kávovarem, varnou
konvicí, opékačem topinek a mnoha dalšími. Hledáme
funkčnost, spolehlivost, dlouhou životnost, snadnou údržbu. A samozřejmě v neposlední řadě zaměřujeme pozornost na vzhled.

Hi-tech, klasika, či retro?

Opusťme na chvíli bohatý svět spotřebičů a zaměřme
pozornost na základní vybavení kuchyně, to znamená na
kuchyňský nábytek. Záměrně neříkáme kuchyňské linky,
protože výběr je dnes mnohem širší, než jen modulové
skříňky poskládané podél stěn. Pokud se vám ovšem líbí
kuchyň s kompaktními vysokými skříněmi, ukrývajícími
zabudovanou lednici, troubu a mikrovlnku a k tomu větší či
menší ostrůvek na vaření a přípravu pokrmů, potřebujete
skutečně velký otevřený prostor. Takové byty dnes existují,
většina architektů má však tendenci kuchyň od obytné části
společenského prostoru nějak oddělit. Buď je tedy kuchyň
zcela samostatná a nepříliš velká, nebo má společenský
prostor tvar L a kuchyň je tak schovaná „za rohem“. Mnoho s tím nenaděláme, protože kuchyň potřebuje napojení
na vodu a odpad i plyn, takže umístit ji v místnosti jinam,
než jak to navrhl tvůrce interiéru, je většinou nemožné. Kuchyň skrytou v kratší části L pak nemá smysl budovat jako
ostrůvkovou, protože ostrůvek nebudeme moci situovat
tak, aby kuchař stál čelem do obytné části místnosti - a to je
právě hlavní záměr ostrůvkových kuchyní.
Nemáme-li velkou obdélníkovou místnost, je vhodnějším
řešením kuchyňská linka, ať už pouze po jedné stěně, do L,
do U nebo v případě dostatku prostoru do G třeba s barovým pultem. Kolik skříněk a jaké uspořádání, to záleží
na dobrém propočtu hospodyně, kolik potřebuje místa
na skladování potravin, kolik na přípravu, kolik na samotné vaření a kolik na odkládání a mytí špinavého nádobí.
Základní linie kuchyně je takto naznačena, někdo má ale
nádobí víc, někdo méně, někdo vaří jen pro sebe či pro dva,
někdo pro vícečlennou rodinu, někdo si potrpí na to mít
všechno schované ve skříňkách a pracovní plochu volnou,
někdo naopak na ní chce mít co nejvíce menších často používaných spotřebičů stále po ruce.
Drobné technické vymoženosti se dotýkají i funkčnosti
a praktičnosti kuchyňských skříněk. Místo křídlových dvířek
na horních skříňkách můžeme mít dvířka výklopná, která
drží otevřená díky speciálním pantům. Pneumatické otevírání zásuvek umožňuje pouhým dotekem na čelo zásuvku
pootevřít nebo silnějším stiskem otevřít dokořán. Vnitřní
závěsné programy nabízejí dokonale využitý vnitřní prostor
i u rohových skříněk. Mechanismus nastavitelných pantů
zajistí dokonale vyrovnaná dvířka skříněk, aby pěkně lícovala a doléhala. Brzdy na pantech zase zamezují otloukání
dvířek a hran skříněk. Místo úchytek můžete dvířka skříněk
otvírat pomocí vlisovaných kovových nebo dřevěných profilů, případně je ponechat zcela hladká a otvírat a zavírat je
pomocí dotykového systému magnetů.
Zbývá tedy zvolit styl. Měl by vyhovovat vašemu naturelu,
v kuchyni pro vás má být radost vařit. Kuchyň není okázalý
prostor pro oko návštěv, je to místnost, kde se musí cítit
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dobře hlavně ten, kdo v ní vaří. Při pořizování nového bytu
vám sice prodejce nejspíš nabídne „standardní“ vybavení
nějakým typem kuchyňského nábytku, vždy je ale lepší se
zamyslet nad tím, jestli vám bude vyhovovat, nebo zda
si raději pořídíte nějaký podle vlastního vkusu. Při koupi
nového bytu či domu „na klíč“ bývá vždy dost času domluvit se s projektantem a stavitelem, jakou kuchyň a v jakém
uspořádání vám má dodat.
Pár minulých let se móda nesla v hi-tech stylu. Kuchyně
s nejrůznějších barvách a jejich kombinacích, s vlisovanými
obrázky na dvířkách a především v povrchové úpravě do
vysokého lesku, to je stále velmi trendy. Potíž je trochu v jejich údržbě, na vysokém lesku je vidět každá kapka a každý
dotek prstu. Pokud tedy nepatříte mezi ty, kdo se v leštění,
čištění a úklidu vyžívají, vysoký lesk si raději odpusťte. Stále
ještě můžete využít i půvabu dvířek s obrázky, můžete je
mít i v klasické nebo matné povrchové úpravě. Hi-tech kuchyně si také libují v kovu a skle - ty zvlášť cool mají dvířka
s hliníkovými rámy a matným či drážkovaným prosklením.
Takto zařízený prostor působí čistě, přiznejme si, až sterilně
a chladně. Jistě ho ale dokážete probudit k životu vhodně
zvolenými barevnými nebo dřevěnými doplňky. Hi-tech
kuchyně patří k těm nejkomfortnějším, také k nejdražším.
Rozhodně se nešetří na pracovní desce - nejlépe se zde
hodí přírodní či umělý kámen, který bude sloužit velmi
dlouho bez poškrábání a ztráty vzhledu.
Klasická kuchyně představuje sestavu modulových skříněk
v dýhované nebo fóliové povrchové úpravě. Výběr skříněk
je veliký, dnes se často u spodních dává přednost zásuvkám
před dvířky. Vnitřní vybavení různě vysokých zásuvek poslouží stejně dobře na příbory a drobné kuchyňské předměty jako na hrnce - můžete mít třeba výsuvnou skříňku v celé
výšce uvnitř rozdělenou na vysokou spodní část na hrnce
a horní poličku na pokličky, talíře umístěné do drátěného
třídiče, jaký znáte z myčky, hrnky nasazené na kolíčky, aby
se neposouvaly atd. Zásuvky se dají vytáhnout částečně
nebo úplně, odpadá tak lovení nádobí ze zadní části policové skříňky. Pneumatické vysouvání je tiché, doraz pomalý,
zkrátka výsuvné spodní skříňky poskytují vysoký uživatelský
komfort. Je na vás, jestli zvolíte odstín světlého či tmavého
dřeva nebo nějakou barevnou kombinaci. Dopřejte si rozhodně kvalitní pracovní desku. I když máte skříňky laminované, desku volte z odolnějšího a trvanlivějšího materiálu,
z umělého kamene nebo z masivního dřeva.
Kuchyně ve stylu retro se vlastně nikdy neomrzely. Patří do
domácností, kde před chladnou modernou dávají přednost útulnosti, tvarové i materiálové rozmanitosti, umí si
vyhrát s kouzlem barev. Retro kuchyně ve stylu 60. let mají
sice jednoduchý střih skříněk, zato si k nim můžete dopřát
fortelný dřevěný pracovní pult i stůl se zásuvkou a typickými židlemi s oblými opěrkami zad. Po letech preferování
zabudovaných varných desek přicházejí v retro kuchyní ke
slovu znovu velké sporáky, často s více než čtyřmi hořáky či
plotýnkami a se dvěma troubami - jednou na pečení a druhou na příhřev. Retro ve stylu 60. let si žádá pestré barvy.
A tak i když skříňky budou převážně bílé, okrové nebo
světle žluté, doplňky musí svítit. K 60. letům patří umělé
hmoty v zářivých barvách, uplatní se na židlích, ale především na miskách, váhách a podobných drobných zařizovacích předmětech.
Můžete mít ovšem také retro kuchyni upomínající na nábytkové styly klasicistní či secesní - s různými vlisy, lištami,
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sloupky, třeba i s kovanými nožičkami. Kovy jsou ostatně
v módě, nejen černé kované železo, ale také měď a mosaz se objevují i na rámech spotřebičů. Dodávají jim zde
žádoucí starosvětský punc při využití všech technických
vymožeností 21. století. V takové retro kuchyni se nemusíte
omezovat jen na účelové uspořádání skříněk do linky. Styl
dobře podtrhne solitérní skleník či příborník s horní prosklenou částí, v níž se skví pár rozkošných kousků porcelánu
a skla. I v retro kuchyni si dopřejeme co nejkvalitnější pracovní desku, vždyť ta je při vaření nejvíce namáhanou částí
vybavení. Podle stylu retro volíme design kamene - mramoru nebo žuly, nebo vybereme masivní dřevěnou desku.
Může mít stejný design jako dýha skříněk, často ale volíme
dřevo kontrastní, aby kuchyň barevně ožila a ušlechtilá
krása dřeva se zdůraznila.
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Nosí se černá a bílá

Letošní trend vrací designovým kuchyním nejčistší barevnou kombinaci černé a bílé. Najdeme hi-tech i retro kuchyně celé černé, ty patří do velmi světlých velkých kuchyní,
pak jejich čistý styl vynikne. Černou a bílou kombinaci si
zato můžete dopřát v jakkoliv velkém prostoru, vždy bude
působit elegantně a živě. Protože v módě je hlavně černá,
najdeme v letošních katalozích hlavně černé skříňky doplněné bílými pracovními deskami, případně bílými úchytkami. Velmi dobře vypadá ale i prostřídání černých skříněk
některými bílými, případně černé korpusy ozdobené několika bílými dvířky či čely zásuvek. Černobílá kombinace má
i další výhodu, snadno se rozjasní a oživí třetí barvou několika doplňků. Stačí zvolit malé spotřebiče - varnou konvici,
opékač topinek, toastovač v červené, žluté, modré či zelené
a kuchyň dostane zcela jiný ráz. Výrobci malých spotřebičů
pamatují na to, že právě tyto věci jsou tečkou při vybavová-
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razování interiéru všech čtyř částí lednice a máme tak stále
přehled zvenčí. 21,5 palce v úhlopříčce nabízí ovšem i další
funkce - lze si sem stáhnout aplikaci zásilkového obchodu
a on-line si rovnou při pohledu do lednice na obrazovce
objednat potraviny, které nám chybí. Ona vám lednice
dokonce sama ohlásí, co dochází a co byste měli objednat!
Servis zásilkových obchodů je i u nás na vysoké úrovni, do
několika hodin vám objednané potraviny přinesou až ke
dveřím bytu. Kromě toho vás inteligentní program může
seznamovat s novinkami či slevami nejen na trhu potravin.
Kromě objednávky potravin lze totiž samozřejmě do Hubu,
podobně jako na chytrých Samsung televizích, nainstalovat takřka cokoliv. Kdo si potrpí na chytrý telefon, tomu se
určitě zalíbí i tato chytrá lednice.

Lednice, která rozveselí kuchyň

Pokud vám stačí, že lednička chladí a mrazí, ale mrzí vás, že
fádní bílá či nerezová vaši kuchyň nijak neozdobí, můžete
si dopřát lednici v retro designu. Modrá, žlutá, růžová, ale
teď třeba také puntíkovaná lednice Delicious vnese do kuchyně radost z barev. Samozřejmě uvnitř se skrývá úsporná
chladnička i mraznička s automatickým odmrazováním
a dobře promyšleným interiérem na skladování různých
druhů potravin.

Multifunkční sporák zdobí kuchyň

ní kuchyně a nabízejí sady spotřebičů jak v klasické černé,
bílé či v nerezu, tak v pestrých barvách. Najdeme třeba
i puntíkované nebo proužkované - ty se budou dobře hodit
do kuchyně, kde jinak vládne černá či tmavě hnědá.

Lednice, která se naplní skoro sama

Špičku současného technologického vývoje v kuchyňských
spotřebičích obsadila aktuálně chladnička. Samsung představil čtyřdveřovou lednici, která samozřejmě zahrnuje
různé oblasti chlazení a mrazení, výrobník ledu s možností
vnějšího ovládání, chlazení a filtrování vody s možností
čerpat ji zvenčí kohoutkem, to vše řízené počítačem. Aby
toho ale nebylo dost, uvnitř lednice jsou čtyři kamery a na
dvířkách najdeme dotykovou obrazovku. Snadno tedy vidíme umístění a stav potraviny, kterou chceme vyjmout, aniž
bychom otevřeli dvířka. Můžeme nastavit pravidelné zob-

Nádherný kousek. Zejména když si ho pořídíte v barvě
mosazi do stylové kuchyně, budete mít pocit, jako když
dámě k večerním šatům zavěsíte na krk unikátní šperk.
Sporák Dacor není ovšem jen ozdoba. Na jeho 6 plynových
hořácích uvaříte najednou pohodlně bohaté menu pro
početnou rodinu. Na přídavné ploténce přitom můžete
přímo nad jedním či dvěma hořáky grilovat ryby nebo
steaky. Unikátní jsou ale hlavně dvě trouby. Je sice pravda,
že v horkovzdušné troubě můžete najednou péct maso,
brambory a bábovku, aniž by si navzájem předaly aroma,
jenže skutečnost je taková, že na různé pokrmy potřebujete různou teplotu a to už v jedné troubě prostě nezařídíte.
Tento sporák zvládne opravdu najednou péct třeba husu
ve velké části a dort v menší. Každá z polovin má vlastní
programování, které je velmi citlivé a umí postupně zvyšovat a snižovat teplotu, takže při dobrém nastavení troubu
nemusíte otevřít, dokud není upečeno. Do různých kuchyní
se bude hodit různý design tohoto inteligentního sporáku
- na výběr je barva bílá, nerez nebo mosaz, ale také třeba
sytá červená.

Doplňkové spotřebiče v jednotném
stylu
Klasické tvary a kombinace pestrobarevných plastů, skla
a nerezu, to je špičková kuchyňská výbava od italské
firmy Bugatti. Mixér klasický i tyčový, váhy, espreso, toaster, varná konvice, překapávač na kávu nebo čaj, k tomu
nerezová a skleněná vázička, solnička, pepřenka, karafky
na olej a ocet... Na co si vzpomenete, co si v kuchyni přejte
mít a používat, dostanete ve stejném designu. Na výběr
jsou spotřebiče celonerezové, bílé, žluté, fialové, červené,
zelené, oranžové i černé.
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Text: Gabriela Koulová, foto: Shuttestock.com
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nejromantičtějších
destinací světa

Je jich samozřejmě mnohem víc, těch překrásných míst na naší planetě. Ostatně
pod romantickou dovolenou si každý představí něco jiného. Někdo luxusní hotelový pokoj s postelí plnou růžových lístků a masážemi pro dva, někdo dobrodružství v drsné neobydlené krajině. Jeden touží po chladném severu, druhý
po horkých tropech. Kdo nerad putuje daleko, najde svou romantiku blízko
domova, jiný člověk za ní touží jet na druhý konec světa. Nabízíme vám tedy jen
takový letmý výběr, v němž snad každá povaha najde něco pro sebe.

2, Paříž

Art
1. Benátky

1. Benátky
Gondoly na kanálech, roztoužené italské písně, výstup
z hotelové haly přímo do lodičky. Město, kde můžete hodiny brouzdat úzkými křivolakými uličkami, kochat se nádherou paláců i měšťanských domů, snít o korábech, které
do nedalekého přístavu před pár stoletími přivážely koření
a hedvábné látky z dalekého Orientu, o bohatých obchodnících i bankéřích a jejich krásných dámách, kteří díky
oněm korábům bohatli. Moderní Benátky jsou odsunuty na
okraj historického města, v němž neúprosná síla vody tiše
podemílá staleté dílo zručných stavitelů. Až poplujete gondolou pod překrásně zdobeným krytým Mostem vzdechů,
připomeňte si, že toto město s romantickou atmosférou
milenců má i svou temnou historii. Spousta lidí má tento
most spojený s romantickou projížďkou na gondole. Avšak
jde o most, který spojuje Dóžecí palác a sousední věznici.
Odsouzení, kteří tudy procházeli do dóžecího Sala del Magistrato k vyslechnutí rozsudku, který často znamenal jejich
smrt, měli poslední možnost z mostu zahlédnout záblesk
svobody. A právě o těchto povzdechnutích napsal báseň
anglický romantický básník Lord Byron, který tak dal mostu
jméno. Okázalejší, protože veřejný a delší, je Ponte di Rialto, spojující břehy Canal Grande. Suchou nohou zde bylo
možno překročit vodu už vroce 1181, nádherný kamenný
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most byl ovšem dokončem teprve v roce 1591. Chcete-li zažít největší benátský svátek, určitě si co nejrychleji zajistěte
dopravu a bydlení na období benátského festivalu, nejlépe
na druhý či třetí víkend, kdy probíhají největší karnevalové událostí – Let anděla a Let orla - spojené s průvody,
maskami v ulicích, hudbou a tancem v celém městě. V roce
2017 se benátský karneval koná od 11. do 28. února. Pokud
ovšem hledáte naopak možnost v klidu na sebe nechat
působit atmosféru renesančního města a prožít zde pár
dnů, které budou patřitjen vám a vašemu milovanému
protějšku, období karnevalu, Velikonoc a hlavní turistické
letní sezóny se vyhněte. Benátky vás okouzlí i v chladnějším
a třeba deštivém čase, po procházce uličkami a náměstími se uchýlíte do některé půvabné kavárny či restaurace,
zahřejete se skvělou italskou kávou a vychutnáte si několikachodovou skvostnou italskou večeři.

2. Paříž
Město milenců a básníků z počátku minulého století, Paříž
podvečerních kavárniček a ranních tržišť s ovocem, rybami
a dary moře, to vše je jaksi pryč. Dnešní francouzská metropole je kosmopolitní velkoměsto, pyšnící se skleněnou
pyramidou na nádvoří Louvru, exkluzivní moderní čtvrtí ze
skla, betonu a oceli La Défense s dominantnou Grande Ar-
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che neboli „3. vítězného oblouku“ a nádherným muzeem
moderního umění D´Orsay umístěným v budově bývalého
secesního nádraží. Paříž se proměnila, to jí ale nic neubralo z romantického kouzla. Chce to jen zvolit čas, kdy ulice
nejsou přeplněné turisty. Vypravíte-li se zavčas ráno na některý ze hřbitovů – Père-Lachaise, Montartre, či Montparnasse – dýchne na vás uprostře parku s honosnými i nenápadnými hrobkami atmosféra umělecké Paříže. Navečer se
vyšplhejte uličkami na Place de Montmartre, kde pouliční
malíři nejrůznějších národností a stupně kumštu zkoušejí
prorazit se svými obrazy, nebo vám na památku nakreslí
rychloportrét. Projdete se zahradami Tuileries a v některé
z vedlejších uliček snad přece jen ještě objevíte typické
pařížské bistro – kavárnu, kde s vámi lehce opotřebovaný
majitel bodře prohodí pár slov o počasí i o politice a naservíruje vám prapodivnou, nicméně osvěžující směs točeného
piva a citronové limonády. Zvony z Notre Damme a dalších
kostelů upomenou, že nad Paříží se brzy bude stmívat a vy
můžete vyrazit za nikdy nekončící zábavou po neony rozzářených boulevardech.

3. Norské fjordy a vodopády
Severské evropské země lákají turisty především na krásy
přírody. Toneznamená, že romantickou projížďku po Nor-

sku nemůžete zahájit v hlavním městě. Oslo je půvabné poklidné město s mnoha parky, s vůní dobrodružství nasyceném námořním muzeu na poloostrově Bygdøy, kde uvidíte
vikingské koráby, ale také proslulý Fram polárníka Nansena
nebo vor Kon-Tiki Thora Heyerdahla. Kouzelným zážitkem
je cesta nejmodernější železnicí z Osla do Bergenu. Z tohoto půvabného univerzitního a sportovního města se pak
můžete vydat na výlety po Trolí stezce k peřejím a vodopádům divoké řeky Rauma vinoucí se v monumentálním údolí
Romsdalen. A samozřejmě pohlédnout na može v dechberoucí výšky skalních stěn nad hluboko do pevniny zakousnutými fjordy. Plavba lodí nejdelším z nich – Sognefjordu,
či nejznámějším promalebnost svého členitého pobřeží
- Geirangerfjordem s výhledy na vodopády Sedm sester
a dávné farmy vysoko nad fjordem, je pak zážitkem naplIce Podzim 2016 |
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něným romantikou snů o dálných plavbách i choulením se
pod teplou vlněnou přikrývkou tělo na tělo s partnerem
v drném severském větru na palubě zvolna plující lodičky.

4. Horká lázeň na zasněženém Islandu
Islandská příroda rozhodněnení přívětivě usměvavá. Odolnost člověka zkouší nejen dlouhou mrazivou zasněženou
zimou, ale v kontrastu s tím i žhavými výdechy mnoha
velkých i malých funkčních sopek. Ty ale poskytují v podobě
horké vody teplo lidským příbytkům a zároveň jena nich
postavena nejoblíbenější islandská zábava – horká koupaliště. Také pro turistu zmoženého treky drsnou krajinou je
horká koupel ideální relaxace. V hlavním městě Reykjaviku
mají několik velkoryse postavených koupališť na horkých
pramenech, menší (a také podstaně levnější) nejdete ale
zakaždou vesnicí. Pro romantické duše je pak nejlepší
vyhledat koupání v teplé vodě uprostřed přírody. Například
severně od Reykjavíku v oblasti Kjolur leží uprostřed ne-
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konečných lávových polí malé tábořiště Hveraveril s potokem, vedle něhož je malé jezírko s horkou vodou. A i když
je venku pouhých pět stupňů, ve vodě se během hodiny
dokonale prohřejete, takže se klidně po koupeli obléknete
venku. Ještě romantičtější koupání nabízí termální říčka
pod Duhovými horami v místě zvaném Landmannalaugar,
kde se spojují chladné a horké potoky do jednoho a vytvářejí nádherně vyhřáté tůňky, kde můžete ležet a relaxovat
klidně i několik hodin. Islanďané využívají návštěvu koupelí
i pro společenské kontakty. Zde se probírají rodinné i pracovní události, uzavírají se obchody, mladí lidé se seznamují. Pro našince bude jistě nádherná dovolená s milovanou
polovičkou spojená s cachtáním v horkých jezírkách a říčkách.

5. Toulky Skotskem
Mnoho našinců se rádo toulá klidnou krajinou. Pokud jste
tedy také chodci, trampové, tuláci, pak je pro vás ideální
dovolená na severu největšího z ostrovů Velké Británie, za
starodávným římským valem. Skotsko je zbrázděno stezkami pro pěší turistiku, vedou volnou krajinou i přes soukromé pozemky, jejichž majitelé k průchodu dávají souhlas.
Mnoho stezek je značených a najdete je na podrobných
mapách. V době kvetoucích modrých zvonků je nádherná
cesta třeba kolem jezera Loch Lomon, od jehož břehů se
táhnou lužní lesy plné modrého porostu. Přechod přes
hřeben u tajuplného černého jezera Loch Morar v oblasti
Highland vás dovede z hlubokému mořskému zálivu Loch
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• Mauricius - Božský ostrov
s bělostnými plážemi a výlety
7. 4. - 18. 4. / 27. 5. - 7. 6. / 20. 9. - 1. 10.
• Palau - ostrovní perla
Mikronésie s výlety
29. 3. - 10. 4. / 30. 8. - 11. 9.

• Zlatý trojúhelník Brazílie
25. - 11. 4.
• Středoamerická mozaika
25. 3. -13. 4. / 18. 11. - 7. 12.
• Barevný Vietnam s plavbou v zátoce Ha Long Bay
28. 4. - 14. 5 / 21. 8. - 6. 9. / 13. 10. - 29. 10.
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Objednejte si nový 260stránkový katalog CK Poznání 2017. Zdarma zašleme na Vaši adresu!
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6. Roatan
Nevis, kde si můžete počkat na poštovní lodičku a odjet s ní
do rybářského přístavu Maillag. Samostatnou kapitolou
pak je turistika na malých ostrovech. Některé z nich jsou
obydlené jen velmi málo, přesto přes ně vede pohodlná
cestička. Když přechod nezvládnete za den, můžete trochu
dobrodružně přespat v některém z opuštěných starých kamenných domků, které slouží jako provizorní noclehárny.
Najdete ti sice jen jednoduchou pryčnu, je potřeba s sebou
mít spacák, zato si tu v chladných nocích můžete zatopit
připraveným dřevem. Dobrým zvykem je po sobě řádně
uklidit, odnést odpadky, nachystat dřevo pro dalšího nocležníka. Pohodlněji se samozřejmě vyspíte v některém bed
and breakfest, ubytování v soukromí se vším komfortem
najdete ve Skotsku v každé vesnici. Na toulkách budete
míjet zříceniny starých hradů i novější sídla s překrásnými
zahradami, místní lidé vás neopomenou u večerní sklenky
whisky upozornit na nebezpečí divoženek, svůdných mořských víl i bájných oblud z hlubin některého z jezer. Když se
nohy unaví, posunete se do další oblasti třeba vlakem nebo
autobusem a navštívíte některou z destilerií. Z úboči kopců
sbíhají bílé ovečky s černou hlavou, všude zurčí množství
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7. Sri Lanka
potoků a potůčků, krajina je zelená, zahrady i u těch nejmenších domků plné květů. Skotsko je pro romantické duše
zemí skutečně okouzlující.

6. Roatan – Karibik bez plážových resortů
Dovolená v Karibském moři patří ke snům o modrém
oceánu, dnech plných slunce, tropickém ovoci a orchidejích.
Dnes jsou ovšem nejznámější ostrovy obklopené kol dokola
luxusními hotelovými rezorty, jejichž uniformita směřuje
k tomu, že vlastně ani nevíte, zda jste ještě v Evropě, nebo
skutečně v Jižní Americe. Výjimkou je zatím ostrov Roatán,
správně patřící pod Honduras, od jehož břehů je vzdálen
asi 50 km. Zde najdete ještě tu pravou karibskou romantiku
– bungalovy přímo na pláži nebo na okraji tropického pralesa, otevřené bílé pláže, korálové útesy, potápění či plavba
lodí se skleněným dnem, pestré květy orchidejí, bromélií,
ibišků, vynikající španělsko-karibskou kuchyni. Cesta na Roatan je dlouhá – letět je třeba přes Spojené státy, zpravidla
s přenocováním v Atlantě. Dopřejte si tedy delší dovolenou,
ať přelet přes celý svět stojí zato. Velmi romantickéje zde
strávit třeba Vánoce – místo stromečku se budete vyhřívat
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8. Rio de Janeiro

9. Petrohrad

na pláži. Na ostrově bude ale krásné počasí po celý rok,
občasný tropický déšť vám přinese jen příjemné osvěžení.
S individuální cestou vám výborně poradí Amarradero –
dovolená v Karibiku. Přes exoticky znějící název jde o českou akvizici, protože Češi pronikli i na Roatan a najdete
tam dokonce Českou vesnici, kde si můžete pronajmout
apartmán s českým servisem – pomůže vám to určitě tam,
kde vaše španělština nebude stačit.

7. Srí Lanka - ostrov mnoha krás a vůní
Srí Lanka, ostrov ležící v Indickém oceánu téměř na rovníku, patří k jedné z nejrychleji se rozvíjejících turistických
destinací světa. Kde se před pár lety kodrcalo po neupravených silnicích, vede dnes dálnice z letiště v hlavním městě
Colombu až na jih k přímořským luxusním plážovým rezortům. Až do vysokých centrálních ho vyjedete po kvalitní
silnici. Přesto si ostrov stále ještě uchovává svá půvabná
romantická místa, kde si můžete odpočinout od rušných silnic a ulic měst. Na břehu obrovského jezera Hambeganuwa
vybudoval přívětivý manželský pár zázemí pro ty, kdo sku-

10. Vietnam

tečně touží pobýt v přírodě. Banyan Camp jsou dva domky
ze dřeva, kryté palmovými listy, bez obvodových stěn. Spí
se zde na matracích na prknech, usínáte s pohledem na
hvězdné nebe, které se zdá být na dosah ruky. V východem
slunce se můžete na katamaránu projet po jezeře. Na Srí
Lance se dostanete do každého místa, protože tisíce tuk-tukářů se může přetrhnout, abyste si je najmuli. Dovezou
vás tedy i do odlehlého Banyan Campu, kde můžete rybařit, odpočívat, meditovat uprostřed pralesa. Vysokohorskou
romantiku si můžete dopřát v nejvýše položené vesnici
Ella. Cestu sem můžete absolvovat autobusem nebo zvolna
jedoucím vlakem přes čajové plantáže. Dříve zapomenutá
vesnice v horách se postupně mění v turistické středisko, stále je ale blízko na krásné pěší túry do hor, nebo se
můžete nechat hýčkat v některých zdejších vyhlášených
ajurvédských lázních. Také na Srí Lance se zabydlela řada
Čechů. Pokud se obáváte samostatného cestování, můžete
se obrátit třeba na Cocohut Tours, kde vám česká majitelka
a její spolupracovníci pomohou s organizací vaší romantické dovolené na nádherném ostrově plném slonů a vůně
koření.
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8. Karnevalové Rio de Janeiro
Procestovat během jedné dovolené obrovskou Brazílii
prakticky není možné. Než se tedy vydáte na nějaký okruh,
zavítejte tedy alespoň do jednoho z nejkouzelnějších měst
světa na pobřeží Atlantského oceánu. Rio de Janeiro se
vyznačuje všemi vlastnostmi ráje. Obklopují ho hory, nádherné zálivy a ostrůvky. Při návštěvě Rio de Janeira snadno
uvěříte slovům, že Bůh tvořil svět sedm dní a dva z nich
věnoval Riu. Tak vysvětlují Brazilci překrásnou polohu
a nádheru svého města. Pro obyvatele Brazílie je typická
tolerance a velkorysost. Je to přátelská země a návštěvník
pocítí již při prvním kontaktu s Brazílií připravenost lidí
poradit, pomoci a přiblížit místní způsob života. Do Ria se
jezdí hlavně na karneval, při němž městem chodí velké průvody extravagantě oděných tanečníků a tanečnic pohybujících se v rytmu samby. Akce se koná každý rok na přelomu
únoru a března a navštíví ji denně okolo dvou milionů lidí.
Nejznámější masopustní karneval světa vás přinutí protančit dny a noci a vír barev, kostýmů, ohňostrojů a temperamentní hudby vám nedá vydechnout. Chcete-li poznat Rio
de Janeiro s úchvatnou dominantou sochy Krista Vykupitele na skalním útesu nad oceánem, s překrásnými bílými
plážemi a unikátní architekturou, doplněnou nyní areály
pro letošní Olympijské hry, vydejte se sem mimo dobu
karnevalu. Město má vždy co nabídnout, k tomu si můžete
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vybrat výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí a prožít tak
dovolenou plnou zážitků, na které se nezapomíná.

9. Petrohradské bílé noci
Město na Něvě nechal car Petr Veliký vybudovat jako ruské
okno do Evropy. Uprostřed bažin soustředil počátku 18.
století vše, co si jako neomezený vládce mohl dovolit. Tisíce
pracujících rukou vzdorovalo pusté lokalitě plné komárů,
aby zde podle plánů nejvyhlášenějších italských i jiných
architektů postavilo překrásné město s bílými paláci, město,
jemuž se tehdy ještě převážně dřevěná Moskva nemohla
rovnat. Petrohrad si zachoval svůj ráz velkoryse postavené
metropole s širokými bulváry, množstvím parků, velkých
i malých paláců, stovek mostů a můstků přes kanály a sochami vyzdobená náměstí i mosty dodnes. Romantiku mu
dodává právě řeka Něva, rozvětvená do množství kanálů,
kolem nichž je možno se proházet zelenými parky. Nejkouzelnější dobou pro návštěvu města vysoko na severu Evropy
je pak období bílých nocí, kdy slunce nikdy úplně nezapadá
a tma tedy neovládne město. Tiché přítmí umožňuje brouzdat ulicemi po celou noc a dočkat se chvíle, kdy se otvírají
velké i malé mosty, aby v okamžiku, kdy se slunce vyhoupne nad řeku, mohly do přístavu vjet i velké lodě. Výletní
lodí se přepravíte na jižní stranu Finského zálivu do letního
sídla Petrodvorce. Po vzoru Versailles chtěl i Petr Veliký
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vybudovat letní sídlo pro slavnosti a zábavy dvora. Lokalita
bohatě zásobovaná vodou mu umožnila i to, co ve Versailles je možno vidět jen občas – neustálý provoz stovek
fontán, vodotrysků, vodních kaskád a umělých vodopádů.
Voda dává celému parku život, jiskru, perlivé světlo a nádech romantiky, v níž dámy zatouží po bohatých krinolínách a paraplíčku. I bez nich je ovšem den v Petrodvorcích
třešničkou na dortu dovolené v městě bílých nocí.

10. Dračí zátoka
Zájezd do Vietnamu znamená návštěvu exotické země,
kde se ve městech prodíráte nekonečnými davy místních
obyvatel, můžete si zaskočit z hotelu na snídani třeba do
garáže k sousedům, ochutnáte mnoho asijských lahůdek,
ale především se můžete podívat za úchvatnými přírodními
krásami. Tou hlavní je nesporně Dračí zátoka v Tonkinském
zálivu, zapsaná v knihách UNESCO mezi chráněné přírodní
památky. Prý zde kdysi přistával obrovský drak a ocasem
rozmetal obrovskou horu. Ta se proměnila na více než
čtyři tisíce ostrovů a ostrůvků rozptýlených ve smaragdově
modrém moři. Někdy jen skaliska porostlá bujnou vegetací,
někdy větší ostrůvky s osamělým domkem, stovky jeskyní,
z nichž do některých můžete vplout a obdivovat krasové
útvary v odlesku slunce a moře. Mezi tím plovoucí vesnice
s obydlími, tržišti, školami, restauracemi, obchody. Lidé,

kteří tady žijí, prý na pevnou zem vystupují jen několikrát
do roka, většinu času tráví na smaragdové hladině, která je
pro ně tak přirozená, jako pro nás právě pevná zem. Výlet
do Dračí zátoky si můžete pořídit na jeden den, pravou romantiku ovšem zažijete, pokud si dopřejete výlet třídenní.
Vylodíte se na nádherné pláži některého z ostrůvků, navštívíte plovoucí vesnici, ale především zažijete mnoho pohledů na zátoku z lodi, a to i při východu a západu slunce.
Vyspíte se za příjemného vánku ochlazujícím horký vzduch,
budou vám servírovány místní lahodné pokrmy a můžete se oddat snění o bájných dracích. Ideálními měsíci pro
návštěvu Dračí zátoky jsou září, říjen a listopad, kdy teplota
zpravidla nepřevyšuje 30 °C a moře je stejně teplé.

11. Bali, ostrov bohů a démonů
Nevelká kapka pevniny v pásu indonéských ostrovů mezi
Malajsií na západě a Austrálií na východě má mezi ostatními ostrovními zeměmi v této části Indického oceánu
zvláštní místo, bývá nazýván nejkrásnějším místem na
světě. Podobné přírodní krásy ovšem najdete v této části
světa na více místech. Bali je však předčí svou atmosférou.
Je jediným ostrovem, kde převažuje hinduismus. Zdejší lidé
rádi slaví, tančí, vonnými tyčinkami a květinovými oběťmi
si snaží naklonit svá pestrobarevná božstva. Jsou přátelští,
vlídně přijímají cizince a zvou je mezi sebe na své slavnosti.
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K tomu připočtěte bouřlivé modré moře, ráj surfařů na plážích v Kutě, úchvatnou dominantu sopky Gunung Anung,
na jejímž úpatí je soustředěn chrámový komplex, možnost
potápění ke korálovým útesům a celou atmosféru stále
zeleného ostrova s rýžovými políčky a čajovými plantážemi,
pestré oděvy žen i mužů a s ochotou čerstvě připravovaná
chutná jídla – co víc si přát, když chcete prožít dovolenou,
kterou se s úsměvem protančíte. Na Bali budete klidné místo hledat stěží, turistů sem jezdí tisíce, stačí si ale najít příjemné ubytování v některém z množství pensionů a hotelů
a na terase svého pokoje můžete třeba s milým partnerem
večer u sklenky rekapitulovat bohaté zážitky dne.

12. Tahiti, ostrov lásky s erotickými tanci
Obraz Paula Gauguina Tahiťanky zná na světě snad každý.
Touha vydat se na největší ostrov Francouzské Polynésie
v Tichém oceánu, kde se tyto krásné ženy s grácií pohybují
téměř nahé, nutně postihne každou romantickou cestovatelskou duši. Černé perly, exotické ovoce, vanilka, ananasové plantáže, voňavé pestrobarevné květy, erotické tance,
které domorodci tančí pro vlastní radost i pro tu turisty
– to je Tahiti. Těžko si představit na světě místo opojnější,
svůdnější a vábivější. Kromě Tahiti bují turistický ruch také
na ostrovech Bora-Bora a Moorea. Všude najdete luxusní
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hotely i příjemné bungalovy, často postavené po vzoru
domorodých domků na kůlech v moři. Zatímco na Bora-Bora a Moorea najdete nádherně bílé pláže, sám ostrov Tahiti
je sopečný a písek je zde černý. Můžete lenošit na jednom
místě nebo lodí plout od ostrova k ostrovu, potápět se do
nevelké hloubky ke korálovým útesům a večer tančit s domorodci. Pozor na opojné polynéské nápoje, aby se vám
nezatočila hlava až příliš, přece jen vás čeká po dovolené
dlouhá cesta domů.

13. Mauritius, ostrov zlatých pláží
Asi 900 km východně od Madagaskaru se v tichém oceánu
nalézá několik ostrovů vulkanického původu, z nichž ten
hlavní, s pobřežím dlouhým 330 km, je rájem pro milovníky luxusu. Na Mauritiu totiž není nikdy přeplněno turisty,
hotelových rezortů je zde jen několik a ostrované si toto
omezení chrání, protože za klidem sem míří zámožná klientela, která si může dovolit zdejší vysoké ceny. Nejznámějším obrázkem z ostrova je černá hora Chamarel s plochým
vrcholem, většina turistů sem však míří především na pláže.
Indický oceán je zde vlídný a tak teplý, že mnohdy teplota
vody předčí teplotu vzduchu. Vypravit se do vnitrozemí
ostrova ale rozhodně stojí za to, najdete zde nádherné vodopády a modré laguny. Korálové útesy mohou obdivovat
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milovníci potápění. Světovou proslulost si vysloužily i zdejší
obrovské lekníny, které unesou malé dítě. Ostrov je bohatý
mimo jiné i díky pěstování cukrové třtiny, z níž se vyrábí
vysoce ceněný světoznámý rum. Obyvatelé jsou převážně
indického původu, jejich jazyk je pak zvláštní odnož kreolské francouzštiny, kterou se nemluví nikde jinde. Snadno se
zde ale domluvíte francouzsky i anglicky, protože pro turisty je zde vždy nachystaný ten nejlepší servis, včetně skvělé
kuchyně s ozvukem Francie, převážně ovšem používající
mořské ryby, dary moře a nejrůznější ovoce.

14. Havaj, ó Havaj, kouzelná Havaj
Zhruba před pětadvaceti milióny let se začaly z pukliny
ve dně dnešního Tichého oceánu zvedat desítky žhavých
vulkánů. Pod mořskou hladinou se spojovaly v mohutný hřeben, který na několika místech začal vystupovat
nad hladinu oceánu. Vznikl tak dva a půl tisíce kilometrů
dlouhý havajský řetězec. Krátery sopek vystupují z hloubi mořského dna a ostře se zdvihají doprostřed každého
ostrova. Vznikají tak poměrně prudká pohoří s vrcholy ve
výšce až okolo 4 000 m nad mořem. Hornatý střed každého z ostrovů je lemován pásem úchvatných písčitých pláží,
které bývají ohraničeny rozeklanými skalisky. Vlivem působení dešťů, větrů, zemětřesení a přílivových vln začala láva

zvětrávat a rozpadat se. Vznikla tak bizarní údolí protkaná
potoky a řekami. Z ohně se zrodilo osm nejvýznamnějších
ostrovů Havajského souostroví. Turisté míří hlavně na čtyři
z nich. Na Oahu najdetete proslulou Waikiki beach a budete si chtít určitě zasurfovat na proslulých havajských
vlnách. Na Kauai se necháte zlákat skalnatým pobřežím
Nuuanu Pali, malebnými vodopády a kaňony či proslulou Kapradinovou jeskyní, kde uzavírali sňatek domorodí
náčelníci. Na Maui můžete podniknout výlet na spící sopku
Haleakalu s největším kráterem na světě, nebo se vydáte
na romantickou vyjížďku severním pobřežím, kde navštívíte
rajské zahrady a divukrásné zátoky na nejklikatější silničce
na světě – cestě do Hana. Big Island vámnabídne nepřeberné množství zážitků – návštěvu proslulých dobytčích
rančů i nádherné východní pobřeží s tropickými lesy plnými
barevných květů orchidejí a exotického ptactva. Nejspíš
nevynecháte ani světoznámý Hawaii Volcanoes National
Park s činnými sopkami, z nichž Kilauea nepřetržitě chrlí již
skoro třicet let. Můžete si dopřát i výlet helikoptérou nad
chřtány chrlících vulkánů, kde údajně přebývá bohyně Pelé.
Na havjských ostrovech budete očarováni krásou místní
přírody, pestré, plné květin, z kterých Havajané pletou své
proslulé věnce lei. Krása havajských žen je proslulá, obzvláště když se rozvlní v něžných rytmech tance hula. VelIce Podzim 2016 |
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ryby ve vlnách ostrovních vod působí dobrácky a vynikající
pochoutky domorodé kuchyně – především vepřové balené
do banánových listů a pečené zakopané v zemi po mnoho
hodin – není snad Havaj ten pravý ráj pro romantické duše?

15. Kapské Město a Květinová cesta
Jihoafrická republika je obrovská země, jejíž krásy nelze
poznat najednou. Většina turistů míří na safari do národních parků, především rozlehlého Kruegerova národního
parku, kde je možno pozorovat slony, lvi, jaguáry, žirafy
i antilopy v jejich přirozeném prostředí. My vás pozveme na
jih JAR, kde samozřejmě najdeme také chráněné národní
parky se zvířaty, především ale jedno z nejromantičtějších
pobřeží světa. Samo Kapské Město je architektonickým
skvostem, v němž se mísí koloniální architektura se zcela
moderní výstavbou, výlet na Stolovou horu a Mys Dobré
naděje nám pak připomene dobrodružné romány našeho
mládí. Z Kapského Města se pak vydáte buď zapůjčeným
autem, nebo s některou cestovní agenturou po 227 km
dlouhé Garden Route, tedy Zahradní cestě, která vás zavede až do přístavního města Port Elizabeth. Ideální měsíce
pro tuto cestu jsou od srpna do října, protože příroda je
v plném květu. Květy gladiol, protěží a strelicií hýří barvami
všude kolem na skalách i v zahradách. Na Garden Route je
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třeba zastavovat často, proto je nejlepší cestovat autem.
Můžete odbočit na některou pštrosí farmu a projet se na
pštrosovi, jinde neopomenete zajet k pobřeží, vykoupat se
a sebrat alespoň pár mušlí, jichž je zde tolik druhů, že vám
přechází zrak. Z útesu můžete v červenci a srpnu pozorovat velryby, celoročně pak delfíny a tuleně. Nezapomeňte
odbočit také k jeskyni Cango, jeden z největších krápníkových jeskynních komplexů na světě, kde můžete přemýšlet
třeba o tom, jak tato země vypadala před 150 000 let, kdy
spadla první kapka vápencové vody, aby zahájila růst devět
metrů vysoké Kleopatřiny jehly. Jedním z nejkrásnějších
a nejdivočejších míst těchto krajů je národní park Tsitsikamma - hornaté pobřeží s vysokými útesy, pralesy a divokými
řekami. Městečka kolem Garden Route jsou malebná, čistá
a přímo zvou k tomu, abyste v několika z nich na této cestě
přenocovali. A když budete chtít odložit volant a jen tak se
zvolna vézt krajinou, můžete nasednout na historický parní
vlak Outeniqua Choo Tjoe, který vás proveze 70 kilometry
této čarokrásné kvetoucí krajiny. Až dorazíte do Port Elizabeth, můžete vrátit auto, dopřát si příjemné dva tři dny
procházkami po viktoriánském Starém Městě i odpočinkem
na pláži. Z Port Elizabeth pak snadno najdete letecké spojení do Evropy.

Jordan made in England

#GASMADEINITALY
GASJEANS.CZ

Podzimní tipy
Pořiďte si domu šampiona
- CORSO ULTIMA

STYX
Pánské a dámské trenýrky
i boxerky české značky STYX
spatřily poprvé světlo světa
na Vánoce roku 1996, aby
jako první nabídly alternativu přežitým slipům. Mají
své místo v šatnících mnoha
zákazníků bez rozdílu věku
a postavení i řady českých
i mezinárodních celebrit, které
se stali tvářemi katalogů STYX.
Jedničkou ve své vyšší střední třídě jsou především díky
vysoké kvalitě produktu, které
dosahují kompletní výrobou
v ČR. Firma si rovněž zakládá
na skvělém servisu zákazníkům a dostupnosti značkových
prodejen.

Společnost ALUKOV, tradiční český výrobce zastřešení teras
CORSO, bazénů a vířivých van, představila nový model
zastřešení terasy nazvaný CORSO ULTIMA. Jedná se
o moderní architektonicky a designově čisté zastřešení
s liniově rovnými střešními tabulemi a velkými prosklenými
plochami, které umocňují prostorný dojem a zároveň
splňují požadavky náročných zákazníků. Boční části zastřešení CORSO ULTIMA byly zbaveny sloupků pro zajištění ničím nerušeného výhledu a ještě intenzivnějšího propojení
s okolní zahradou. Zastřešení tak kopíruje trendy v současné moderní architektuře. Zastřešení je vybaveno moderními způsoby ovládání a je možné dokoupit řadu užitečných
doplňků, jako např. mostkytiéra, stínění ve střeše i bocích
nebo vlastním vchodem pro domácí mazlíčky.
Zastřešení CORSO je držitelem několika českých i světových
výstavních cen za špičkový design a perfektní kvalitu
zpracování.
Mezi posuvnými zastřešeními je jasným šampionem.

Najdete nás v:
Příčná 10, Praha 1,
OC Letňany,
Centrum Černý Most,
Metropole Zličín,
Centrum Nový Smíchov,
Atrium Flora nebo eshopu
www.styx-underwear.cz
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alukov.cz

Pro pohodový spánek
Postel z masivu MODENA s úložným
prostorem. Dub drásaný , masiv 12x8 cm.
Výběr z mnoha možností barevných
kombinací rámu i čalounění.
Cena s úložným prostorem 29.990,(na foto) / bez úložného prostoru 26.490,-.
www.postelia.cz

Aby vám bylo v zimě teplo
Český výrobce funkčního prádla MOIRA přišel s novou
kolekcí na zimu a máme se opět na co těšit.
Například na dámský vlněný svetr, kde rukávy a zadní díl se
skládají z vlněného úpletu, přední díl je prošívaná textilie
s podšívkou z umělé kožešiny.
Cena je 2 490,-

Total Regeneration Night
Cream Rich noční vydatný
regenerační krém
Bohatý, výživný regenerační krém je obohacený vysokým
obsahem bambuckého másla, které navrací pleti původní
krásu a zdravý vzhled. Posiluje bariérovou funkci kůže,
intenzivně hydratuje a obsahuje cenné lipidy. Vyhlazuje
vrásky a obnovuje kontury.

www.moira.cz

www.inspira-cosmetics.cz
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Ráj dobrého jídla a pití
Patříte-li ke ctitelům dobrého jídla a pití, e-shop Food
Paradise je tím pravým místem pro vás. Z pohodlí domova
otevírá okno k tradiční italské gastronomii. V nabídce
najdete kvalitní potraviny a vína od lokálních výrobců, mezi
něž patří například Niasca Portofino, Il Marroneto, Matteo
Correggia, Roi, Vicente Marino, Acqualagna Tartufi. Velkou
část dodavatelů tvoří malé rodinné manufaktury, jejichž
know how je předáváno z generace na generaci. Z nabídky
Food Paradise budou ohromeni i celiaci, v sortimentu jsou
i chutné bezlepkové potraviny. Samozřejmostí je také
široká nabídka dárkových košů a luxusních jedlých dárků.
Neváhejte a přineste si kousek Itálie i na váš stůl! Food
Paradise nabízí prvotřídní kvalitu, zboží skladem, doručení
po celé ČR, expresní rozvoz po Praze zdarma.
Nyní dárek ke každému nákupu – luxusní čokoládové
pralinky. Pro získání dárku zadejte kód ICE při dokončení
objednávky. Více informací na www.foodparadise.cz

Operace nosu-rinoplastika

PESTRÁ KOLEKCE KÁV Z CELÉHO SVĚTA
TO JE COFFEE CLUB

Ne nadarmo se říká, že
nos zaujímá mezi kosmetickými vadami výjimečné
postavení. Je to proto, že
je dominantou obličeje a
jakékoli nápadnější změny
jeho tvaru a velikosti mohou
vyvolat škodolibou pozornost a posměch okolí a být příčinou
velkých duševních útrap. „ A právě úkolem plastického chirurga
je napravit vadu nosu, zbavit jeho nositele nápadné odlišnosti a
posílit tak i jeho sebevědomí a sebeuspokojení ze sebe sama“
říká legenda plastických chirurgů, Doc. MUDr. Jan Měšťák,CSc.
Úspěšně provedená rinoplastika, s pozitivní změnou image přináší zcela výjimečný posun i v profesní kariéře operovaného. Tuto
skutečnost potvrzují příběhy ze života fotomodelek, modelek,
hereček, dívek ze soutěží Miss nebo jiných dívek a žen, jejichž
činnost je spojena s vystupováním na veřejnosti. Získané sebevědomí po operaci nosu, jistota a v neposlední řadě i krása hrají
zde úlohu z nejvýznamnějších. Neexistuje žádná jiná problematika v estetické chirurgii, která by přinesla tolik osobního prospěchu člověku, jako úspěšně provedená korektivní operace nosu.

Pražení kávy je umění, které vyžaduje
mistrovský cit a vášeň pro kávu.
U nás v Coffee Clubu si vážíme
práce farmářů, na kterou
v pražírně navazujeme.
Servírujeme Vám ty nejlepší
kávy s jasně daným původem či farmou, kde byla zrna
sklizena. Vždy respektujeme
budoucí způsob přípravy kávy.
Kávová zrna pražíme
v několika různých stupních
tak, abyste získali excelentní
chuťový zážitek ve Vašem
šálku. Ať již dáváte
přednost alternativním
přípravám, klasickému
espressu či přípravě kávy na
automatických kávovarech, v exkluzivní
řadě výběrové kávy Coffee Club vždy najdete kávu
vhodnou pro Váš způsob přípravy.

www.esthe-plastika.cz

Stejně jako svět kolem nás je i káva
plná emocí a barev. Je jen na vás,
kterou si vyberete a která Vás bude
provázet společným večerem s přáteli, rušným dnem v práci nebo naopak
o samotě při relaxaci a odpočinku.
Kávy Coffee Club můžete zakoupit
u vybraných prodejců, nebo si je
vychutnat v příjemném prostředí některé z našich partnerských kaváren.
Zaujala Vás naše malá ochutnávka
a chcete poznat i naše další kávy?
Vydejte se s námi objevovat svět plný
rozmanitých chutí a vůní na www.zijeme-kavou.cz
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Christiania - luxus a originalita z Norska
Překrásný svetr Christiania dává vyniknout dámským
křivkám. Díky ruční výrobě je propracován do těch
nejjemnějších detailů. Originální svetr exkluzivní značky
Dale of Norway, založené už v roce 1879, je upletený
v Norsku, a to z hedvábně jemné vlny merino. Jeho
design vyjadřuje ženský půvab a krásu norských vzorů.
Cristiania je součástí pohádkové kolekce Eventyr Dale
of Norway.
www.norskamoda.cz

Péče v Lázních Mšené, tradiční
i novodobá

Luxusní zimní limitovaná edice
parfémů

Doba, ve které dnes žijeme, je čím dál rychlejší
a na člověka jsou kladeny stále vyšší nároky. Nekonečný stres, hektické životní
tempo a každodenní rodinné i pracovní
starosti vyžadují naši sílu, ale především
naše zdraví. Proto se v dnešní době zdraví stává prioritou, která nenechává nikoho
chladným a všichni se o sebe snažíme pečovat tak, abychom pak vše zvládli.
Lázně Mšené, malebný lázeňský resort nedaleko Prahy
Vám nabízí pestrou nabídku léčebných, relaxačních a wellness pobytů i procedur, které můžete čerpat v jakémkoliv
ročním období a v jakémkoliv věku. Krásná příroda v údolí
Mšenského potoka, jedinečná historická architektura všech
lázeňských budov, bohatý kulturní program a především
jedinečná lázeňská tradice a péče zve každoročně klienty,
právě k návštěvě těchto malebných lázní.

Síla parfému je nezpochybnitelná. Přináší vzpomínky
a ovlivňuje emoce. Může vám zvednout náladu, pomoci
zmírnit stres nebo probudit smysly a dodat energii. Přijďte
si do prodejen Rituals vyzkoušet novou zimní limitovanou
edici pro ženy a pro muže.
Voyage en Inde je nová vůně pro ženy, která vás vezme na
cestu podél královských paláců ve starověké Indii. Objevte
pudrově jemnou vůni v kombinaci se sametovou elegancí
jasmínu a pačuli, zahalenou v teplých tónech luxusního
jantaru.
Maharaja d’Or nová vůně pro muže. Parfém je poctou
dávným hinduistickým panovníkům, zlatým palácům
a nezaměnitelnému koření Indie. Luxusní vůně v návykové
kombinaci pikantního kardamomu, svěží borovice
a drahých plodů pačuli.
Značka Rituals… má ve své nabídce více luxusních parfémů, každý zákazník si mezi nimi najde dokonalou vůni pro
sebe.

Aktuální nabídku všech lázeňských pobytů i balíčků
lázeňských procedur naleznete na www.msene.cz
A pokud si i přesto z této široké nabídky nevyberete, rádi
Vám připravíme pobyt na míru, dle vaší chuti.
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Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: Monika Navrátilová, archiv České televize, TV Prima a Městských divadel pražských

Nic není
navěky
Herečka Dana Batulková před osmi lety vyhrála ve svých padesáti letech taneční
soutěž StarDance … aneb když hvězdy tančí. Od té doby se nezastavila. Průběžně se
objevuje v seriálech na všech televizích, má za sebou řadu divadelních premiér. Žije
s přítelem – divadelním režisérem, už jen zpovzdálí koriguje život svých dvou dětí Jakuba a Mariany a vychutnává si příjemně plynoucí čas.

Začal další ročník StarDance. Pro vás byla
tato soutěž před osmi lety jistým mezníkem.
To, že jsem se soutěže zúčastnila a vyhrála ji, mě určitě posunulo dopředu. Určitě mi to zvedlo moje, poměrně chabé,
sebevědomí. Vždycky když se člověk pustí do něčeho nového, v čem si třeba ani moc nevěří, ale má odvahu to zkusit,
bez ohledu na výsledek, získá spoustu důležitých zkušeností, které ho i trošku změní. Mně bylo tenkrát padesát
a překvapilo mě, kolik lidí mi svými hlasy vyjádřilo sympatie
a umožnilo nám s Honzíkem Onderem vyhrát. Marek Eben
se mi smál: „Hraješ léta v divadle, natočila jsi spoustu inscenací, a nic moc se neděje. A pak tady pár týdnů hopkáš
v televizi a všichni jsou z toho na větvi. Myslel to samozřejmě v dobrém, a měl pravdu. Tehdy jsem dokonce v anketě
Týtý vyhrála cenu v kategorii Objev roku. Dělala jsem si
s dětmi legraci, ať si na mě dají pozor, abych jim příští rok
nevyfoukla cenu v kategorii do třiceti let.

Co vás podobně posunulo dopředu jako
StarDance?

Člověka posune každý drobný úspěch, role, se kterou na
začátku třeba i trochu bojujete, která se povede. Ale i prohra mě posílí a posune. Od mládí jsem musela překonávat
své strachy, nepříliš velké sebevědomí, ale to má spousta
z nás. Nejdřív hledáte své místo tady na světě, pak hledáte
uplatnění v profesi, řešíte vztahy. Bylo toho hodně v průběhu let. Někdy těžký souboj se sebou, ale každý úspěch
znamenal pokrok. Díky tomu všemu už nejsem takový
introvert a jsem mnohem komunikativnější.

S jakou rolí teď bojujete?

V Divadle Rokoko teď zkoušíme inscenaci Top Dogs. Je to
hra o manažerech, kteří spoustu let zastávali vysoké posty,
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ale najednou jsou propuštěni jako nepotřební, musí se tedy
rekvalifikovat na jinou práci. Je zajímavé porovnávat, jak
na propuštění každá z postav reaguje jinak, jak se mění
přístup jejich okolí. Já bych ale neřekla, že s ní bojuju. Byly
role, které mě trápily mnohem víc. Třeba inscenace Happy
End, která byla náročná proto, že se celá odehrává na onkologii, je o boji se zákeřnou chorobou a se smrtí. Přesto,
že zpracovává smutné téma, je plná černého humoru a dotýká se různých tabu. Ale i tak na mě při zkoušení občas
padala deprese. Naštěstí jsem zkoušení v té době prokládala natáčením seriálu, který byl lehce komediální. V rámci zkoušení Top Dogs se spíš zamýšlím nad tím, jak často
propadáme mylnému pocitu, že všechno máme navěky, že
se nic nezmění, že jsme nesrazitelní. A čím vyšší post člověk
má, čím větší moc, tím víc propadá pocitu, že je nesmrtelný
a má neomezené možnosti. V tom se tak hrozně mýlíme.
A uvědomíme si to až ve chvíli, kdy něco ztratíme.

V herecké profesi ale mají starší herci tu
výhodu, že práce je pro ně pořád, s věkem rolí
neubývá.

To ano. Pokud nám to myslí, dokážeme se hýbat, je vždy
co hrát, o práci se bát nemusíme. Staří jsou potřeba. Ale
různé změny a konce zažíváme stále. Já jsem zažila konec
několikrát. Takový nejbolestnější byl rozpad divadla Komedie.To byla srdeční záležitost. Ale Zdeněk Potužil nás pak
vzal několik k sobě do divadla Rokoko. A tak se všechno
pořád mění, ale i to je oživující. Nedávno jsem viděla komedii Dítě Bridget Jonesové, v němž byl problém propouštění
humorně zpracovaný. Jak se dopředu derou mladí dravci
a smetou všechny, kdo jim stojí v cestě. To naštěstí nezažívám. Já pro mladé herečky nejsem konkurence, kterou
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musejí zlikvidovat. Já už nemůžu hrát Julii. Ledaže by to byl
umělecký záměr, aby ji hrála žena mého věku. O konkurenci, ale zase v rodině, kdy si jdou po krku rodinní příslušníci,
je představení Hodina před svatbou, které mám taky hodně
ráda. V něm se hodinu před svatebním obřadem úplně
rozbijí vztahy a na světlo vyjdou krutá tajemství.

Měla jste pocit nepotřebnosti někdy i vy
sama? Ve svém osobním životě?

Za můj, již poměrně dlouhý život, samozřejmě měla,
a několikrát. Když jsem třeba neměla práci a bála se, že
už si na mě nikdy nikdo nevzpomene. Když se mi rozpadlo
manželství, když mi děti dospěly a odešly z domova. Nastane vždycky vakuum, než člověk znovu nabere dech. Jsou
různá úskalí a etapy života, do kterých nevyhnutelně vpluje
každý. To, že děti vyletí z hnízda nějak víte, počítáte s tím.
Ale zaskočily mě vlastní pocity. Splnila jsem tu biologickou,
mateřskou povinnost a co dál? Moje mise je skončena, jako
bych ztratila hodnotu. A říkala jsem si: ´Jo tak takhle to
vypadá, au, to bolí, proč mi to nikdo neřek!´. Nějaký čas krize trvala, ale už se mi to i líbí. Rozhodně to nejde ustát bez
humoru. Humor je jediný možný způsob jak život přežít
a zároveň si ho užít.

Vy jste v období, kdy některé ženy na vztah
rezignují, naopak našla nového partnera – ředitele Městských divadel pražských Ondřeje Zajíce.

S Ondrou jsme se poznali při práci. Myslím, že i tady zafungoval humor. Když potkáte někoho nového, chcete
před ním vypadat co nejlépe. Ale při zkoušení v divadle
na předstírání není čas. Nemělo smysl, abych se pokoušela
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dělat lepší a hezčí. Musela jsem to brát s nadhledem, což
bylo vlastně nejlepší.

Mluvili jsme o seriálech. Považujete některou z rolí taky za mezní, za moment, který vás
někam posunul?

Měla jsem poslední roky štěstí na různorodé role. Od zdravotní sestry, která bojuje s vlastní dcerou, přes švadlenu,
které příliš mluví do života její matka. Bavila mě majitelka
módního salonu v Četnických humoreskách i maminka
začínajícího četníka, v Četnících z Luhačovic, protože se
odehrávají za 1. republiky a mně se moc líbí tehdejší móda.
Těšila mě i role ředitelky školy v Gymplu, stejně jako role
v Ordinaci v růžové zahradě. Do tohoto seriálu jsem nastupovala a věděla, že to je asi na půl roku, že má postava nakonec zemře. Byl to srdce drásající příběh. Diváci Ordinaci
hodně sledují, takže se mi ještě i teď stává, že si vždycky
povzdechnou: ´No, vy jste nám dala!´. No a postava Marcelky v Comebacku byla taky hodně zásadní, možná ona pro
mě byla nějakým dalším mezníkem. Teď natáčím Ohnivý
kuře, kde hraju manželku majitele rodinné firmy a matku
dvou synů, kteří jsou povahově hodně odlišní. Tak občas
koriguju ješitnost všech třech a snažím se hasit doutnající
konflikty. Seriál se povedl, možná i proto, že kombinuje
vztahy a vaření, je laskavý. Já ho sledovat nestíhám, v osm
večer bývám většinou v divadle. Z toho důvodu vlastně nesleduju pravidelně žádný seriál. A když už, tak spíš takový,
který má uzavřené epizody.

V seriálu Ohnivý kuře hrajete se synem
Kubou.
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Hraju mu tam maminku. Natáčíme spolu poprvé v životě.
Už jsme spolu účinkovali v jednom představení v Divadle
Na Jezerce, ale tam jsem byla jeho tchyně. Samozřejmě
jsem se ho zeptala, jestli mu to nebude vadit. Asi ze slušnosti řekl, že ne. (smích).

čas hlídali. Je to francouzský buldoček a je poněkud ambicióznější než moji pejskové. Nejraději by všechnu pozornost
a lásku požrala sama, a to bývá zdrojem drobných neshod.

Nemám nic nového. Nové je u mě jen účinkování v muzikálu Ať žijí duchové v Kongresovém centru. V životě jsem
v muzikálu nehrála a ani nejsem žádná zpěvačka. Tím spíš
to ode mě byla drzost. Ale mám ráda ten film i písničky
z něj a muzikál režíroval Tonda Procházka, a to mi stačilo,
abych řekla ano. Ovšem když jsem měla zpívat s orchestrem
a Jirkou Kornem ´Žampiony nadívané´, rozklepaly se mi
nohy. A navíc je Jirka skvělý tanečník a k tomu všemu tam
máme ještě choreografii. Takže smrtící koktejl! Ale už dobrý a těším se na listopad, až začneme zase hrát. Pustila jsem
se do toho, protože mám ráda změny a ráda zkoumám
a zkouším nové věci, i za cenu stresu. Jsem u nás v Městských divadlech šťastná, máme luxusní soubor s dobrými
vztahy, ale mám v sobě neklid, nesnáším stereotyp a tluču
ho v životě, jak se dá. Proto mě baví i práce v seriálech.
Sejdu se s lidmi, se kterými bych se v divadle nepotkala,
anebo s kolegy, které jsem dlouho neviděla. Jako třeba
teď v Kuřeti s Honzou Novotným, který mi hraje manžela.
Vždycky se těším na natáčení, když jsme tam spolu. Probereme práci, rodinu, pejsky.

Nevím, jak to bude. Studuje na Karlově universitě obor Humanitní studia a letos ji čeká bakalářská práce. Dělala před
dvěma lety zkoušky na DAMU, ale dostala se jen do druhého kola, a už to zkoušet nechce. Hrála v seriálu Horákovi,
dělala i dabing. Zpívání ji asi nejvíc baví a jde jí to. Nedávno ji oslovil hudebník Ezy Hýbl, aby s ním nazpívala duet
S tebou, který napsal s Františkem Soukupem z NightWork.
Myslím, že se písnička povedla, protože hned první týden,
co je začali hrát v novinkách v hitparádě Evropy2, vyhráli
hitparádu, a to dokonce dva týdny po sobě a teď byli druzí.
Paráda! Kuba svou cestu našel. Dělá, to co ho baví. Největší štěstí pro matku!

Máte před sebou nějaké nové natáčení?

Když jsme u pejsků, kolik jich máte?

Teď už tři. Mám jezevčíka Huberta a maďarskou ohařku
Abby a vzali jsme si k sobě Kubovu Šášulu, kterou jsme ob-

Váš syn Jakub už si vybudoval své jméno,
dceru Marianu jsem nedávno viděla v jednom
videoklipu. Vydala se taky na dráhu zpěvačky?

Vlastně je to na světě hezky zařízené. Děti
vám vyletí z hnízda, ale přivedou vnoučata.

No, už to taky doceňuju. Být babička je tedy i větší stres
a odpovědnost, aby se něco nestalo, ale užiju si to intenzivně a pak vrátím rodičům. Ale mám jako babička velké
rezervy, nejsem kvůli práci zas tak moc hlídací. Moji rodiče
byli úžasní, měli pravidelnější životní rozvrh a dalo se s nimi
počítat. Strašně moc mi pomáhali. Kryšpínkovi je už pět
a myslím, že je se mnou rád. Je to vášnivý rybář. Když je
u mě, musím s ním k rybníku na ryby. Už jsme tam pohřbili
dva splávky.
Ice Podzim 2016 |
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Připadá mi, že herci se s rozchody dokážou
vyrovnat lépe než lidé jiných profesí. Bývalí partneři spolu třeba účinkují v divadle, musí se přes
problémy umět přenést. Možná proto, že herectví má blízko k psychologii?
Nevím, ale nemyslím si, že by herci řešili problémy ve
vztazích nějak výrazně jinak. Je to vždycky stejný. My
jsme zvyklí rozebírat situace a vztahy při zkoušení různých
divadelních her. Potkáváme se s tím často, ale realita je
jiná a někdy nás pěkně semele. Záleží spíš na konkrétních
lidech, jak to mezi sebou vyřeší. Pokud je to fér po všech
stránkách, tak emoce a žaly časem pominou. Nejlepší je
chovat se velkoryse, aby si sebe nikdy nepřestali vážit.

Když zkoušíte v divadle nějakou hodně psychologickou hru, berete ji jako terapii? Návod,
jak třeba řešit své problémy?

Jak se na jevišti dostáváte do situací, které vám připomínají
něco z vašeho vlastního života, někdy si díky tomu uvědomím, co dělám dobře a co špatně. Dá se z psychologie
postav čerpat pro vlastní život. Ale neměla by se z hraní
divadla stát terapie. To je pak nekoukatelný.
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Dana Batulková se narodila 16. 3. 1958 v Praze.
Po studiích na DAMU hrála v divadlech v Kladně
a v Mladé Boleslavi. V letech 1983–1997 spolupracovala na různých divadelních projektech s Volným spojením režisérů. Od roku 1997 působila
v pražském Divadle Komedie, které bylo ještě
v té době součástí Městských divadel pražských.
Po rozpadu souboru Divadla Komedie odešla
do Rokoka, kde byl tehdy šéfem Zdeněk Potužil. V Městských divadlech je v angažmá dodnes.
V Rokoku nebo v ABC ji můžeme vidět například
v inscenacích Vše o mé matce, Holky z kalendáře,
Happy End, Hodina před svatbou, Top Dogs ad.
Velkou popularitu jí přinesl seriál Comeback, stejně jako film Vrať se do hrobu. Viděli jsme ji i v seriálech Redakce, Horákovi, Náměstíčko, Ordinace
v růžové zahradě, Cesty domů, Svatby v Benátkách, Četnické humoresky, Gympl s (r)učením
omezeným ad. Z manželství s hercem Davidem
Prachařem má syna Jakuba a dceru Marianu.

NEU
NOVINKA

w w w.janssen - beaut y.cz

Módní trendy
Text: Ilona Mádrová, archiv značek

Móda na
podzim
Letošní podzim s sebou přináší spoustu módních lahůdek. Oblékněte kabátek generála
a vkročte vstříc nové módě. Svěží větřík podzimu zavání opulencí, barokem a ležérní
sedukcí. Objevíte bohatost heboučkého sametu, zrakberoucí zářivé a metalické barvy, a rovněž trumfy romantické ženy, která ví, jak správně nosit růžovou barvu a ledabyle nechá Sklouznout kabát či svetr z ramen.

Módní admirálka

Vyražte do dějiště města ve stylových kabátech s výraznými army detaily! Nejvíce
vynikají zlaté a barevné výšivky, střapce,
nárameníky a zdobené velké knoflíky.

Hvězdná záře
Zapomeňte na monotónní, smutné
barvy a těšte se na svěží vlnu blýskavých a metalických materiálů.
Lesk a třpyt hodný červenému koberci je vám souzen, budete hvězdnou dne i noci. Inspiraci hledejte
v nadílce módních návrhářů, kde
spatříte modely zdobené štrasem,
flitry a glitry, zářivými výšivkami,
šperky a perlami. Pokud si na nový
trend netroufáte, pořiďte si alespoň plisovanou barevnou sukni ve
zlaté či stříbrné barvě nebo zářící
doplněk.

Maxi délky
Letos na podzim se v módě netroškaří
a nebere se vážně. Vládne ležérnost, volnost a jakási omrzelá znuděnost: dlouhé XL rukávy schovávají dlaně, kalhoty
a sukně vláčíme za sebou a objemné
svetry působí jako šaty. Nelekejte se,
délka tvoří nový způsob nošení. Cílem
je působit, jako byste bez přemýšlení
sáhla po prvním oděvu po ruce. Na oko
nedbalý outfit si hravě osvojíte i vy.

Módní trendy

Růžová
Půvabně a stylově osvěží šatník. Zkuste
a uvidíte, jak odstíny romantické růžové
rozehrají všední dny. Tuto sezonu vřele
doporučujeme!

Svetry
Kdepak, svetry nejsou
nudné a stereotypní.
Přesvědčíme vás, že
jde o ultra moderní
kousek, který vám
rozhodně nesmí
chybět. Inspirujte se
originálními nápady:
frčí extravagance,
zajímavé barevné
motivy a kombinace
materiálů například
s kožešinou nebo kůží,
s výšivkami a volány,
printy se zvířátky převážně šelmami, všité
šperky.

Módní trendy

Vrstvení
Podzim je obdobím, kdy se můžeme doslova obléct a užívat si nošení. Zkuste popustit
uzdu fantazii, hrajte si s délkami a vykreslete slušivou asymetrii. Je na čase začít
kombinovat a vrstvit od hlavy až k patě.
Proto oblékněte šaty s úzkými ramínky,
rolák a kalhoty nebo legíny, sako zkombinujte s kalhotami a sukní najednou, zkuste
dlouhou sukni s kratší nebo košile a svetry
s korzetem.

Módní trendy

Samet
Měkký, hřejivý a příjemný samet ovládl přehlídková
mola a dostal se na oděvy, kabelky a další doplňky.
Vkusně se snoubí s krajkou, perlovými šperky a kožešinou. Mávnutím pomyslného kouzelného proutku vás
promění v něžnou aristokratku či barokní Madame.
V tmavých barvách, ideálně černé, temné modré a bordó úžasně vyniká a svádí k doteku. Pro odvážné se nabízí varianta carského kabátku s výšivkami nebo viktoriánský styl v podání volánů a sametových náhrdelníků.

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

Jak se vybavit
na hory?

Chystáte se do horského střediska a chcete mít výbavu na lyžování opravdu vychytanou? Pokud nejste odborníci, nechte si právě od nich poradit. Výběr sportovního
náčiní na lyžařské radovánky je dnes totiž skutečná věda, jak o tom svědčí náš
vhled do sofistikovaných nabídek na trhu.

Lákají vás upravené sjezdovky, kde si užijete pohodlnou
jízdu, nebo spíš adrenalinové kličkování mezi stromy v lese?
A co nejraději snowpark nebo snowcamp, kde si můžete
zaskákat a provádět různé triky? Na tyhle otázky si musíte
odpovědět, než se vypravíte do prodejny pro lyže. Těch je
na trhu nepřeberné množství, a jsou víceméně specializované. Univerzálním typem jsou snad jen lyže ALLMOUNTAIN,
které nejlépe vyhovují podmínkám na sjezdovkách a jsou
vhodné na upravený i neupravený terén a podle jejich šířky
si mezi nimi vybere mírně pokročilý lyžař i expert. SLALOMKY jsou určeny zejména pro krátký oblouk, zaměřené
tedy hlavně na jízdu po upravených sjezdovkách. Naopak
lyže RACE CARVER jsou určené zejména pro rychlou jízdu
v dlouhém oblouku. Tyto lyže nejsou tak vhodné do neupraveného terénu, jsou určeny pro velmi dobré lyžaře
pohybující se na upravených lyžařských „dálnicích”. KRÁTKÉ LYŽE, takzvané kraťasy, blade, big footy atd zase oceníte při výuce nebo při bezstarostné zábavě na svahu, při
trikové jízdě a pro carvingový oblouk. SKIALPY byste si měli
pořídit, pokud chcete kombinovat výstupy po vlastní trase
zejména neupraveným panenským terénem v hlubokém
sněhu. K nim navíc potřebujete další doprovodné vybavení
(tulení pásy pro stoupání svahem, skialpinistické vázání,
boty a skialpinistické hole). Tento výčet druhů lyží je jen
základní, v každé kategorii vám odborníci poradí a vyberou
lyže konkrétně pro vás, i když jste úplný začátečník.

Nákup systému
Součástí lyží je samozřejmě vázání. Dnes je opravdu radost
lyže nakupovat. Obrovský výběr, poradce v obchodě a vše
koupíte na jednom místě. Osmdesát procent lyží v Evropě
se prodává jen jako sety či systémy. Univerzální lyže už
vlastně jinak nepořídíte. Každá významnější značka dnes
má „své“ vázání. Pokud to není vlastní konstrukce, jsou to
alespoň vázání některého ze zavedených výrobců, konstrukčně nebo přinejmenším názvem a designem sladěná
s lyžemi. Ale pokud toužíte po výjimečnosti a chcete tak
jedinečnou originalitu, aby se vaše lyže lišily od ostatních,
můžete si nechat udělat design vlastní. Stačí specializované firmě dodat obdélníkový grafický podklad, který bude
odborně ořezán do tvaru lyže. Stejný design mohou mít
pochopitelně i vaše hůlky. Ty byste si také měli pořídit s lyžemi jako součást setu.

Lyžáky „vystlané“ na míru
Pokud se nesvěříte v obchodě vybrané značce komplexně
a budete si sami vybírat lyžařskou obuv, dejte si velký pozor. Jistě nechcete, abyste měli hned po prvním dni lyžovačky odřené nohy například kvůli špatně zvolenému flex
indexu, který určuje tuhost skeletu lyžáků. Navíc jiné boty
potřebujete na sjezdovce a jiné na freeride a do hlubokého
sněhu. Mějte na paměti, že největším luxusem při lyžování
je pohodlí vašich nohou. A to vám stoprocentně zaručí jen
individuální úprava lyžáků: jejich základem je vnitřní botič-
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ka, která se vám dokonale přizpůsobí, a to buď vháněním
polyuretanové pěny do polotovaru, v němž je umístěna
vaše noha, nebo tepelným vytvarováním opět podle vaší
nohy. K takovým botičkám na míru si poté vyberete jeden
ze skeletů, který se pak upraví vybroušením, roztažením
nebo naopak vytěsněním a doplněním speciálními stélkami, které vám rovněž zhotoví na míru přesně podle tvaru
vašich chodidel.

Jen tak si běhat na sněhu
Běžky se vyrábějí ve třech základních kategoriích, a to dle
způsobu jízdy. Univerzálním typem jsou takzvané běžky na
klasiku, které ocení zejména výletníci, kochající se krajinou.
Nicméně se s nimi můžete proběžkovat až k závodnickým
metám, tedy pokud máte talent a dostatek pevné vůle.
Odvážnější z vás, kteří chcete jezdit po hladké upravené trati bez stopy, dáte jistě přednost běžkám na skate,
tedy na bruslení. Posledním druhem jsou takzvané combi
běžky, tedy „něco mezi“. Můžete na nich běhat i bruslit, ale s vědomím, že výkon na nich nebude ani u jedné
z disciplín dokonalý. Doporučují se jen tehdy, pokud si
chcete vyzkoušet obojí, a pak se rozhodnout, který styl vás
víc baví. V posledních letech zažívají velký boom takzvané
backcountry běžky, které umožňují se po sněhu procházet i klouzat. Jsou krátké, široké a umožňují i jízdu mimo
stopu. Pokud si myslíte, že po vzoru závodních běžkařů je
třeba mít několik druhů běžek, a to na každý druh sněhu
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jiné, nebo dokonce různé běžky podle teploty vzduchu či
sněhu, pořiďte si běžky sportovní. Jsou totiž těm závodním
podobné, ale jezdí se na nich na jakémkoliv typu sněhu.
Jsou delší, rychlejší, užší, tvrdší a dražší. Sportovní běžky
jsou k mání ve všech typových provedení, tedy jak běžky
na klasiku, tak na bruslení i combi běžky. Při výběru obuvi
na běžky je nejprve třeba zjistit, pro jaký systém vázání
je bota určena, a pak rozhoduje způsob lyžování. Boty na
klasiku bývají nižší a měkčí, boty na bruslení jsou vyšší se
zpevněným kotníkem. Mezityp představují tzv. kombi boty,
odpovídající opět heslu „něco mezi“.

Bezpečná ochrana těla
Ruku v ruce s lyžovaním je dnes na programu dne jeho
bezpečnost. Roste jak rychlost skluzu, tak také variabilita
lyžařských stylů, takže hrozí nejen riziko srážek, ale i úrazy z přecenění vlastních schopností. Lyžování je zdrojem
adrenalinu, a mnozí na touhu po zvládnutí akrobatických
triků mohou doplatit. Proto vůbec nejsou od věci chrániče
páteře, případně boků a kostrče, a to nejen pro freestyleře a freeridery, ale i pro mnoho běžných sjezdovkových
lyžařů. Na trhu je dnes takřka nepřeberné množství modelů
v různých cenových hladinách. Pokud nasazovací skelety
nechcete, protože vás omezují v pohybu, nebo se v nich
nadměrně potíte, možní oceníte ochranné prvky integrované do lyžařského oblečení nebo dokonce do spodního
prádla. Například materiál d3o, zašitý do kritických par-
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tií oděvu, je normálně měkký a poddajný, ale při nárazu
ztvrdne a absorbuje energii, která se tak nedostane až
k vašim kostem či jiným tkáním. Využití nachází v bundách,
kalhotách, ale také v rukavicích či čepicích.

Helma jako ulitá jen pro vás
Samozřejmě že čepice, byť s ochrannými prvky, nenahrazuje helmu. Lyžařská helma se stala v posledních letech nepostradatelnou součástí vybavení lyžařů. Jedná se o bezpečnostní prvek, který nás může v mnoha kolizních situacích
ochránit před otřesem mozku a jiným zraněním. Většina
modelů je vyrobena technologií přímého vstřikování tzv.
in-mould technologií, díky které jsou lehké. Helma musí
nabízet plynulé nastavení velikosti, převažuje aktivní ventilace, takže si odvětrávání můžete korigovat podle svých
potřeb. Vnitřní podšívka se dá vyndat a vyprat. Novinkou
je helma s odnímatelným štítem, který nahrazuje lyžařské
brýle. Štít je možné dokoupit i v jiném barevném provedení podle intenzity slunečního záření. V poslední době se
objevilo několik způsobů přizpůsobení tvaru helmy hlavě.
Stále populárnější je dofouknutí helmy vzduchem. Dalším
novátorským systémem je VACO Autofit, což je vakuové
tvarování podle vaší hlavy. Výhodou je, že vám přilba padne jako ulitá.

Brýle s filtrací světla
Lyžařské brýle jsou další neodmyslitelnou součástí lyžařské

výbavy. Nejenom, že zlepšují viditelnost, ať už v mlze nebo
na přímém slunci, ale také poskytují tepelnou ochranu
před chladem a chrání oko před mechanickým poškozením.
Nejdůležitější součástí lyžařských brýlí je tzv. zorník, jehož
hlavní funkcí je filtrace světla. Podle toho, kolik světla pohlcuje, se rozlišuje několik ochranných stupňů. Zjednodušeně
řečeno, jiné brýle si vyberete, když lyžujete převážně v našich podmínkách a jiné si koupíte na sjezdovky do Alp. Brýle by měly mít dvojitou nerozbitnou čočku z polykarbonátu, s protizamlžovací úpravou a UV 400 ochranou. Letošním
trendem, stejně jako loni, jsou tzv. bezrámové brýle, které
poskytují lyžaři lepší periferní vidění. Stříbrné a duhové
barvy zorníků povyšují některé brýle na nepřehlédnutelný
designový doplněk. Díky ergonomicky tvarované pěně si
v nové kolekci vyberou i ženy s drobným obličejem.

Oblečení ne na posledním místě
Ke kvalitnímu stylovému lyžování patří i kvalitní outfit,
v němž budete brázdit zasněžené svahy. Jeho základem je
bezesporu funkční prádlo – od toho spodního, až po termo
tričko s dlouhým rukávem, termo legíny či spodky a funkční
ponožky. Tato nejspodnější vrstva je velmi důležitá pro odsávání potu. Přibalit byste měli i fleesovou mikinu, kterou
podle venkovní teploty můžete, ale i nemusíte oblékat.
Nakonec už chybí jen bunda a kalhoty, které ochrání tělo
před nepříznivými podmínkami, jako jsou déšť, sníh nebo
vítr. Můžete zvolit i kombinézu, která vás sice ochrání před
Ice Podzim 2016 |
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studeným sněhem na zádech při pádu, ale špatně se z ní
vysvléká. Pokud tedy dáte přednost samostatným kalhotům
a bundě, jedno upozornění pro ženy: pokud chcete být in,
zapomeňte na lyžařské kalhoty s kšandami, to je dávno
out. Paní móda si vymyslela pásek ozdobený třeba třpytivými kamínky nebo zlatým řetízkem. A když už jsme u ženské
módy, která pronikla do vysokohorských středisek, momentálně letí zářivé barvy, jako jsou světle modrá, mátově zelená, jasně růžová nebo fialová. Designéři využívají větších
jednobarevných ploch s nápaditými detaily v kontrastní
barvě. Na celém oblečení dominují často také vzory, jako
jsou proužky, kárované či šachovnicové motivy, někdy mikroobrázky. Aktuální dámské bundy na sjezdovky mají často
členící a ozdobné lemování, výjimkou mezi detaily není
ani vyšívání a kožešiny. Pokud chcete být opravdu stylové,
outfit by měl ladit s lyžemi. Pak budete na svahu nepřehlédnutelné. A ještě jeden módní hit, který oceníte: krátká
zateplená sukně, kterou můžete využít na běžkách, nebo
k odpočinkové procházce na sněhu. Nosí se přes legíny
nebo i džíny, je prošívaná, voděodolná, na bocích opatřená
vertikálními zipy, a hřeje díky péřovému efektu.

„Inteligentní“ kalhoty
Lyžařské kalhoty jsou nepromokavé a udržují stálou tělesnou teplotu při pohybu, kterou si zároveň zachovají
i v klidu na vleku. Na trhu je mnoho různých střihů s mnoha vychytávkami, jako například s dvojitými nohavicemi
s protiskluzem, s poutkem pro snadné navlečení pod botu,
s kapsami na brýle, mobilní telefon a MP3 přehrávač,
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a s přímým odvětráváním. Samozřejmé už jsou střihy dokonale kopírující anatomii těla – nohavice se šijí mírně ohnuté, stejně jako jsou lidské nohy. Vybrat si můžete i materiál,
každému může vyhovovat něco jiného. Nicméně nejprodávanějšími jsou kalhoty laminátové a softshellové. A velkou
popularitu si získávají kalhoty s nejmodernější membránou,
která zajišťuje velmi vysoký vodní sloupec, což znamená, že
materiál je téměř voděodolný. Některé membrány dokonce dokážou uskladnit tělesné teplo během fyzické aktivity
a vrátit ho tělu v době nečinnosti.

Praktické vesty
Bundy jsou také ušité z funkčních a lehkých materiálů, které vynikají prodyšností, jsou větruvzdorné, nepromokavé
a hřejivé. Střihově přiléhají k tělu, často s řasením na místech, která umožňují komfort při pohybu. Ne vždy je ale ve
skiareálech mínus deset, a tak vám v bundě může být příliš
teplo. Jenže lyžovat jen v mikině? To by vám asi zase bylo
příliš zima. Pro teplé slunečné počasí na svahu přijde vhod
vesta. Hřeje tam, kde to nejvíc potřebujete, ale zároveň
poskytuje vetší svobodu pohybu, a to díky volným pažím,
ergonomickému střihu „Y“ a strečovému materiálu.

Teplo od nohou
Hlavně mít nohy v suchu a teple… O to se postarají vysoké
a teplé zimní ponožky, respektive podkolenky s pružným
nápletem a řadou technických prvků: nárazníkem, fixační
rýhou, elastanovým páskem, zesílenou patou a špičkou.
A pro vás, komu by to nestačilo, jsou k mání dokonalé vy-
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chytávky v podobě vyhřívaných stélek do bot nebo ponožek s topným tělískem napojeným na bateriové pouzdro,
které se v závislosti na modelu a použití připevní zvenku
na botu nebo na kotník pomocí velcro pásku. Pouzdro je
se stélkou v botě nebo podkolenkou propojeno pomocí
tenkého kabílku. Podobnou radostí pro „zmrzlíky“ jsou
elektricky vyhřívané rukavice, napájené z vestavěného akumulátoru, který si dáte do kapsy. Elastický materiál rukavic
je vyztužen karbonovými vlákny a ty udržují nastavenou
teplotu až pět hodin. Teplotu je možné regulovat ve třech
stupních (34, 39 nebo 44 stupňů) a nastavená hodnota
je hlídaná termostatem. Rukavice ovládáte jediným rozměrným tlačítkem s barevnou signalizací zvolené teploty.
Pokud by vás takové zařízení obtěžovalo, vystačíte si s hřejivými polštářky do bot i rukavic

Všechno potřebné s sebou
Na horách, kdy jste celý den někde v terénu, ať na sjezdovkách, v hlubokých lesích či v bílé běžkařské stopě, vyplatí se
mít batoh se vším potřebným. Samozřejmě se liší od turistického. Tak třeba batoh pro freeride má minimální rozměry, plochou konstrukci a vsokou aerodynamičnost. Obsahuje kompletní lavinovou výbavu a například ABS systém
- vzduchový plovák pro případ zavalení v lavině. Jiné druhy
batohů pro zimní radovánky se liší upevněním popruhu pro
různé lyžařské styly a mají třeba i nepolstrovanou kapsu na
notebook. Stačí zajít do specializovaného obchodu a budete se možná divit, jak jsou horské batohy sofistikované.

Co ještě přijde vhod
Na rozdíl od skivaku na lyže, potřebných vosků na správné
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namazání nebo klipového držáku na hůlky, na které asi nezapomenete, jsou maličkosti, které se vyplatí přibalit, i když
nejsou nezbytné. Tak třeba bezešvý šátek buff (ve tvaru
tubusu) na ochranu tváře před ostrým větrem, který velmi
rychle absorbuje pot, odvádí ho do vnější vrstvy úpletu
a extrémně rychle schne. Udržuje také optimální tělesnou
teplotu za každého počasí, minimalizuje tvorbu zápachu
a garantuje excelentní svobodu pohybu. Mnoho místa
nezabere ani tejpovací páska pro případ natažení svalu či
výronu. Pokud vyrážíte na běžky, určitě oceníte ledvinku
s termoskou (má v sobě všitý držák lahve s tepelnou izolací), na sjezdovce se zase bude hodit naviják na permanentku.

Apres ski
Nejen lyžováním je ale člověk na horách zaměstnán. Po
hodinách aktivního pohybu nastane každodenně čas relaxu
a zábavy. Převléknete se do sportovně elegantního outfitu,
a obujete se do stále oblíbených moonboots, nepromokavých sněhulí se šněrováním pro pány a s aktuálním, dlouhým vlasem pro dámy. Místo helmy si nasadíte čelenku,
čepici nebo kuklu, nezapomenete na civilní sluneční brýle
a vydáte se na procházku třeba do baru za osvěžením
a pokecem s přáteli, nebo na freeride se skokem z vrtulníku. A ejhle, i když mají vaše sněhule profilovanou podrážku, z kopce vám to zničehonic ujede pod nohama, a už
se válíte po sněhu. Aby se vám to nestalo, doporučujeme
nesmeky. Na trhu je jich velký výběr, jsou snadno nazouvatelné a lehké. Proto je můžete mít stále u sebe a v případě
potřeby nazout. Tak zažehnáte nejen riziko úrazu, ale
i škodolibého úsměšku okolí.

John Daly a Lee Westwood
nadchli Česko!
Golfové ikony hrály D+D REAL Czech Masters
Dvě legendy sportu, které lze bez přehánění přirovnat k slavným hollywoodským
hercům nebo úspěšným popovým star. To jsou Američan John Daly a Angličan Lee
Westwood. Oba za svou kariéru vydělali golfem a na marketingových aktivitách
miliardy korun. Daly proslul tím, že je stihl utratit, když propadl hazardu, naopak Lee
Westwood je příklad velmi úspěšného majitele dostihových koní.
Jejich sportovní životopisy jsou plné úspěchů a příběhů,
které se zapsaly do dějin golfu. Westwood je bývalou světovou jedničkou, nositelem titulu sir, který mu udělila britská královna. Daly patří k nejkontroverznějším sportovcům
světa. Miluje život. Prošel si obdobím gamblingu, propadl
alkoholu, ale také natočil několik desek, protože je vynikající kytarista a zpěvák. Má svou golfovou značku oblečení
Loud Mouth, pro které jsou typické výrazné barvy a tvary.
Je tedy jasné, že tihle chlapíci přitáhli do Albatross Golf Resortu na třetí ročník D+D REAL Czech Masters davy diváků.

Praha golfisty okouzlila

“Lidé jsou tu velice přátelští,” pochvaloval si novou českou
zkušenost Lee Westwood. “Je to nádherná země, nádherné
město,” rozplýval se.
Českou metropoli si během pobytu stačil prohlédnout.
Jeho dětem se pak poslední den výrazně zalíbilo v aquaparku v Čestlicích, kde strávily prakticky celý den. “Ale byli
jsme se také projít po městě. Praha je rozkošné místo,”
popsal.
Ve stejném duchu znělo hodnocení od Johna Dalyho. „Je to
krásné město s úžasnými lidmi,“ nadšeně přikyvoval.“ Máte
zde báječné restaurace, kde vaří moc dobré jídlo. Skutečně
jsme si to užili,“ dodal na adresu našeho hlavního města,

kam ho doprovázela jeho partnerka a zároveň caddie Anna
Cladakis. Potvrzením nadšení byla Dalyho věta při závěrečném ceremoniálu: Chci se sem přestěhovat. Naplněná
tribuna poté bouřlivě aplaudovala.
Daly a Westwood se shodou okolností sešli ve finálovém
kole ve společném flightu. Westwood skončil 27. a Daly 51.

Ovace patří vítězům…

Ale pojďme k tomu, co vás asi zajímá nejvíce, k vítězům…
Třetí ročník D+D REAL Czech Masters vyhrál Američan Paul
Peterson. Navázal tak na své předchůdce Velšana Jamieho
Donaldsona (2014) a Belgičana Thomase Pieterse (2015).
Právě belgického ranaře v krásné finálové bitvě Peterson
udolal.
Ostatní hráči se jim sice snažili vyrovnat, někteří se jim přiblížili na jedinou ránu, ale více nezvládli. A tak se muselo
rozhodnout mezi Američanem a Belgičanem.
Klíčovou se ukázala šestnáctka, na kterou šli oba se skóre
-13. Po fantastické ráně z týčka a jen doklepnutí do paru
ale odcházel Peterson s náskokem jedné rány. Nic na něm
nezměnila sedmnáctka a nakonec ani osmnáctka.
I když to chvilku vypadalo po skvělé příhře Pieterse na
play-off, Peterson poslal do jamky svůj šestimetrový putt
do birdie a mohl začít slavit první titul na European Tour

v kariéře.
„Je to ten nejlepší pocit na světě. Můj tým odvedl moc
tvrdé práce, jsem hrozně šťastný,“ zářil po dohrání nový
šampion Czech Masters, kterému přitom do tohoto týdne
patřila v pořadí Race to Dubai až 201. pozice.
Ještě předtím byl ale odměněn aplausem zaplněné 18.
jamky na Albatrossu: „Diváci byli skvělí celý týden. Bylo
báječné, že jsem zde mohl mít celý tým celý svůj tým pohromadě, z Phoenixu přijela i má přítelkyně,“ dodal Peterson.
Pieters sice titul neobhájil, ale svým druhým místem nastartoval cestu za pozvánkou do rydercupového týmu Evropy.
Týden poté vyhrál turnaj v Dánsku a byl nominován na
prestižní duel v Americe. Svou nominaci potvrdil na Albatrossu také pátým místem Matthew Fitzpatrick.
Nejlepším Čechem se stal Filip Mrůzek, člen Relmost týmu.
Obsadil 62. místo a posunul tak o jednu příčku hranici nejlepšího českého výsledku na European Tour.

Nejúspěšnější turnaj v historii

„Z pohledu promotéra to byl v dosavadní historii jednoznačně nejúspěšnější ročník. Kritérií, která sledujeme a která jsou pro nás klíčová, je více. Je to třeba počet diváků,
který se téměř zdvojnásobil, což nás velmi těší. Přišlo 24 500
diváků. A těší to i partnery, protože aktivace jejich služeb
v rámci turnajové vesničky byla obrovská,“ hodnotí turnaj
majitel promotérské společnosti RELMOST Petr Dědek.
Na úspěchu turnaje se samozřejmě kromě skvělých výkonů
hráčů světové úrovně podepsala i zmíněná účast legendárních golfistů Johna Daly a Lee Westwooda. Vše ještě více
umocnila exhibice na Vltavě, kterou si všichni nesmírně
užívali, ale i další doprovodné akce, které jsme si pro ně
připravili. Určitě budeme v podobných věcech pokračovat,“
dodal Petr Dědek.
V roce 2017 se bude konat D+D REAL Czech Masters od 31.
srpna do 3. září znovu v Albatross Golf Resortu.

Text: Aleš Sirný, foto: archiv automobilek

V Paříži bylo k vidění
několik novinek,
některé automobilky bohužel chyběly

Tradiční pařížský autosalon byl od prvního října centrem automobilového průmyslu. V úvodu šestnáct dní trvajícího
veletrhu se světové značky předháněly
v pompéznosti a prezentovaly své nejnovější kreace na čtyřech kolech. Není divu,
že automobilový cirkus na výstavišti Paris
Expo Porte de Versailles přilákal
více než milion návštěvníků.

Rozhovor

S návštěvností dalšího ročníku autosalonu v Paříži mohli
být pořadatelé spokojení, s účastí automobilek však nikoliv.
Jeden z největších výrobců na světě totiž nedorazil. Americký Ford nestál o prezentaci na autosalonu, který se koná
od roku 1898 a v dvouletém cyklu alternuje s Motor Show
ve Frankfurtu nad Mohanem. Bohužel krok detroitského
gigantu následovaly další značky jako Mazda, Volvo nebo
luxusní Rolls Royce, Bentley, Aston Martin a Lamborghini.
Konkurenční automobilky naštěstí jejich absencí vyplnily
okázalými expozicemi, takže řada návštěvníků jejich nepřítomnost snad ani nepostřehla.
Pařížský autosalon byl tentokrát úzce spjat s Českou republikou. Škoda Auto ve slavnostní premiéře představila vůbec
první SUV v historii automobilky – Škodu Kodiaq. Novinka
nesoucí jméno severoamerického medvěda se prezentuje jako univerzální vůz pro rodinu a volný čas. Designově
Kodiaq sice neohromí, ale rozhodně neurazí. Vyznačuje se
výraznými liniemi na čelní masce a robustním vzhledem,
díky čemuž je model jasně rozpoznatelný. Svou délkou 4
697 mm a šířkou 1882 mm se Kodiaq pohybuje na horní
hranici segmentu kompaktních vozů SUV. Od toho se odvíjí
i objem zavazadlového prostoru 720 litrů až po 2 065 litrů
při sklopení zadních sedadel.
Řadu věrně známých asistenčních doplňků z jiných modelů
Škodovky obohacuje například asistent Tow Assist, jenž při
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pomalém couvání s přívěsem převezme systém řízení vozu.
Další novinkou je vylepšená funkce zadních parkovacích
senzorů, které automobil zabrzdí, jakmile hrozí kolize
s překážkou za vozem. Novinkou je pro značku i systém
širokoúhlých kamer na přídi, zádi vozu a v krytech vnějších
zpětných zrcátek. Obraz z kamer se promítá na palubním
monitoru a zobrazuje několik různých pohledů na okolí
vozu, včetně virtuálního pohledu z ptačí perspektivy.
Paletu motorů tvoří pět agregátů, dva naftové motory TDI
a tři benzinové TSI. Jejich zdvihový objem se pohybuje od
1,4 litru do 2,0 litru s výkonem 92 kW až 140 kW. Škoda
Kodiaq vstoupí na domácí trh začátkem roku 2017 a startuje na ceně 677 900 Kč.
Většině koncernovým automobilkám včetně Volkswagenu
chyběly velké premiéry a čest proto vedle Škodovky zachraňovalo Audi a Porsche. Značka se čtyřmi kruhy ve znaku
ukázala prodejní trhák Audi Q5, jehož prezentovaná druhá
generace vstoupí na trhu počátkem roku 2017. Populární
SUV kombinuje sportovní vlastnosti s pohodlnou jízdou,
kterou zajišťuje řada inteligentních systémů. Audi Q5 zhublo o devadesát kilo a na poli pohonných jednotek nabízí
čtyři dieselové a jeden benzínový motor. Diesely poskytují
výkon od 110 kW do 140 kW, zatímco benzínový dvoulitr
má výkon 185 kW při spotřebě bezmála sedmi litrů na sto
kilometrů.

Na stánku Porsche se představitelé německé automobilky
včetně Wolfganga Porscheho pyšnili několika novinkami,
mezi nimiž vyčnívalo nové Porsche Panamera 4 E-Hybrid. Jak z názvu vyplývá, jedná se o hybridní automobil,
kombinující šestiválcový turbomotor s objemem 2,9 litru
a elektromotor s celkovým výkonem 340 kW, přičemž čistě
s elektromotorem vůz ujede 50 kilometrů. Panamera hrdě
nese odkaz automobilky a vyznačuje se velkým sportovním
duchem. S pohonem čtyř kol dosahuje čtyřdveřový vůz maximální rychlosti 278 km/h a hranici sta kilometrů v hodině
dosáhne za 4,6 sekundy.

Vyprodané Ferrari

Ještě o 70 km/h rychlejší než Porsche je LaFerrari Aperta od
italského výrobce světoznámých supersportů. Movití příznivci značky Ferrari si ale museli na LaFerrari nechat zajít
chuť, Italové totiž prodali všech 200 kusů ještě před zahájením výroby. Ferrari pohání atmosférický dvanáctiválec
o objemu 6,3 litru a v kombinaci s elektromotorem se pyšní
výkonem 708 kW.
Zpět na zem z rychlostních a finančních výšin se dostáváme
prostřednictvím Fiatu a jeho běžně dostupnému sporťáku.
Fiat oživil legendární model 124 Spider a na svět přivedl
novou generaci s klasickým italským designem a špičkovým

výkonem. Vzdává tak hold padesát let starému původnímu
modelu. Současný Fiat 124 Spider je ryzím italským roadsterem nabízejícím potěšení z jízdy, technologie a bezpečnost
v kombinaci s nezaměnitelným designem.
Vůz bude k dispozici s osvědčeným čtyřválcovým zážehovým přeplňovaným motorem 1,4 litru s šestistupňovou
manuální nebo automatickou převodovkou. S manuálním
převodovým ústrojím dosahuje Fiat rychlosti 215 km/h
a zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,5 sekundy.
Do sportovní verze je laděný i Fiat 500S. K dispozici je ve
dvou verzích, jako hatchback a kabriolet, a zaměřuje se
na nejmladší klientelu. V Paříži vystavený vůz byl vybaven
dvouválcovým zážehovým motorem 0,9 litru o výkonu 77
kW a k dispozici je také se zážehovým motorem 1,2 litru
(50 kW) a vznětovým přeplňovaným motorem 1.3 MultiJet
(70 kW).
Ze stejného modelu vychází i Fiat 500X ve verzi Cross Plus,
tedy v offroadovém provedení se speciálními nárazníky
a ochrannými částmi. Vůz je vybaven motorem 1.6 MultiJet
o výkonu 88 kW, pohonem předních kol a dvouspojkovou
automatickou převodovkou.

Francouzská trojice

Renault si na autosalonu připravil expozici o rozloze 4000
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m2, na níž se mimo jiné prezentoval nový Koleos, který rozšiřuje značku do vyššího a čím dál populárnějšího segmentu
SUV. Na stánku samozřejmě nechyběly ani další modely
včetně nového Méganu v provedení sedan. Na českém
trhu ponese název Mégane GrandCoupe a bude se pyšnit
zavazadlovým prostorem o objemu 508 litrů se systémem
otevření kufru pohybem nohy.
U Citroenu byla nejvyhledávanějším modelem nová C3, patřící od své premiéry v roce 2002 k nejprodávanějším vozům
francouzské automobilky. Pestrost designového řešení
je hlavním poznávacím znamením C3 a úpravami prošel
i interiér. Vůz disponuje nejnovějšími technologiemi včetně
technologie ConnectedCam – kamer v karosérii, které uživatelům umožní sdílet fotografie a videa z výletů. Citroen
C3 bude dodáván s poslední generací ekonomických benzínových a dieselových motorů. Na výběr bude tříválcový
benzín a dva diesely.
U Peugeotu vsadili především na nové SUV pro sedm osob
s označením 5008. Nový hráč na poli rozrůstající se třídy
nabízí elegantní a dynamický design a modularitu interiéru. Nová 5008 tím reaguje na požadavky segmentu, jenž
se od premiéry první 5008 v roce 2009 zásadně změnil.
V oblasti pohonných jednotek budou mít zákazníci bohatý
výběr – Peugeot nabízí dva benzínové motory s objemem
1,2 litru a 1,6 litru a dvě dieselové varianty s objemem 1,6
a 2,0 litru.
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Rovněž Opel respektuje přání trhu a přišel s novou generací vozu Mokka, kterého se od premiéry v roce 2012 prodalo
více než 600 000 kusů. Při vývoji nového SUV s přívlastkem
X byly převzaty silné stránky předchůdce a přibyly i další
přednosti. Přepracovaná přední část karoserie stylově ladí
s celkovým designem. Boční panely si zachovaly své elegantně modelované tvary, akcentované typickou ‘čepelí’
Opel. Mokka X může být vybavena přeplňovaným zážehovým čtyřválcem 1,4 l s výkonem 103 kW nebo turbodieselem 1.6 CDTI o výkonu 100 kW.
Pod osvětleným logem Opelu nechyběl ani zástupce kompaktní třídy MPV. Opel Zafira je na trhu od roku 1999
a nová generace má nejenom všechny dobře známé prvky
svých předchůdkyň, ale chlubí se atraktivním designem
a prostornou kabinou. Zafira může posloužit dokonce jako
malý dodávkový automobil. V pětisedadlové konfiguraci
má zavazadlový prostor 710 litrů, přičemž sklopením sedadel ve druhé řadě jej lze zvětšit až na 1860 litrů. Zákazníci
bodu mít na výběr ze široké nabídky spalovacích motorů:
zážehových, vznětových i agregátů na LPG a CNG.
Opel však investuje čas i finance do oblasti elektromobilů a vlajkovou lodí je u německé automobilky Ampera-e,
jež dokáže překonat magickou hranici dojezdu 400 km
na jedno nabití. V praxi se samozřejmě akční rádius může
lišit, protože do hry vstupují faktory, jako jsou charakter
silnice, počasí, jízdní styl řidiče nebo zatížení vozu. I tak lze

ale konstatovat, že v běžném provozu Ampera-e snadno
překoná vzdálenost 300 km na jedno nabití. Sada baterií je
uložena pod podlahou a je prostorově přizpůsobena tvaru
vozu, tudíž nezabírá místo pro posádku či náklad. Ampera-e zrychluje z 0 km/h na 50 km/h za 3,2 sekundy. Pružné
zrychlení z 80 km/h na 120 km/h, tolik důležité pro bezpečné předjíždění, zvládne Ampera-e za 4,5 sekundy. Maximální rychlost je v zájmu co nejdelšího dojezdu elektronicky
omezena na 150 km/h.

Luxus z Německa

S věrně známým elektromobilem se pochlubilo i BMW.
Model i3 s propracovanější technologií zajišťuje až o 50
procent prodloužený dojezd, možnost výměny akumulátoru a rychlejší nabíjení. Větší hustota energie lithium-iontového akumulátoru BMW i3 zajistila zvětšení jeho kapacity
na 33 kWh, což znamená dojezd 300 km oproti předchozím
190 km. V každodenním běžném provozu s používáním
topení či klimatizace dosahuje dojezd 200 km bez nutnosti
nabíjení.
Bavorské výstavní premiéry se dočkalo také nové provedení BMW řady 3 Gran Turismo, kombinující eleganci coupé
s prostorností luxusní limuzíny a zavazadlovým prostorem
typu kombi. Trojice zážehových a pětice vznětových motorů dosahuje zvýšených výkonů a současně nižší spotřeby

paliva.
Nutno podotknout, že největší zájem byl v expozici o studii
Concept X2, která navazuje na tradici BMW ve stavbě automobilů s karoserií coupé. Konceptu nešla upřít osobitost
– velká kola, dlouhý rozvor náprav, nízká střecha, krátké
převisy karoserie a výrazně vpřed skloněný C-sloupek.
Konkurenční Mercedes se v Paříži vydal cestou sportovního
kabrioletu, elektromobilu a terénního vozu. Pro vyznavače
rychlé jízdy a větru ve vlasech připravili Němci kabriolet
Mercedes-AMG GT Roadster, který se stal jednou z hvězd
autosalonu. Sportovní vůz vyvinutý dvorní ladičskou firmou
AMG skrývá pod kapotou vylepšený osmiválcový turbomotor o objemu 4,0 litru s výkonem 410 kW při spotřebě 9,4
až 11,4 litru na sto kilometrů. Automaticky sklopitelná střecha splní přání řidiče do jedenácti vteřin a to při rychlosti
až 50 km/h. Aby náhodou nebyla posádce zima, je Mercedes vybaven systémem topení v úrovni krku.
Od nezpevněných cest po horské stoupání až k zasněženým
vrcholkům. Těmito slovy se na autosalonu prezentovala
nová generace Mercedesu třídy E ve verzi All-Terrain, která,
jak už název vypovídá, si poradí s jízdou v náročnějším terénu. Od svých vyloženě silničních verzí se odlišuje přepracovaným předním a zadním nárazníkem a interiér je laděn
do hliníkovo-karbonového vzhledu. Technická stránka vozu
byla samozřejmě uzpůsobena jízdě v terénu včetně pohonné jednotky – čtyřválcového dieselu s výkonem 143 kW.
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Zanedlouho se zákazníci dočkají i šestiválcové dieselové
varianty.
Ve Stuttgartu samozřejmě nejsou pozadu ani s elektromobily. Již čtvrtá generace modelu SMART nabízí bezemisní
městskou mobilitu s dojezdem 160 km při výkonu 60 kW.
Maličký vůz je prodáván nejen v tradiční verzi pro dva, ale
poprvé v historii i jako čtyřmístný vůz.
Malá názvem, nikoliv vzhledem, je pátá generace vozu Nissan Micra. Japonský automobil je sice na trhu s hatchbacky
největším modelem, nicméně inženýři dosáhli vynikajícího
koeficientu odporu vzduchu, což se výrazně projevuje na
spotřebě paliva. Micra je dodávána v benzínovém provedení o objemu 0,9 litru s turbem a s dieselem 1,5 litru – oba
agregáty dávají výkon 66 kW.
Konkurenční Honda soustředila síly na desátou generaci
modelu Civic, který se těší velké popularitě v Evropě a je
srdcem katalogové nabídky japonské automobilky. Více než
čtyřicetiletá tradice Civicu se odráží v kvalitním zpracování,
vůz má sportovnější charakter, je o 16 kg lehčí, má vyšší
tuhost karosérie a je širší a delší než předchůdci. V nabídce
motorů debutují dva benzínové agregáty VTEC turbo s objemem 1,0 (tříválec) a 1,5 litru (čtyřválec), vyvinuté speciálně pro vysoký výkon a zkušené řidiče.
Jihokorejský Hyundai se vedle tradičních modelů s novou
tváří ukázal i se závodním konceptem RN30. Model vychází z nové generace modelové řady Hyundai i30 a jedná se
o čistokrevný závodní vůz s dvoulitrovým motorem o vý-
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konu 279,5 kW. Karoserie poskytuje stabilitu ve vysokých
rychlostech a při rychlých průjezdech zatáčkami na hranici
limitu. Běžné motoristy ovšem zajímaly poněkud umírněnější automobily. U modelu i30 byl v Paříži patrný design
s nově vyvinutou kaskádovitou maskou chladiče. Inženýři
z technického centra v Německu vylepšili jízdní dynamiku
v náročném testovacím programu po celé Evropě a na slavné Severní smyčce Nürburgringu. Zákazníci mají na výběr
tři zážehové motory a jeden turbodiesel o objemu 1,6 litru
ve třech výkonových stupních.
V případě i10 připravil Hyundai evoluci – nejmenší model
asijské automobilky nabízí vyspělé prvky v oblastech aktivní
bezpečnosti. I zde je příznačná kaskádovitá maska chladiče,
která se stane identifikačním prvkem budoucích modelů
automobilky. Hyundai i10 bude stejně jako předchůdce
nabízen s výběrem dvou zážehových motorů se zdvihovým objemem 1,0 litru a 1,2 litru, pohánějících přední kola
prostřednictvím standardně dodávané pětistupňové mechanické převodovky, nebo na přání nabízené čtyřstupňové
samočinné převodovky.
Pařížský autosalon rozhodně nezklamal, na druhou stranu
ničím výrazným nepřekvapil. Bohužel chybějící automobilky
a vlažný postoj pařížské radnice vůči automobilům, které
denně ucpávají dopravní tepny francouzského velkoměsta,
jsou varováním do budoucna. Ze světové pětky nejvýznamnějších autosalonů v Detroitu, Ženevě, Tokiu, Frankfurtu je
právě ten pařížský nejvíce ohrožen.

Ručně vyráběná, dřevěná pera
www.peranovak.cz

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

Zima

pod palmami
Nevlídnou zimu a zachmuřené předjaří chcete strávit někde
v náručí slunečních paprsků, v exkluzivním pohodlí a v dobré
společnosti? Žádný problém. Stačí si vybrat z našich tipů na
nejluxusnější destinace, které vám nabídnou stejně kvalitní
odpočinek a soukromí jako slavným celebritám.

Tenerife

Cestování

Bora Bora

Bahamy jsou ráj milionářů

Kdo by se nechtěl aspoň na chvíli stát Kryštofem Columbem
a objevit právě jako on nádherné souostroví Bahamy! Leží
v Atlantském oceánu jihovýchodně od Floridy a severovýchodně od Kuby. Bývalé útočiště pirátů a pašeráků rumu je
dnes obrazem ráje, který je synonymem pro krásné pláže,
korálové ostrůvky a pohodu. Bahamy mají třetí nejdelší
bariérový útes na světě a ve zdejších vodách lze nalézt
přibližně 15% všech světových korálů. Díky své poloze jsou
Bahamy ideálním místem pro všechny milovníky potápění
nebo šnorchlování. Azurově modré moře přímo láká pro
objevování mořské fauny a flóry. Bahamské pláže jsou
proslulé svou šířkou, čistotou a snadným přístupem k vodě.
Nenarazíte tady na žádné příkré srázy, naopak vstup do
vody je všude mírný a moře mělké. Nicméně pokud toužíte
po jiných zážitcích než relaxu a sportování, i v tomto směru
vás Bahamy uspokojí. Oblíbeným turistickým cílem je hlavní
město Nassau s unikátním mixem koloniální architektury
a vlivu nedaleko ležících Spojených států. Velkou atrakcí
je bezesporu nejtajemnější a nejzvláštnější místo celého
souostroví Cat Island, jehož místní obyvatelé se věnují čarodějnictví a ostrov je protkán sítí podzemních jeskyní, které
ústí do některých místních jezer a vytvářejí v nich smrtící
víry a proudy.
Bahamy jsou jednou z nejluxusnějších lokalit planety s extrémně drahými službami v pětihvězdičkových hotelech,
v nichž sice můžete mít k ruce vlastního komorníka, ale
taky musíte počítat třeba až se 600 tisíci korunami za noc.
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Ba i víc – můžete se ubytovat třeba v hotelu Royal Towers,
dvojčeti extrémně luxusního hotelu Atlantis v Dubaji. Noc
v královském apartmá s třemi ložnicemi a dvěma koupelnami tu však vyjde na více než půl milionu.

Musha Cay
nejdražší ostrovní resort na světě
Vysněný rezort rajské pevniny v jihobahamské části Exuma
na malém ostrůvku se jmenuje Musha Cay, a od roku 2006
je jeho majitelem populární iluzionista David Copperfield.
Komplex má vlastní přistávací dráhu, elektrárnu i čističku
odpadních vod. Všechny prvky interiéru i exteriéru byly
navrženy v karibském koloniálním stylu. Pro hosty jsou
k dispozici pláže, bary, tenisové kurty, bazény i menší lázně.
Možností ubytování je několik, resort nabízí pokoje ve
velkém sídle, ale do pronájmu dává i menší domy nebo
apartmány. Ke každému z nich je přiřazena soukromá pláž.
Špičkovou kuchyni řídí britský top šéfkuchař Chris Cossens.
Všechny tyto atributy vyhánějí cenu pobytu do nebeských
výšek, za týden v resortu zaplatíte cca 325 tisíc dolarů.

Ještě jste nebyli na Bora Bora?

Bora-Bora je ostrov v souostroví Francouzská Polynésie.
Jeho jméno je odvozeno od polynéského výrazu „Pora
Pora“, což znamená „prvorozený“. Jeho původní polynéský
název byl Vava’u, Leží v jižním Pacifiku ve skupině Společenských ostrovů, 280 km severozápadně od ostrova Tahiti,
největšího ostrova této skupiny. Polynésané, kterých žije

Cestování

Seychely
dnes na ostrově asi 6000, kolonizovali ostrov před 1100 lety
a dodnes se na něm zachovalo několik starobylých chrámů. V jednom z nich byly nalezeny dlaždice s vytesanými
posvátnými mořskými želvami.
Ostrov Bora Bora je často v anketách označován jako jeden
z nejluxusnějších na celém světě. Některý z bungalovů dokonce přijde na tisíc dolarů za noc. Tím se řadí mezi jedno
z nejdražších míst na planetě. Laguna je ohraničena korálovým útesem, který jakoby objímal celý ostrov. Voda je mělká a krásně tyrkysově modrá. Dokonce je zde voda i krásně
teplá. Pláže jsou s jemným korálovým pískem a lemují celý
ostrov. Turisté nejčastěji navštěvují mys Matira. Často bývá
označován jako nejkrásnější pláž na světě. Nejčastěji se lidé
mohou ubytovat v bungalovech z přírodního materiálu,
které nabízejí postele s nebesy a terasu nad hladinou s prosklenými panely v podlaze, přes které můžete pozorovat
podvodní svět.
K nejoblíbenějším sportovním aktivitám na ostrově patří jízda na kajaku, paragliding, vodní lyžování, šlapadla,
výlety na lodi s proskleným dnem, windsurfing, tenis, stolní
tenis, plážový volejbal, plavání v bazénu nebo projížďka na
vodním skútru. Nicméně ze všech aktivit vede šnorchlování a potápění, a to především pro pestrobarevnost zdejší
mořské fauny. Pod vodou se můžete setkat s houfy pestrobarevných ryb, barakudami, rejnoky, mantami, murénami,
želvami či žraloky. Máte-li rádi horskou turistiku, zkušený
místní průvodce vás doprovodí na pěší túře na nejvyšší
dominantu ostrova - horu Pahia či Otemanu, z níž se vám
naskytne výhled na rozsáhlé laguny podél celého ostrova.

Klasika na Seychelech nezklame

Pod pojem „Seychely“si každý pravděpodobně vybaví bílé
pláže, tyrkysovou lagunu a zelení překypující džungli.
Tato představa se k realitě sice blíží, ale přesto nepřekoná
skutečnou tropickou krásu tohoto souostroví v Indickém
oceánu, východně od Afriky a severně od Madagaskaru.
Seychely jsou domovem unikání fauny a flóry a užijete si
zde nejen přírodní nádheru, ale i klid a únik od stresujícího
každodenního života. Ostrovní ráj, který tvoří celkem 41
tropických ostrovů, patří mezi top destinace již mnoho let.

Hitem je North Island

V poslední době však bohatým nestačí samotné ostrovy
a vybírají si jen jeden speciální ostrůvek, který se tak vymyká ostatním. Hitem se totiž stala ekoturistika například na
ostrově North Island, který připomíná bájnou archu, kde
divokou tropickou přírodu doplňují luxusní vily. Za dovolenou ve zdejších vesnicích, zaplatíte od padesáti do sta tisíc
korun. Ocitnete se tak na místě, kde princ William a vévodkyně Kate měli líbánky. Za tak drahou dovolenou však
nedostanete jen krásné prostředí, ale skutečné prvotřídní
servis. Zdejší personál s vámi bude naprosto vše konzultovat. Večeře na míru, výlety a expedice na míru, wellness
na míru, atd. Kromě toho všeho, budete na ostrově téměř
sami, neboť počet míst je značně omezen. Na ostrově se
nachází pouhých jedenáct vil, z nichž každá je oslavou
unikátní přírody. Dočkáte se tu tak soukromí, klidu i pocitu
výjimečnosti.
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Maledivy

Korálový ráj na Maledivách

Maledivy jsou ostrovním státem, který se skládá z devatenácti korálových atolů. Celkově se Maledivy skládají z 1196
ostrovů, z nich lidé obydlují zhruba dvě stovky ostrovů. Je
to vlastně nejplošší a nejníže položený stát na světě, žádné
jiné místo neleží více než 2,5 m nad hladinou oceánu. Maledivy se označují jako ráj na zemi. Voda je zde průzračná
a krásně modrá, stejně jako písek je jemný a krásně běloskvoucí. Maledivy jsou skvostem, a pokud jste vyznavači
luxusu, pohodlí, nádherného a okouzlujícího prostředí, jsou
Maledivy jasnou volbou. Jelikož jednotlivé resorty leží na
samostatných ostrovech, je prakticky nemožné narazit na
přeplněnou pláž. Maledivy naopak nabízejí velký prostor
pro relaxaci a romantiku. Některé resorty se zaměřují
právě na tento druh dovolených, další nabídnou výborné
podmínky rodinám s dětmi. Nenajdete zde velké hotelové budovy. Resorty jsou tvořeny vilami a bungalovy, které
hostům poskytují potřebné zázemí a komfort. Stojí na kůlech a z terasy nabízejí přímý vstup do blankytného moře,
průzračné laguny plné života. Specialitou Malediv jsou vily,
které jsou umístěny nad hladinou oceánu. Zcela unikátní
je například podmořská restaurace Ithaa v resortu Conrad
Maldives, která nabízí nejen ty nejvybranější lahůdky, ale
i neopakovatelný pohled na podmořský život přes prosklené stěny a strop podvodní restaurace. A která letoviska jsou
momentálně na Maledivách nejvíc top?

Atol Ari
Toto synonymum největšího luxusu se nachází západně od
letiště v Malé (asi 2 až 3 hodiny lodí nebo 20 minut hydroplánem). Právě zde leží Resort Conrad Maldives Rangari
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Island, což je 6 hvězdičkový hotel, který je považován za
nejlepší hotel světa. Součástí resortu jsou i dva soukromé
ostrůvky, které mají veškeré zázemí. Není divu, že se sem
sjíždějí nejbohatší hollywoodské hvězdy. Ovšem za takovýhle luxus si také pořádně zaplatíte. Za noc v nejlepším
bungalovu zaplatíte v přepočtu asi 20 tisíc korun.

Atol Malé
Tento atol přímo sousedí s atolem Ari a patří k velmi luxusním a žádaným místům Malediv. Leží zde stejnojmenné
hlavní město souostroví, které vzniklo na vysušené laguně.
Město v posledních letech vzrůstá do výšky a právě díky
velké spoustě výškových budov získalo přezdívku maledivský Manhattan. Na Malé se sjíždějí potápěči, kteří tu mají
ideální podmínky pro tento vodní sport. Dále je letovisko
oblíbené také zamilovanými páry, představuje naprosto
dokonalé místo, kde strávit dokonalé líbánky.

Atol Raa
Do turistické zóny se tento atol začlenil teprve na přelomu tisíciletí. Turistům je k dispozici pětihvězdičkový resort
Adaaran Water Villas. Právě nedotčená příroda a příjemný
klid jsou ideální ke strávení luxusní svatební cesty. Namísto
bydlení v obrovských hotelech jsou zde soukromé plážové
vilky nebo vodní bungalovy. Vodní bungalovy na Raa byly
v roce 2009 vyhlášeny jako nejlepší vodní ubytování nejen
na Maledivách, ale i v celém Indickém oceánu. Atol Raa
disponuje také ideálními podmínkami pro milovníky potápění. Podmořská příroda je naprosto nedotčena, nestane se
vám, že byste se setkali s jinou výpravou.

EXOTICKÉ ZÁJEZDY

Cestování

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

karibik indický
oceán

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

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

asie

plavby
lodí

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

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

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

MALEDIVY

THAJSKO

PLAVBA VÝCHODNÍ STŘEDOMOŘÍ

7 nocí / all inclusive již od

7 nocí / plná penze již od

7 nocí / snídaně již od

7 nocí / plná penze již od

20 900 Kč

26 900 Kč

18 600 Kč

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

9 900 Kč

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

Sny se splní na Mauriciu

Mark Twain kdysi řekl, že nejdříve byl stvořen Mauricius
a podle něj pak teprve ráj. Mauricius je ostrov v Indickém
oceánu na východ od Madagaskaru a má v sobě vše, co
na exotické a luxusní dovolené chcete mít. Jsou zde pláže s krásným bílým, ale i žlutým pískem, jsou zde k vidění
vodopády, pralesy, a žijí zde zvířata, která jinde neuvidíte,
například exotické ptactvo a úžasné opice. Mauritius, jehož
pobřeží lemuje korálový útes, je považován za příklad
rasové a náboženské harmonie, neboť zde spolu dobře vycházejí lidé všech možných náboženských vyznání i kultur.
Na ostrově se vzhledem k rozmanité kultuře koná během
roku mnoho slavností. Podle toho vypadá i zdejší kuchyně:
indická, thajská, evropská, orientální, čínská, stačí si jen
vybrat. Nejkrásnější pláže a přírodní atrakce se nachází
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na jihozápadním cípu ostrova, živější oblast se zábavou se
nachází na severozápadě v okolí zálivu Grand Bay. Východní pobřeží je více návětrné, naopak západní je klidnější, na
mnoha místech chráněné korálovým útesem a zažijete zde
jedinečné západy slunce na horizontu.
Vedle všech druhů sportovního vyžití zde hoteliéři nabízejí
i jedinečný zážitek - nasadí vám závaží a dýchací přístroj
a nechají vás procházet se po mořském dně. Místo západu
slunce vás budou oslňovat zářivé barvy mořských ryb. Na
ostrově najdete nejen širokou nabídku nejluxusnějších hotelových resortů, kde je o všechny turisty královsky postaráno, ale i cenově dostupnější příjemná studia, bungalovy
a apartmány. Mauricius je také častým cílem vyznavačů
golfu. Vyzkoušet si zde mohou mnoho kvalitních hřišť,
mezi nejznámější patří třeba Paradis Golf Club.

Cestování
příroda je sice zdánlivě chudá, ale o to unikátnější rostliny
a živočichové zde žijí.
Nejnavštěvovanější, ale zároveň nejdražší z celé sedmičky
hlavních ostrovů jsou Gran Canaria a Tenerife, na paty jim
šlape ještě romantické Lanzarote. Fuerteventura pak láká
hlavně milovníky windsurfingu, menší ostrovy turisté vyhledávají spíše jen k jednodenním výletům.

Atraktivní Gran Canaria
Lákadlem tohoto ostrova je krásná krajina, mírné podnebí a četné turistické atrakce. Můžete si zde užít horskou
turistiku, ale také vodní sporty a spoustu atraktivní zábavy.
Pláže na Gran Canaria jsou převážně pokryté zlato-hnědým pískem (velké množství tohoto písku se sem dováží
ze Sahary) a lemuje je průzračně čisté moře. Severní část
se pyšní dlouhými pásy banánovníkových plantáží podél
pobřeží a rajskými zahradami plnými orchidejí, zatímco na
jihu vládne sucho a horko. Každá oblast dále nabízí jejich
nesčetné místní variace. Sever a západ pobřeží je spíše strmý a skalnatý, východní a jižní pobřeží se pozvolna svažují
do oceánu. Díky této různorodosti se o Gran Canarii mluví
jako o „miniaturním kontinentu“. Nejluxusnější lokalitou
je zde turistická zóna Meloneras. Náročná klientela, která
se nespokojí se standardem, ale chce od dovolené na Kanárských ostrovech něco víc, prý míří právě sem. V pečlivě
udržovaných zahradách u hotelů tak šumí umělé vodopády,
soukromí poskytují lidskou rukou vytvořené jeskyně, a když
se vyráží na nákup, tak jedině proskleným hotelovým výtahem, který končí na nákupní promenádě.

Věčně zelené Tenerife

Ďábelská krása Kanárských ostrovů

Kanárské ostrovy jsou autonomní společenství Španělska
a souostroví sedmi hlavních ostrovů a několika dalších
menších ostrůvků sopečného původu v severním Atlantiku,
přibližně 100 km západně od pobřeží Maroka a Západní
Sahary. Jejich výhodou je pro nás krátký, jen čtyřapůlhodinový let a příjemný fakt, že jste stále v Evropě, platí se zde
eurem. Kanárské ostrovy patří ke geologicky nejzajímavějším místům na Zemi. Stojí totiž nad takzvanou horkou
skvrnou, tedy zásobárnou žhavého magmatu, která se
nachází hluboko pod pevninskou desku v zemském plášti.
Žár z horké skvrny propaluje pevninskou desku a vytlačuje skrze ni horkou lávu. Krajina tu více než cokoliv jiného
připomíná pustý povrch Marsu nebo Měsíce, však se zde
dříve točil nejeden sci-fi film. Nenechte se však mýlit, zdejší

Největší a rozhodně i nejzelenější ostrov Tenerife, jemuž se
přezdívá ostrov věčného jara, je také velmi oblíben náročnou klientelou. Většina ubytovacích kapacit je na jižním
pobřeží, kde to tepe turistickým ruchem. Například lokalita
Playa de las Américas se stala celosvětově vyhledávaným
místem dovolené pro milovníky slunce, vodních sportů
a milovníky nočního života a zábavy vůbec. Jih ostrova
je lemován čtyř i pětihvězdičkovými hotely, poskytujícími
luxusní pohodlí i sportovní vyžití. Tato lokalita je mimo jiné
velmi oblíbená milovníky golfu.
V hlavním středisku ostrova přístavu Puerto de la Cruz turisty pohltí španělská atmosféra a zároveň okouzlí historické centrum, které je zapsané na seznamu UNESCO. Místní
zoologická a botanická zahrada Loro Parque je potom
nejčastějším cílem turistů na celých Kanárských ostrovech.
Symbolem ostrova je nejvyšší hora Kanárských ostrovů
i celého Španělska – Pico del Teide (3718 m). Ostrov je sopečného původu, i hora Teide je spící, ale doutnající sopka.
Kolem nejvyšší hory se rozprostírá nádherný národní park
Teide, který zabírá 36 % celkové plochy ostrova.
Na severovýchodě a severozápadě jsou přírodní parky
nabízející nenáročné fakultativní výlety a tradiční vesnice,
které jsou daleko od luxusních hotelů na jihu. Sever ostrova
je zelený a úrodný s velice rozmanitou flórou, s rozsáhlými
a bujnými lesy a velkými obdělávanými plochami. Na jeho
pobřeží, odloučeném od světa, najdete malé zátoky mezi
skalnatými srázy. I milovníci historie si zde přijdou na své,
mohou navštívit okouzlující města s několika staletími starou architekturou.
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Cestování
Lanzarote

Fuerteventura
Gran Canaria

Lanzarote s divukrásnými krátery
Nejsevernější z Kanárských ostrovů je zajímavou kombinací
sopečné krajiny (na rozloze 803 km čtverečných můžete
napočítat více než 300 sopek), barevných veselých vesniček
a širokých pláží. Většinu ostrova pokrývá poušť charakteristické červenohnědé barvy, tvořená lávovými vyvřelinami. Krajinu se zde podařilo uchránit před budovatelským
nadšením osmdesátých let, a tak místo velkých turistických
komplexů tu převládají útulné bungalovy a příjemný klid.
Nejkrásnější pláže ostrova se nacházejí na jeho jižním
konci. Zbytek ostrova je buď lemován lávovými útesy,
nebo je koupání nedoporučeno kvůli nebezpečným spodním proudům. Pláže jsou povětšinou písečné, slavné jsou
lanzarotské příjemné černé a bílé písky. Zalidněnost pláží se
výrazně liší podle jejich dostupnosti. Většina resortů vznikla
z malých rybářských vesniček, které si dodnes zachovaly
svůj tradiční charakter. Velký dík za to patří architektovi
Césaru Manriquovi, jenž zde zanechal mnoho svých nesmazatelných stop a zasadil se o udržení přirozeného a živého
rázu krajiny a obydlených oblastí. Jistě také proto si ostrova
Lanzarote všimla světová organizace UNESCO a prohlásila
ho celý za jedinečnou biosférickou rezervaci.
Nicméně i nároční klienti na tomto ostrově najdou pětihvězdičkové hotely s veškerým luxusem včetně nádherných hotelových pláží, vyhřívaných bazénů, tenisových
kurtů, golfových hřišť a lázeňských center.
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Větrná Fuerteventura
Ostrov je druhý největší v souostroví a nachází se 100 km
od pobřeží Afriky. Tato blízká vzdálenost ovlivňuje i počasí,
které je tu nejteplejší z celého souostroví. Fuerteventura
má i nejdelší pobřeží, na kterém je více než 150 přírodních širokých pláží, údajně nejkrásnějších na světě. Kromě
nich se tu vyskytují krásné scenérie s mořskou hladinou
v pozadí, načervenalé vyprahlé stepi, pouštní duny, špičaté kopce a skály. Zkrátka velká romantika. Ale i příznivci
adrenalinu mají na tomto nádherném ostrově na růžích
ustláno. Nejoblíbenější je windsurfing. Důkazem je fakt, že
se zde každoročně koná srpnové mistrovství světa v tomto odvětví. O své rozhodně nepřijdou ti, kterým i sporé
oblečení v podobě plavek či bikin připadá v tak nádherném
a uvolněném místě příliš, tedy nudisté. Naopak ti, kteří více
tíhnou k loveckým aktivitám, mohou své touhy uspokojit ve
zdejších vodách a zarybařit si. A těm, kterým se příčí pomyšlení na rybí utrpení, nelze než doporučit alespoň zhlédnutí podmořských krás při potápění. Fuerteventura nabízí
úžasné možnosti také golfistům. Celkem se na ostrově
nachází pět golfových hřišť, na nichž najdete umělá jezírka,
kopce i písečné duny, které ochraňují před všudypřítomným
větrem. Ovšem pokud zesílí vítr, stane se golf na tomto
ostrově opravdovou zkouškou i pro profesionály. O luxusní
hotelové komplexy zde není nouze. Stačí si vybrat podle
stylu architektury, která je vám příjemná.

Design
Text: Iva Nováková, foto: Designsupermarket

designSUPERMARKET
slaví 10. výročí
Již deset let podporuje platforma a festival designSUPERMARKET svou činností mladé
české designéry. Během uplynulé dekády festival představil veřejnosti desítky dnes již
renomovaných českých tvůrců a značek. Každoročně v předvánočním období realizuje přehlídku toho nejzajímavějšího, co se v uplynulých 12 měsících ve světě českého
autorského designu událo, a jinak tomu nebude ani letos. Jubilejní desátý ročník se
uskuteční od 8. do 11. prosince v pěti patrech Kafkova domu blízko Staroměstského
náměstí.

Festival představí pod jednou střechou devadesát mladých
designérů a autorských projektů z Čech i hosty ze zahraničí, například z Izraele a Holandska. Již tradičně přinese také
jedinečné knihkupectví s kurátorským výběrem nejžhavějších knižních novinek ze světa umění, designu, architektury
i publikací pro děti, které jinde nejsou k dostání. designSUPERMARKET je festival profesionálního designu
a nabízí návštěvníkům jedinečnou
příležitost vidět pod jednou
střechou to nejlepší z autorské tvorby nastupující
generace českých designérů z oblastí módy, šperku,
produktového designu,
grafického designu a ilustrace.
Jubilejní ročník festivalu
nabídne veřejnosti vedle
stálic české designérské
scény jako jsou Zorya, Janka
Prokić, Leeda, SISTERSCONSPIRACY či Durch Duo i několik
zcela nových značek, jmen
a projektů. Jsou jimi například
minimalistické šperky z netradičního materiálu, stabilizovaného dřeva pod značkou
LESS}MORE designérek
Markéty Šumové a Adély
Wiesenbergové. Hned
dvě značky, ODIVI
a Jakoby, představí
vedle šatů i vlastní
řadu kosmetických
produktů. Čerstvá absolventka
ateliéru Typografie na
UMPRUM Petra Dočekalová
realizuje první písmomalířský

stánek, kde si návštěvníci budou moci na počkání nechat
ručně napsat plakát, ceduli nebo popisky na dárky. Grafický
projekt Alfabeta zaměřený na motoriku představí návštěvníkům festivalu ilustrátor Patrik Antczak. S galaktickou
kolekcí dřevěných hraček s názvem Mimozem se představí
úplně poprvé i nové duo MY DVĚ a objekty na pomezí
hraček a uměleckých artefaktů s tématikou vodní říše uvede projekt Lupus in Fabula. Pojďme se na některé autory
a díla podívat trochu zblízka.

Annalab

Unisexové cestovní tašky a doplňky značky ANNALAB jsou
navrženy tak, aby se staly nepostradatelnými pomocníky během každého dne. Praktičnost a funkčnost jsou na
prvním místě spolu s progresivním designem, který ale
respektuje materiál i tradici řemesla. Hlavním materiálem
je kvalitní hovězí kůže, díky které výrobky časem neztratí
nic ze své funkčnosti.
Základní kolekci ANNALAB letos rozšířil iPad Pro cover.
Cover má speciální kapsy na Apple Pencil i Magic Keybord,
což docení architekti, ilustrátoři a vůbec všichni kreativní
lidé, kteří jsou stále v pohybu. Druhou novinkou je slim peněženka, která i přes své minimální rozměry pojme všechny
karty i peníze, které potřebujete mít stále po ruce.

AV…

Ateliér K.O.V. vytvořil zázemí pro dva odlišné přístupy
k autorskému šperku a módě. Společným motivem Alžběty
a Veroniky je touha blíže představit veřejnosti své malosériové kolekce ze šuplíku. Prezentace tak umožňuje prostor
pro setkání autorek se svými zákazníky, jehož hlavním
cílem je získání zpětné vazby důležité pro další tvorbu. Duo
AV… propojuje neustálé hledání hranic mezi nositelností, funkčností, tradičním řemeslem a osobitým estetickým
výrazem.
Alžběta poprvé v plné sestavě představí kolekci kabelek
ONE. Stěžejním prvkem celé práce je jeden kus kůže, který

Design

svým překrýváním, skládáním a spojováním vytváří kabelku či psaníčko jednoduchého střihu s minimálním počtem
šitých ploch. Veronika ve své kolekci New life propojuje netypickým způsobem odlišné materiály jako je dřevo a kov.
Soustředí se především na šperky a objekty, které dohromady vytváří jednotný obraz v podobě zasněné kopcovité
krajiny plné rostlin.

BeSocks

Značku designových ponožek BE SOCKS založili v roce 2016
dva kamarádi. Mgr. art. Martina Novotná – textilní a oděvní návrhářka a Ing. arch. Norbert Gáfrik. Oba působí ve
svých oborech již řadu let a mají bohaté tvůrčí zkušenosti.
Na designSUPERMARKETU představí zbrusu novou českou
značku ponožek BE SOCKS (celkem cca 10-12 různých dezénů). Koncept značky je postaven na vytváření minikolekcí
(2-3 párů ponožek), kterou vždy navrhne jiný návrhář/designér. Pro vytváření kolekcí oslovují autoři každý rok jiné
osobnosti na poli designu z různých oborů. Kolekci 2016
navrhl typograf Tomáš Brousil, grafická designérka Petra
Dočekalová, oděvní návrhář Pavel Brejcha, architekt Norbert Gágrik a textilní návrhářka Martina Novotná.
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CraftBrut

je nový projekt Adam Turečka ze studia AaKkforever.org.
Spatříte výsledky experimentálního zkoumání estetických
a funkčních kvalit objektů vyrobených brutalistním způsobem - za pomoci fyzické síly a základních dílenských nástrojů, jako kontrast k současnému EasyTech /3D print / CNC /
LaserCut...

Ether

Designérka Eva Vontorová, absolventka pražské UMPRUM
a vídeňské Die Angewandte, založila Ether v roce 2010
a svou reputaci si vysloužila portfoliem luxusních kožených
doplňků, při jejichž tvorbě klade důraz na kvalitní řemeslné
zpracování. V roce 2014 se mimo doplňků začala věnovat
i RTW kolekcím, se kterými zazářila nejen na pražském
Mercedes-Benz Fashion Weeku, ale velký úspěch sklidila
letos i v Číně. Prestižní Louis Vuitton Guide zařadil Ether do
svého pražského výběru pro rok 2016
Minimalismus, funkčnost a prvotřídní provedení. To jsou
motta reprezentující batoh SIDUS. Výsledkem 3měsíčního
vývoje je celokožený batoh minimalistického tvaru, jehož
přední část – korpus - tvoří pouze jeden díl. „Ikonické kous-
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ky šatníku“ jsou inspirací nejnovější RTW kolekce s názvem
ICON. Nesmí proto chybět kousky, bez kterých se nikdo
z nás neobejde - malé černé, bílá košile, bomber, večerní
šaty nebo kašmírový kabát, ale i tričko a mikina - všechny
doplněné o jeden z typů batohu.

Eva Růžičková

je absolventka pražské UMPRUM ateliéru K. O. V. V roce
2013 byla nominována na Ceny Czech Grand Design v kategorii Designér šperku roku. Ve své tvorbě se soustředí na
systematickou práci se zvoleným materiálem a precizní řemeslné zpracování. „ Šperk vnímám jako osobní až intimní
výpověď, něco tělu velice blízkého. Chtěla bych ve své práci
obsáhnout tyto, pro mě vždy důležité principy – vznik,
růst, rovnováha, tělesnost a cit. Představuje novou kolekci
šperků „Výšky a hlubiny „ doplněnou o drobné nositelné
kousky. Nebudou chybět ani šperky ze starších kolekcí Naive, Shining a Drops.

Fernando Echeverria

Značka aplikuje tradiční evropské techniky do současného
a koncepčního návrhu bot a kabelek včetně následné ruční výroby. Všechny autorovy boty
jsou navrhovány v duchu vyváženosti současného designu,
tradičního
řemesla a funkčnosti,
jejichž spojením vzniká unikátní
dílo tvořené duchem tradičního ševce.

Jana Mikešová - MIK

Modely MIK posouvají tradiční řemeslo do moderní doby
a nadčasového stylu, vyznačují se smyslem pro jednoduchost, čisté linie a ženskost. Hlavním kritériem je příjemné
nošení, jinými slovy kvalitní materiály, lokální výroba a ruční práce. Nejčastěji používané materiály: ručně předená
merino vlna, alpaka a hedvábí.
Na designSUPERMARKETU bude představena kolekce Mystical No. 6, oděvy a pletené doplňky - čisté plochy a linie,
potisky doplněné výšivkou, kontrast materiálů. Letošní
kolekce je obohacena i o doplňky z kůže.

Nastassia Aleinikava

je absolventkou UMPRUM ateliéru K.O.V. pod vedením Evy
Eisler. Byla několikrát nominovaná na cenu Czech Grand
Design, v letech 2008, 2011, 2013 a 2014. Její šperky se
nachází ve sbírkách UPM v Praze i v soukromých sbírkách.
Žije a pracuje v Praze. Kromě šperků, od roku 2013 věnuje
svou pozornost také tvorbě brýlí. Brýle jsou ručně vyrobené
z kvalitního italského acetátu celulózy firmy Mazzucchelli.
Představí hlavně kolekcí šperků Scandinavian forest. Kolekce Scandinavian Forest se skládá z několika bobulí poskládaných tak různě, jako je nalézáme v lese. Náhrdelník
s jednou bobulí nebo s trojitým setem, prsten se sbírkou
plodů, náramek, který obsahuje všechny bobule v kolekci (šperky jsou provléknuty kaučukem, může se tak nosit
i jako delší náhrdelník). Nebudou také chybět výběr z dioptrických a slunečních brýlí Nastassia Aleinikava Eyewear.
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Studio P3L1

je zaměřeno na vytváření autorských produktů a objektů
především z hutního skla. K tvůrčímu procesu autoři přistupují jako ke kreativnímu výzkumu materiálu.
Nová kolekce je založena na zkoumání nových forem
života a způsobu práce s materiály. Jedná se o předměty
a objekty na stůl.

geometrii linií, asymetrické tvary a různorodé textury kovů.
Šperky jsou unikátní, plné zajímavých detailů a čistých linek,
které představují dialog mezi světem umění a šperkem.
Autorka prezentuje svůj nový projekt názvem „Perception“. Tento projekt se skládá z 6 art-objektů vytvořených
z různých materiálů jako např. stříbro, kůže, koňsky vlas,
polodrahokamy a textil.

SOOLISTA

ZORYA

Česká oděvní značka SOOLISTA se na designové scéně
objevila v roce 2012. Její modely vás překvapí netradičním
střihem, originálním řešením a smyslem pro detail. Původně se značka SOOLISTA soustředila na design dámských
a pánských košil. Záměrem bylo oživit uniformní pojetí
tohoto klasického kusu oděvu. Dnes vnáší SOOLISTA čerstvý
vítr i do střihů šatů, sak a kabátů. SOOLISTA vyznává svěží,
minimalistický styl, kterému nechybí ženskost a elegance.
Autorkou je architektka Zuzana Hartlová.
SOOLISTA představuje kolekci pro rok 2017 s názvem
„Dekor“. Košile, šaty, svetry, bundy a kabáty v originálním
geometrickém střihu z ryze přírodních materiálů (hedvábí,
bavlna, vlna a kašmír) v tlumených černo-modro-šedých odstínech. Kolekce zpracovává téma dekoru za užití klasické
české paličkované krajky.

Vika Mayzel

Dlouholetá spolupráce Zdeňka Vacka a Daniela Pošty
vyústila v roce 2011 v založení studia ZORYA . Jedinečné
šperky z drahých kovů, chirurgické oceli, lněných provazů,
diamantů, perel a vypěstovaných krystalů byly vystaveny na
mnoha místech ve světě a oceněny nejprestižnějším českým
designovým oceněním Czech Grand Design. Zdeněk Vacek
a Daniel Pošta se zároveň dlouhodobě věnují i objektům na
pomezí umění a designu a rozvíjejí spolupráci s talentovanými osobnostmi z těchto oblastí.
Nová kolekce pracuje s vrstvením, narušováním povrchů
a zdánlivě náhodným seskupováním tvarů. ZORYA objevuje
to, co je skryté v podstatě materiálů, a tím otevírá prostor
pro imaginaci. Strnulý kámen proměňuje v měkké plody
a vzácné perly fasetuje do krystalických tvarů. Experimentální přístup ve spojení s perfektní znalostí zlatnického
řemesla se tu zhmotňuje do podoby něžných a jemných
šperků.

Jewelry je nový brand moderních šperků ruční výroby ze
stříbra. V tvorbě je kladen velký důraz na detaily, vysokou
kvalitu a čistý design. Výrobky od Viky v sobě kombinuji
Ice Podzim 2016 |
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Text. Aleš Sirný, foto DTM, Audi, Mercedes

Norisring:
Perla německých autodromů
Závodnímu okruhu v ulicích Norimberku se po zásluze přezdívá německé Monte
Carlo. Jezdci ve svých na míru ušitých vozech těsně míjejí svodidla a dav diváků na
ně shlíží z tribuny Zeppelin. Pohnutá minulost bývalé bašty nacistů se už desítky let
vytrácí v hluku závodních motorů.
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Německý šampionát Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)
už dávno není o závodění domácích jezdců na místních
autodromech. Za tři dekády se vypracoval v mezinárodní
seriál, kam míří jezdci z různých koutů světa. Tomu odpovídá i skladba kalendáře, která prošla řadou změn a v současnosti DTM zavítá i do Nizozemska, Maďarska, Rakouska
a Ruska. Jeden okruh si však zachoval svou tvář i pod tíhou
moderní doby s vysokými bezpečnostními standardy a stal
se korunovačním klenotem celé sezony - Norisring.
Startovní rovinku okruhu obepínají z jedné strany garáže
závodních speciálů a z druhé strany Zepellinova tribuna,
která je jedním z největších reliktů Třetí říše. Jejím ústředním elementem je řečniště, odkud Adolf Hitler promlouval
k masám svých sympatizantů. Stavební dílo dvorního architekta nacistického režimu Alberta Speera ustálo neklidnou
poválečnou dobu a dnes plní funkci tribuny na kulturních
akcích, hudebních festivalech a automobilových závodech.
Kovové konstrukce přídavných tribun rostly kolem tratě
s předstihem. Na víkend 24.-26. června už muselo být připraveno veškeré zázemí pro pohárové závody Audi Sport
TT, Porsche Carrera Cup, evropskou formuli 3 a samozřejmě
hlavní hvězdu - DTM.
Vrcholem sezony, ať už se jedná o jakýkoliv sport, bývá
zpravidla poslední podnik či utkání, v němž se rozhoduje
o celkovém vítězi. V DTM to ale neplatí, vrcholem je letní
závod na Norisringu, jenž si přeje alespoň jednou vyhrát
každý jezdec ve startovním poli. Jejich jméno je pak navždy
zapsáno do historie okruhu a celého seriálu.
Trať má délku pouhých 2,3 kilometru a pouze tři skuteč-
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né zatáčky - Grundig Kehre, Schöller-S a Dutzendteich
Kerhe. Navzdory prostému profilu představuje pro jezdce
ohromnou výzvu. Norisring v porovnání s ostatními okruhy
v kalendáři vyžaduje daleko větší preciznost a přesnost. Zde
se počítají každé milimetry a nejmenší chyba může vyústit
v obrovskou ztrátu času. Zpomalené záběry projíždějících
vozů kolem betonových svodidel jsou pastvou pro oči. Celý
rok slouží trať jako veřejná komunikace a parkoviště, ale
pro tento okamžik si ji zabraly závodní stroje. Kvůli svému
využití je povrch dráhy velmi nerovný a u jezdců vyžaduje
notnou dávku obezřetnosti. Své o tom ví Augusto Farfus
z BMW. „Norisring budí dojem jednoduché tratě, avšak
velmi obtížně se na ní hledá správné nastavení auta.“
Farfusův týmový kolega Maxime Martin jeho slova kvitoval:
„Žiji v Monaku a Norisring vidím jako ekvivalent tamního
okruhu. Fanoušci jsou tady absolutně fantastičtí
a tribuny jsou vždy plné. Pro DTM je tento závod
perlou v kalendáři.“

Mercedes králem Norisringu

V DTM bojují o vavříny německé automobilky Audi, BMW
a Mercedes. Ačkoliv se na nejvyšším stupínku pravidelně
střídají, Norisring je doménou mercedesů. Automobilka
ze Stuttgartu nenašla již třináct let přemožitele a vyhrála všechny závody od roku 2003. Prakticky domácí Audi
z nedalekého Ingolstadtu střídavě kladlo silný odpor,
nicméně pokaždé to byl vůz s trojcípou hvězdou ve znaku,
který projel pod šachovnicovým praporkem první. V táboře
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Audi se letos, ostatně jako každý rok, pokusili nelichotivou
bilanci zvrátit ve svůj prospěch. Nelze zapomínat ani na
BMW. Bavorská automobilka demonstrovala, že je schopná
zatroubit k útoku i na tratích, které modelu M4 nevyhovují.
Mercedes je ve své podstatě metou pro všechny konkurenty. Jedná se o nejúspěšnější značku v historii DTM. Prvního
titulu se ve Stuttgartu dočkali v roce 1992 a do konce loňské sezony rozšířili sbírku o dalších třináct pohárů. Úctyhodných 172 výher pak jasně demonstruje převahu nad
konkurencí.
Audi však není pozadu a má na kontě dlouhý seznam úspěchů nejen v DTM. Automobily se čtyřmi kruhy ve znaku se
výrazně zaryly do povědomí veřejnosti zásluhou revolučního modelu Audi Quattro, za jehož vznikem stál Ferdinand
Piëch, vnuk slavného konstruktéra Ferdinanda Porscheho.
S tímto vozem získalo Audi první titul v DTM v roce 1990.
BMW opustilo DTM v roce 1992, ale po dvacetileté přestávce je zpět a hned na první pokus v roce 2012 vyhrálo titul
v poháru konstruktérů.
Nutno podotknout, že výsledky z minulých let nehrají
v momentě startu nového závodu žádnou roli. I čtyřnásobný vítěz Norisringu Jamie Green je v tu chvíli pouze dalším
hladovým jezdcem, snažící se ustát kritickou první zatáčku
Grundig Kehre. „Je zapotřebí extrémní preciznost a držet
se brzdných bodů - to je základ úspěchu na Norisringu,“
prohlásil před závodem Green, jenž v roce 2013 přestoupil z Mercedesu do Audi a jeho teoretické šance na pátý
triumf se papírově ztenčily. Na druhou stranu byl horkým
favoritem na ukončení nadvlády Mercedesu.

Do skupiny favoritů spadal i Robert Wickens s Mercedesem.
Kanaďan vyhrál na Norisringu již dvakrát a absence vítězného poháru z letošní sezony mu propůjčovala patřičnou
motivaci. „Městský okruh je extra výzvou pro člověka i pro
auto. Závodění si tady užíváme a věřím, že stejně to vidí
i fanoušci, kteří na nás koukají v bezprostřední blízkosti
tratě,“ nechal se slyšet Wickens.
Důkazem, že se divácká kulisa sešla kolem okruhu oprávněně, byly kvalifikační výsledky. Všech čtyřiadvacet jezdců
se v kvalifikaci vtěsnalo do rozdílu menšího než půl vteřiny.
Nehledě na několikanásobné vítěze na Norisringu a černé
koně ve startovní listině, je letošní sezona nesmírně vyrovnaná, což je klíčem k dramatickým momentům a napínavým závodům. Vždyť v úvodních šesti podnicích se radovalo
šest různých pilotů.

Havárie a rychlí mechanici

Historie se pamatuje jen vítěze, nikoliv poražené. V motoristickém světě si naopak pamatuje šampiony a dílčí výhry
upadají v nemilost. Jenže závod na Norisringu se řadí až
na úroveň titulu. V privilegovaném postavení na pódiu se
po sobotním a nedělním závodě octnuli Eduardo Mortara
a Nico Müller, kteří nejenže Norisring poprvé v kariéře pokořili, ale Audi přivezli tolik kýžené vítězství.
Sobotní závod se stal kořistí Itala Eduarda Mortary, který
mimo jiné letos jako vůbec první jezdec vyhrál více než jednou. „Mám fantastický pocit z toho, že se mi po dlouhých
letech podařilo vybojovat vítězství pro Audi. V předchozích
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závodech jsem udělal pár drobných chyb a ani dnes jsem
to neměl jednoduché. Rozhodně jsem nedisponoval nejrychlejším autem, nicméně Jamieho Greena se mi podařilo
udržet za zády až do konce,“ prohlásil šťastný Mortara. Za
svůj triumf mohl vděčit Ekstömovi, který prožil strastiplný
víkend. Z prvního místa startující Christian Vietoris vedl
před Robertem Wickensem a Mattiasem Ekströmem až do
dvacátého kola, když náhle Ekström neodhadl situaci při
brzdění do první zatáčky a vrazil do Vietorise s Wickensem.
Tím se otevřela cesta pro do té doby čtvrtého Mortaru.
„Špičkový pilot jako Mattias Ekström by se měl vyvarovat
podobných incidentů. Byl na vnitřní stopě, kde je dráha
nejhrbolatější a má méně přilnavosti. Nikdo na té straně
nebrzdí, pokud zrovna nemusí. Ekström nemusel, ale chtěl.
Názorně ukázal, jak byl přemotivován,“ zhodnotil bývalý
sportovní ředitel Mercedesu Norbert Haug.
Zatímco o výsledku v sobotním závodě rozhodla chyba
pilota, v neděli si pochvalu vysloužili mechanici, kteří Nica
Müllera odbavili během závodu tak rychle, že se dostal
před do té doby vedoucího Toma Blomqvista. Po 72 kolech
projel cílem první s náskokem pouhých 0,670 vteřiny na
Blomqvista. „Z toho se může stát závislost. Od nynějška
chci být na nejvyšším stupni daleko častěji. Po dobrém vstupu do sezony, kdy jsem si vyjel první místo na startu a své
první pódiové umístění, jsem tajně doufal, že se mi letos
podaří vyhrát co nejdřív. Že by se mi to povedlo zrovna
tady, na domácí půdě Audi, je samozřejmě to nejlepší, co
mě mohlo potkat,“ radoval se Müller.
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Formule 1 se zakrytými koly

DTM od svého založení v osmdesátých letech a znovuzrození na prahu nového tisíciletí konstantně sílí. Od produkčních automobilů na samém počátku, přes cestovní
závodní vozy až po moderní, technologiemi prošpikované,
speciály. S tímto trendem se na startovním roštu objevují
čím dál více působivější stroje a závodění získává silnější
náboj. V současnosti, kdy prakticky každé sportovní odvětví
bojuje o přízeň fanoušků, se organizátorům DTM poměrně
daří. Nesmí však usínat na vavřínech, takže dva víkendové
závody namísto jednoho byly vítanou změnou. Dostatek
vzrušujících momentů má na svědomí i systém DRS. Jedním
stisknutím tlačítka na volantu jezdec aktivuje mechanické
zadní přítlačné křídlo, které se jako na povel srovná do
úhlu 10° až 25 ° (v případě Norisringu na pouhých 5°), sníží
aerodynamický odpor vzduchu a vůz je na rovince o několik kilometrů rychlejší. Zadní křídlo se vrátí do původní
polohy jakmile jezdec zpomalí nebo na křídlo zapůsobí
velké boční síly. Nehrozí tedy, že by při průjezdu rychlou
zatáčkou došlo ke ztrátě aerodynamického přítlaku, jenž je
v DTM tak důležitý. Své o tom ví i český závodník a bývalý
pilot DTM Jarek Janiš.
„Zpočátku jsem se s mercedesem pral. Obtížně jsem si
zvykal na závodnický paradox. A sice, že jezdec projíždí zatáčkou určitou rychlostí a najednou cítí, že auto plave a dotýká se vlastních hranic. Jenže v daný moment musí člověk
jet ještě rychleji. Neužírá totiž všechen potenciál aerodynamiky, která tím pádem nefunguje a auto není přitlačované
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k zemi. Jedna věc je mechanická přilnavost a druhá aerodynamika. Je potřeba tyto dva aspekty skloubit.“
Počet využití DRS je v závodech limitován, tudíž každý pilot
musí pečlivě zvažovat, zdali mu systém poslouží k předjetí,
obraně pozice, případně jestli si nenechá něco do zásoby
na závěr závodu.
Letošní startovní listina DTM je vskutku impozantní a nabízí přehlídku vysoce špičkových pilotů - osm bývalých mistrů DTM, řadu etablovaných závodníků a jedno rychlého
nováčka. „Vyhrát může každý a polovinu startovního pole
můžeme považovat za seriózní kandidáty na titul,“ tvrdí
dvojnásobný šampion Mattias Ekström. Jeho slova potvrzují
statistiky z loňského roku: 13 vítězů z 18 závodů.
„V DTM se jezdí velmi natěsno. Díky tomu nabízíme divákům napínavé závodění,“ přesvědčivě tvrdí Timo Glock
s bohatými zkušenostmi s formulí 1. „Mezi námi a F1 je
obrovský rozdíl. U nás má šanci každý, F1 je pouze o dvou
až třech jezdcích, kteří dominují zbytku pole.“
Seriálu DTM se ovšem právem přezdívá formule 1 se zakrytými koly. Silueta Audi A5, BMW M4 a Mercedesu C63 je
odkazem na své silniční předchůdce, nicméně na závodní
trati jde jen o laminát a karbon. Pod kapotou se skrývá skutečný prototyp, který nemá se silničními verzemi nic společného. Všechna auta splňují nejaktuálnější bezpečnostní
standardy. Disponují šesti deformačními zónami vpředu,
vzadu i po stranách. Jezdci jsou chráněni monolitickým
monokokem a trubkovým rámem. Přestože je využívaná
technologie nákladná, týmové rozpočty se daří držet v ro-

zumných mezích. DTM lpí na kvalitním závodění s vysokou
technickou úrovní za přijatelné peníze. Jde o jeden z hlavních pilířů série. V roce 2012 se všichni výrobci shodli na
tom, že technická pravidla by neměla být zásadně měněna,
aby se ceny nevymknuly kontrole. Inženýrům však zůstává
volné pole působnosti v aerodynamice, zavěšení kol a motoru. Na první pohled je to patrné především v aerodynamice. Karosérie vozů je doslova ověšena malými křidélky
a ploutvemi, dokonce i na zpětných zrcátkách. Vývoj v DTM
tak nestagnuje a v konkrétních oblastech pokračuje.
DTM je s formulí 1 propojeno i skrz jezdce. Například
loňský šampion Pascal Wehrlein si splnil životní sen a získal sedačku v F1. DTM a F1 spojuje silný oslí můstek. Za
poslední tři dekády se DTM vypracovalo na prestižní seriál
s mezinárodní účastí. Šampionát nebyl cizí velkým závodníkům jako Klaus Ludwig, Keke Rosberg, Hans-Joachim Stuck,
Bernd Schneider, Mika Hakkinen, Ralf Schumacher nebo
skvělé závodnici Ellen Lohr. A před svou kariérou v F1 prošli
DTM i takové hvězdy jako Michael Schumacher, Giancarlo
Fisichella, Alex Wurz, Paul Di Resta nebo nyní Pascal Wehrlein.
Deutsche Tourenwagen Masters se právem řadí k vrcholným motoristickým disciplínám. Barevné vozy Audi, BMW
a Mercedes vypadají na rozmanitých evropských tratích
jako pestrá kvetoucí louka, ale na rozdíl od té skutečné,
působící poklidným dojmem, se v DTM srdnatě bojuje o vítězství a prestiž na závodní scéně.
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Text: Iva Nováková, foto: Shutterstock.com

Cesta k vínu,
aneb vina vína!
Když si k dobrému jídlu nalijete sklenku dobrého vína, vaše chuťové pohárky zažijí
spojení, na které se nezapomíná. Jenom víno dokáže podpořit úžasnou chuť pokrmu
a vyzdvihnout všechny jeho přednosti…

Červené vítězí

Pokud dáváte přednost červenému vínu před bílým, lékaři
vás dozajista pochválí. Obsahuje totiž látku resveratrol,
která má blahodárné účinky na zdraví člověka. Jednoduše
by se dalo říct, že je resveratrol tak trochu elixírem mládí.
Dokáže člověka chránit před obezitou i cukrovkou. U zvířat
dokonce prodloužit jejich život. Odborníci už si dokážou
konečně vysvětlit takzvaný francouzský paradox. Tím je
fakt, že Francouzi téměř netrpí na akutní výskyt srdečních
chorob, mají nestřídmý jídelníček, ale dožívají se relativně
vysokého věku. Jak to dělají? Pijí denně alespoň sklenku
červeného vína, ve kterém se resveratrol nachází, i když jen
ve stopovém množství.
To, proč jsou červená vína bohatší na resveratrol je dáno
odlišností výroby bílých a červených vín. Při výrobě červených vín dochází ke kvašení se slupkami, zatímco při výrobě
bílých vín dochází ke kvašení až po té, co slupky odstraní.
A právě v slupkách se zázračná látka nachází.
Červené víno má i další přednosti, jako jsou flavonidy. Ty
fungují jako antioxidanty, které postupně s věkem potřebujeme tělu dodávat. Studie už před lety potvrdily, že lidé
starší 55 let, kteří si denně dali skleničku červeného vína,

měli menší riziko postižení demencí nebo Alzheimerovou
chorobou.
Je nutno podotknout, že červená vína jsou nedílnou a nepostradatelnou součástí pro gastronomický svět. „Nejde jen
o vychutnávání znamenitého moku ze skleničky. Červené
víno je součást jídla ať se jedná o paštiky, saláty, hlavní chody nebo dezerty,“ připomíná šéfkuchař Martin Lev, majitel
kuchařského studia Šelma v kuchyni.
„Červená vína se různí podle států, půdy, oblastí, odrůd,
barvy a chuti. Proto si každý sám musí vybrat víno, které
mu bude vyhovovat, protože u červených vín je chuť a barva velmi rozmanitá. V podstatě je to snadné. Červené víno,
které k jídlu dobře přiřadíte, zintenzivní vaše chuťové buňky. Znásobí se chuť pokrmu i vína jako celek, který k sobě
patří,“ vysvětluje šéfkuchař.
Odborníci doporučují zaměřit se spíš než na druh masa,
na jeho úpravu. Když budete pokrm připravovat, zeptejte
se sami sebe, co mu dodává typickou chuť. Je to koření?
Pomalé dušení nebo čerstvá zelenina, kterou jste použili?
Když vaříte, ponořujete se do složitého procesu plného
vůni a chutí, který dodává pokrmu jeho vlastní příběh. To
všechno si musíte představit. Ano, existuje norma, která

Na zdraví
tvrdí, že se k červenému masu nehodí ryby. Když ale prudce
osmažíte lososa, lehčí červené víno k němu bude ideální.
Zamyslete se nad tím, zda je vaše jídlo těžké nebo spíše lehčí. Podle tohoto klíče byste měli víno vybírat. Jestli se vám
to zdá příliš složité, můžete si představit, že je víno jakousi
další přísadou vašeho pokrmu. „Mám například rád červená vína jako Merlot, který má tmavou rubínovou barvu
a vůni po třešních nebo švestkách a fících. Používám ho
jako doplněk ke zvěřině nebo k masovým paštikám a k sýrům,“ svěřuje se Lev. K paštice vytříbené chuti byste zřejmě
zvolili brusinkový terč. Tady vám jej víno skvěle nahradí.
Jednoduchý princip, viďte?

Základní dělení

Zatímco předkrmy se obvykle lépe snášejí s bílými víny,
u polévek můžete občas sáhnout i po sklence červeného.
Skvěle doplní například silnou chuť pravého boršče.
Červené víno se hodí k těžší úpravě krocana a lehčí červená vína, jakými jsou Zweigeltrebe nebo Modrý Portugal,
skvěle doprovodí výraznější úpravy hovězího. „ Modrý
Portugal, který má jemnou rubínovou barvu a chuť trochu
po třešních, borůvkách a hruškách, mám ke krocanovi moc
rád. Dám si jej ale i k těstovinám s hovězím masem, k roastbeefu nebo ke zrajícím sýrům,“ doporučuje Lev.
Plná a vyzrálá červená vína se výtečně hodí ke kořenité
úpravě mas, ať už je to skopové, zvěřina, kachna, husa či
maso pernaté zvěře. Čím je tmavší maso a těžší úprava, tím
vyzrálejší víno volíme. U tučného masa je lepší volit mladé
červené víno, které má vysoký obsah tříslovin, jako je Cabernet Sauvignon, André nebo Dornfelder.
Pokud si myslíte, že víno a dezerty k sobě vůbec neladí, jste
na omylu. Existuje spousta sladkých možností, ke kterým je
víno jako stvořené. Čokoládová poleva a čokoládové zákusky dobře korespondují s plným bohatým dezertním vínem,
vyrobených z hroznů napadených ušlechtilou plísní. Tato
vína jsou většinou sladká a mají vyšší zastoupení alkoholu,
tak na to pamatujte.
Pudinky, šlehané pěny, smetanové a krémové zákusky doplní červená vína z botrytických hroznů z evropských i mimoevropských oblastí a třeba také portské víno, které je těžší
a sladší.

Je libo lehké víno?

Současný teplý podzim nahrává konzumaci lehkých vín. Co
je ovšem lehké víno, které přichází v současné době tak do
módy? Proč získává na své oblibě stále více a více?
Lehká vína obecně jsou méně alkoholická, méně výrazná.
Většinou mluvíme o vínech mladých, nevyzrálých a stolních.
„Lehkými víny jsou převážně kabinetní vína či klarety,
které mají i přes svoji lehkost výraznou ovocitost ve spojení s pikantní kyselinkou. Mezi odrůdy ideální pro lehká
vína se většinou řadí Sylvánské zelené, Ryzlink rýnský nebo
z červených vín Modrý Portugal. Lehká vína se vyznačují
světlou jiskrnou barvou a nízkým obsahem alkoholu, což je
způsobeno nedostatečným prokvašením cukru při výrobě.
Lehká vína mají nejen nižší obsah alkoholu, ale i extraktu.
Jsou ideální pro konzumaci v letním období, kdy jsou vyhledávána pro jejich harmonickou chuť a tzv. pitelnost,“ říká
k lehkým vínům vinárník Růža z pražské Šenkovny.
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Rozumná konzumace má na zdraví příznivý vliv, v opačném
případě však škodí.
Kyseliny obsažené ve víně vyrovnávají rovnováhu při trávení. Cukry posilují organismus, což se hodí při dietě. Minerální látky chrání před řídnutím kostí, antioxidanty proti
rakovině a odstraňují cholesterol. Kromě těchto uvedených
„plusů“ obsahuje víno i vitaminy B 3, B 5, B 6 a vitamin C.
Víno samo o sobě dále snižuje riziko cukrovky, ničí bakterie
v trávicím traktu, zvyšuje činnost slinivky břišní, pomáhá při
léčbě chřipky, zabíjí viry, které způsobují záněty mozkových
blan. Víno také zlepšuje pleť a nezpůsobuje otylost jako
např. pití piva.
Aby víno splnilo naše očekávání, mělo by mít určité vlastnosti. Vinaři poznají na první pohled, je-li víno čiré, čisté,
kvalitu poznají podle barvy i vůně.
Naprosto čiré víno je bez jakéhokoli zákalu. Čirost posuzujeme pohledem do sklenice, nejlépe proti světlu, ze stran
i seshora. Jakékoli nečistoty a zákaly ubírají na kvalitě vína.
Barva vína může mít podle druhu různé odstíny. Bílá vína
se vyznačují barvou od velmi světlé, zelenkavé až po odstíny hnědé. Vinaři odhadnou podle barvy vyškolení vína, obsah tříslovin, nedostatečné zasíření a mnohé další atributy.

Červená vína jsou ve škále světle červené až po hnědočervenou - u starých vín.
Jedním z nejdůležitějších znaků při hodnocení vína je vůně.
Musí být čistá a musí odpovídat odrůdovému charakteru
vína. Zkoušet vůni znamená dodržet i správnou teplotu
vína, při které se uvolňují těkavé látky. Vůně bývají svěží,
květinové až ovocné. Delším ležením v lahvích se vytváří
tzv. stařinka, což je chlebnatá vůně i chuť, která dává vínu
zcela nový rozměr.
Chuť vína je složitější záležitostí, protože ji tvoří celý
komplex různých látek. Víno se musí po jazyku „válet“,
aby zasáhlo všechny buňky. Víno pak označujeme jako
prázdné (je zde málo látek, které by doušek vína výrazně
nějak odlišovaly), lehké (mívá menší obsah alkoholu), plné
(všechny složky jsou plně zastoupeny), dlouhé (některá ze
složek působí déle), těžké (vyniká hlavně alkohol), robustní
(starší vína) a další. Podle obsahu kyselin jsou vína rozlišena
na tvrdá, ostrá, hladká, měkká, fádní, škrablavá a ocelová.
Hodnocení vín je samozřejmě mnohem širší. I labužníkovi
však nakonec stačí pouze to, jestli mu víno chutná a oslovilo ho, nebo mu nechutná, a tak příště sáhne raději po jiné
kvalitě.

Jak pít víno

K plnému okouzlení oné chvíle s vínem nestačí pouze otevřít láhev, nalít a vypít. To je málo. S vínem se musí umět
zacházet. Některá pravidla ani obyčejný konzument nezná.
Víno se musí otevírat při správné teplotě, měli bychom
správně odhadnout dobu dekantace před konzumací
(dekantování znamená přelití vína do karafy - oddělíme
tím sediment u starších vín, dále tím víno provzdušníme,
„otevřeme“ a následně zharmonizujeme). Dekantují se
vína bílá i červená. Mladá vína se doporučují otevírat půl
až dvě hodiny před podáváním, vína „robustní“ necháme
vydýchat třeba i dvanáct hodin. Před samotnou dekantací
se karafa „vyvíní“. Malé množství nalejeme dovnitř a krouživým pohybem opatrně vyléváme do připravené sklenky.
Nad plamenem svíčky můžeme sledovat i případné sedimenty, které do karafy nepatří.

V čem nejčastěji chybujeme při podávání vína?
Víno pijeme všichni rádi, jeho servírování ovšem není tak
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úplně jednoduché. Vybrat správné víno, pro správnou
chvíli, chce přece jen nějaké znalosti. Pojďme se podívat,
jakých chyb se nejčastěji dopouštíme…
1. Nesprávně zvolíme víno
Není nic horšího, než servírovat k určitému pokrmu pro
něj naprosto nevhodné víno. Nejde jen o to, že je to závažné porušení etikety, mnohem důležitější je, že si ani
jedno ani druhé tak nevychutnáte. Přitom se stačí držet
jednoduchých pravidel. K lehkým jídlům by mělo patřit
víno bílé. Chuť vydatných jídel zase podpoří lehčí víno
červené nebo plnější víno bílé. K tmavým masům (hovězí, skopové, zvěřina, játra, ledvinky), těžkým masitým
pokrmům a kořeněnému jídlu zvolte červené víno. I ke
sladkým dezertům se hodí víno. Jen musíte volit víno
sladké. U sýrů volba vína závisí na jejich druhu.
Další jednoduchá rada zní, tmavý pokrm se hodí k červenému vínu a ke světlému chodu (ryby, drůbež, telecí
maso, světlé omáčky) raději volte víno bílé. Velmi záleží
i na intenzitě chuti jídla. Pokud je pokrm výrazný, chuť
jemného vína by byla potlačena. Sáhněte proto po vínu
se silnější chutí. Málo z nás také ví, že pokud používáme víno při vaření, měli bychom stejnou odrůdu podávat také u stolu.
2. Víno chladíme na nesprávnou teplotu
Zvolit správnou teplotu vína je také mnohdy oříšek. Přičemž, ač se to nezdá, teplé víno je ještě lepší variantou,
než víno přechlazené. Přechlazením totiž víno ztratí
svou vůni a specifickou chuť. Rozhodně nikdy nedávejte
víno do mrazáku. Velké teplotní rozdíly by rázem láhev
znehodnotily. Největší chybou je podávat víno s kostkami ledu, aroma a výrazná chuť je v mžiku pryč.

4.

5.

6.

7.

Jak servírovat víno
Druh vína

Doporučená teplota při
podávání
vína

Doporučená
teplota
při konzumaci

Šumivá a šampaňská

5 °C

7-9 °C

Bílá suchá, mladá a růžová,
polosladká a sladká vína a vína
pozdních sběrů

8 °C

9-11 °C

Mladá červená, lehká a ovocná

8 °C

10-12 °C

Velká silná bílá vína

8-10 °C

10-12 °C

Elegantní červená vína

10-12 °C

12-14 °C

Velká těžká červená vína

12-13 °C

14-15 °C

Červená vína s bohatým obsahem
taninu

15-17 °C

18-20 °C

Stará likérová vína

10-12 °C

13-15 °C

3. Chybí nám kvalitní vývrtka
Myslíte si, že na tom nezáleží? Chyba. D vývrtky by měl
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8.

9.

10.

každý milovník vína zainvestovat. Důležité je, abyste si
při volbě vývrtky vybírali dle samotné šroubovice. Měla
by mít volný střed, být tenká a mít ostrou špičku, jinak
je možné, že bude korek trhat. Nejpraktičtější je k otevření vína barmanská vývrtka, neboli také dvoufázová.
Pokud pak nejste tolik zruční, můžete zvolit motýlkový
model, který představuje nejprodávanější typ. Klasickému nožíku se šroubovicí po dědovi se raději vyhněte,
nejen že byste přišli o nervy, ale možná i o láhev.
Protrhneme korek na konci
Také se pustíte do zátky se vší vervou a vývrtka vám
hladce projde zátkou až ven? Spolu s ní ale i kousky
korku do láhve. Proto předem odstraňte folii okolo
hrdla lahve a podívejte se, jak dlouhý korek vlastně je,
abyste vývrtku zašroubovali tak akorát.
Snažíme se, aby zátka lupla
Samozřejmě že může hostům připadat působivé, když
do otvírání vína zapojíme veškerou svoji sílu a zátka
vína nám lupne tak, že to slyší až sousedi. Správně by
ale neměl korek vydat žádný zvukový efekt.
Zvolíme nesprávné sklenice
Také jste se nadchly pro barevné varianty sklenic? Tak
to je ta úplně nejhorší volba. Jak červené, tak i bílé víno
by se mělo podávat v bezbarvé sklenici z tenkého skla
ve tvaru kalichu se stopkou, která by měla být dlouhá
alespoň 5 cm, aby se sklenice pohodlně držela. Pro vína
bílá a růžová vždy volíme menší sklenice tulipánového
tvaru, pro ta červená je vhodný větší a širší pohár se
zúženým hrdlem. Úzké a vysoké flétny se hodí na šampaňské či sekt.
Vínem pokapeme celý stůl
Malou alchymií je samotné nalévání vína. Hlavní
zásadou je, že se lahev nesmí dotknout sklenice, aby
ji nenaštípla. Otevřenou lahev také obalte plátěným
ubrouskem, který zachytí případné kapky. Při nalévání
můžete ukápnutí vína zamezit také tak, že v závěru
hrdlo lahve nadzvednete a pootočíte.
Pořadí rozlévání má své pravidla
Může vypadat romanticky, když nalijete víno nejdříve
člověku, který je vašemu srdci nejbližší, ale i tak byste
se měli řídit při rozlévání určitým pořadím dle bontonu.
Nejprve naplňte trochu svoji sklenici a ochutnejte, zda
je víno v pořádku. Poté vždy z pravé strany nalévejte
hostům podle následujícího pořadí: 1) duchovním (jsou-li mezi vámi), 2) ženám, 3) významným osobám a oslavencům, 4) ostatním hostům, 5) sobě.
Víno necháváme zteplat
Dost často vidíme, že hostitel sice přinese víno dokonale vychlazené, poté ho ale volně postaví na stůl. Což
má za následek, že během hodiny je již víno teplé.
Proto je vhodné bílá, růžová a šumivá vína podávat
v chlazených nádobách s ledem a vodou, aby si udržela
svou patřičnou teplotu. Pokud je třeba, můžeme takto
ochladit i víno červené.
Víno nesprávně skladujeme
Koupit víno a umísti ho do lednice je sice jednoduché,
ale k dokonalosti to má daleko. Musíme si uvědomit, že
teplota, vlhkost, světlo a poloha láhve, to vše rozhoduje o jeho kvalitě a následné chuti. Místo sklepa, balkónu či lednice raději použijte speciální vinotéku, která
poskytne vínu ty nejvhodnější podmínky

Víno plné
emocí
a hrdosti

VÍNA K OBJEDNÁNÍ I V DÁRKOVÝCH BALENÍCH:
info@templarske-sklepy.cz | tel.: +420 518 309 011

www.templarske-sklepy.cz

Gurmán
Text: Eva Houserová, foto: Shuttestock.com

Čaj, káva,

nebo snad čokoláda?

Start do nového dne si umíme jen stěží představit bez šálku čaje nebo kávy, které nás
povzbuzují a uklidňují zároveň. Ani sebemodernější doba nepřinesla nic, co by tyto
dva teplé nápoje s tisíciletou tradicí překonalo.

ČAJ….

Čaj se připravuje na mnoho způsobů a pije v mnoha podobách. Někdo bere čaj jako nápoj k snídani a vystačí si se sáčkem s čajovou drtí, druhý si dopřává čajový rituál a popíjí
jen odvar z lístků. Odkud se vlastně čaj vzal? Legenda tvrdí,
že tři tisíce let před naším letopočtem si čínský císař Shen
Nung při jedné z cest po své říši u ohniště převařoval vodu,
když tu lehce zafoukal vítr a několik lístků z jakéhosi keře
nad jeho hlavou spadlo rovnou do kotlíku s horkou vodou.
A zavonělo to tak, že místo aby císař lístky vylovil, z kotlíku
se napil. A bylo to tak lahodné a povzbudivé, že se rozhodl
tento nápoj pojmenovat „te“. Historicky doloženo ale je,
že pití čaje se rozšířilo mezi širší vrstvy lidí až za dynastie
Tchang (907 - 618 př. n. l.). Tehdy se sklizený čaj napařil
a poté lisoval do koláčů a cihel, které se před přípravou
nápoje rozdrtily v kamenném hmoždíři. Vzniklý prášek se
buď přímo vařil ve vodě, nebo se zalil horkou vodou. Čaj se
však nekonzumoval v této podobě – důležité bylo následné
našlehání bambusovou metličkou.

Dlouhá cesta do Evropy
Zajímavé je, že čaj byl v Číně a Japonsku koncem 4. století
aplikován jako lék. Tehdejší příprava se však značně lišila
od dnešní – listy byly trhány a lisovány do placek, které se
sušily, až zčervenaly, přidala se cibule a zázvor a po povaření se teprve tento čaj – lék podával. Přesto se kombinaci
čaje, cibule a zázvoru dodnes přisuzují léčebné účinky při
nachlazení nebo chřipce.
Do Evropy se čaj dostal až počátkem 17. století a byla to
drahá pochoutka jen pro bohaté.
Největšími evropskými čajovými velmocemi se stalo Portugalsko a Holandsko. A proč patří Britové k nejnáruživějším
pijáků čaje na světě? Může za to prý král Karel II., který
si roku 1660 vzal za manželku portugalskou princeznou
Kateřinou z Braganzy – velkou milovnici čaje. Díky ní si
čaj oblíbil nejen král, ale i celá Anglie. A odkdy se čaj pije
u nás? První tuzemská veřejná čajovna až na začátku 20.
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století. Založil ji cestovatel, spisovatel a sběratel japonského umění Joe Hlocha (1881 - 1857). O čaji se už sice zmiňují
K.H. Borovský a Jan Neruda, takže se jistě v našich zemích
prodával, ale skutečné údaje o tom neexistují.

Zelený pro zdraví
Mnozí milovníci čaje se přou, zda je zdravější čaj černý,
nebo zelený. Zelený čaj díky nahořklé chuti možná není tak
rozšířený, ale jeho farmakologické účinky jsou mnohem
silnější než u ostatních čajů. Už v roce 1191 sepsal japonský buddhistický mnich Eisai blahodárné účinky zeleného
čaje do Knihy čaje. Podle něj má zelený čaj pozitivní účinky
nejen na srdce či mozek, ale doporučuje jej například i při
léčení kocoviny. V každém případě zelený čaj povzbuzuje
jak fyzicky, tak i psychicky, neboť zlepšuje náladu a dodá
energii. Pozitivní účinky zeleného čaje zajišťuje obsah vitamínu C, minerálních látek, tříslovin či aminokyselin, ale především látka zvaná catechin, což je významný antioxidant.
Zelený čaj je účinný lék proti mnohým virovým onemocnění
či infekcím. Je prevencí proti mnoha druhům rakoviny, a to
právě díky antioxidantům. Zelený čaj obsahuje mimo jiné
i kofein, takže má čas obdobné účinky jako káva. Kofein
obsažený v čaji je ale vázán na třísloviny, takže jeho uvolňování je postupné. Pití zeleného čaje tedy zvyšuje koncentraci organismu. Není možné zde vyjmenovat všechny
pozitivní účinky zeleného čaje na náš organismus, protože
působí blahodárně prakticky na celé tělo.

OOlong je napůl cesty
Jak se ze zelených lístků stanou černé? Lístky se nejprve
nechávají zavadnout za současného vhánění vzduchu při
předepsané teplotě a vlhkosti. Během vadnutí se z listů
vypařuje voda, měknou, ztrácejí lesk, stávají se křehkými
a šednou. Zároveň v nich probíhají chemické změny - rozkládá se část chlorofylu, rozpadají se bílkoviny, probíhá
oxidace tříslovin a tvoří se čajové aroma. Zavadlé listy se
pak svinují, přičemž praskají a uvolňuje se buněčná šťáva.
Potom následuje fermentace, při vzniku éterických olejů se

Art

Ice Podzim 2016 |

127

Gurmán
rodí vůně čaje, uvolňuje se tein z vazby na taninu a mění
se barva lístků z šedé na tmavočervenou. Oolongy - polozelené, polofermentované či jinak nazývané, se připravují
podobně jako čaje zelené, pouze s tím rozdílem, že fermentace je „v půli“ přerušena sušením. Bohatý obsah silic
dodává tomuto čaji velmi silné povzbuzující účinky. Listy
jsou hnědozelené až skoro černé barvy. OOlongy taky jako
zelené patří k čajům dražším.

Nápoj čínských císařů
Jde o lahůdku, kterou si prý dopřávali čínští císaři. Bílý čaj
obsahuje velké množství ochmýřených lístků čajovníku,
chloupky se na něm vyskytují jen několik dní v roce, proto je tento čaj tak vzácný. Dříve se bílý čaj získával hlavně
z divokých čajových stromů. Po nasbírání se čajové lístky
nechají zavadnout a na platech se mírně pomačkají. Tím
se naruší buněčné membrány, což umožní slabou oxidaci.
Lístky bílého čaje se převážně ani netvarují. Z lepších sort
bílého čaje se ručně svazují kvetoucí čaje.

Ale i černý čaj léčí
Černý čaj prochází finální fermentací, takže má, oproti
jiným čajům, zvýšený obsah kofeinu. Díky tomu a také vitamínu B1 má černý čaj stimulační účinky. Proto se doporučuje popíjet při duševní práci, opravdu plnohodnotně nahradí
šálek kávy. Černý čaj také zlepšuje náladu a díky lehké
trpkosti uklidní i žaludek. Jako účinky zeleného čaje, účinky
bílého čaje, tak i účinky černého čaje jsou antioxidační. Nedávno také američtí vědci objevili další blahodárné účinky
černého čaje. U několika lidí vedlo pravidelné pití černého
čaje ke snížení cholesterolu v krvi a tedy ke snížení pravděpodobnosti srdečních potíží. Černý čaj je dokonce vhodný
pro diabetiky, neboť snižuje hladinu glukózy v krvi.

Favorit Earl Grey
Čajovník je sice jen jeden, ale typů čajů je mnoho. Záleží
na mnoha okolnostech a především na zpracování lístků.
Pokud patříte do skupiny lidí pijící čaj pouze pro zahřátí,
zcela jistě jste ochutnali čaj s názvem Earl Grey, který se
pyšní jedinečným aroma a originální chutí. Ve Velké Británii
se tento čaj stal druhým nejpopulárnějším čajem (nejoblíbenější je snídaňový English Breakfast). Nikdo přesně neví,
kdy a kde čaj Earl Grey vznikl, ale čajová společnost dříve
známá jako Jacksons of Piccadilly (založena 1815) tvrdí,
že to byli právě oni, kdo přišel s tímto populárním čajem.
Recepturu prý obdrželi roku 1830 od tehdejšího britského premiéra. S jiným tvrzením přichází jiná velmi známá
čajová firma Twinings. Ta tvrdí, že originální směs Earl Grey
pochází právě z dílen její společnosti. V současnosti ale není
podstatné, kdo má pravdu, jelikož společnost Twinings firmu Jacksons of Piccadilly koupila. Málo známou skutečností
je původ typické příchuti a aroma. Čaj je ovoněn extraktem
z kůry citrusových plodů bergamotu.

Pu Erh – čaj pro pokročilé
Říká se mu tajemný černý čaj. Dříve se tak označovaly
všechny lisované čaje vyrobené v čínské provincii Yunnan.
Dnes pod názvem Pu Erh nebo Pchu-er najdeme jen čaje
fermentované dodatečně, a to za účasti bakterií a plísní,
které se vyskytují na čajovníkových lístcích. Dodatečně fermentovaný čaj má chuť, na kterou si mnozí čajomilci musejí
zvyknout. Někomu Pu Erhy učarují s prvním douškem,
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jiný se k nim „propije“ delším zkoušením. Sypané Pu Erhy
vynikají silnou svíravostí a nahořklostí, lisované čaje tohoto
typu bývají nasládle až medovitě zemité, hořkosladké a svíravé jen minimálně. Zvláštní je také fakt, že na rozdíl od
ostatních čajů Pu Erhům prospívá stáří. Nejstarší čaje bývají
velmi jemné, ale taky velmi drahé. Na trhu lze koupit čaje
30 i 50 let staré.

Lapsang Souchong
Výjimečnost čaje Lapsang Souchong je patrná ještě dříve,
než ho ochutnáte. Čaj původně velmi oblíbený v jižních
oblastech Číny získal celosvětovou popularitu právě díky
své unikátní uzené vůni a chuti. Příběh čaje Lapsang Souchong začal pravděpodobně během dynastie Čching, kdy
oblastí Wu-Yi procházela armáda a na noc obsadila čajovou
továrnu. Tím se zpozdila výroba čaje, a aby výrobci sušení
urychlili, použili doutnající borové jehličím. Tato praxe se
překvapivě ujala.

Oheň, vzduch, oheň
Čaj Lapsang Souchong je pražen v bambusových koších
nazývaných honglong. Oheň udržuje při životě borové dřevo bohaté na pryskyřice. Po určitém čase je čaj ponechán
k oxidaci a pak dosušen opět na otevřeném ohni. Borovicové dřevo společně s jehličím podle chemické analýzy
zanechává v čaji aromatické látky, jako jsou longifolene
a alfa-terpineol, které neobsahují žádné jiné čaje. Svou
podstatou je černý čaj ovoněný kouřem. Jde podle některých zdrojů dokonce o vůbec nejstarší černý čaj světa. Kouřové až uzené aroma může být decentní, hutné až štiplavé,
záleží jednak na úrovni „uzení“ i kvalitě čaje.

Ochucené čaje
Ne každý je milovníkem silného černého čaje – na intenzivní a leckdy lehce nahořklou chuť je potřeba si zvyknout.
Kdo však dává přednost sladším či jemnějším čajům, může
vyzkoušet ochucené černé čaje. Základ tvoří černý čaj, ke
kterému se přidávají kousky ovoce či bylinky. Můžete si
tak vychutnat například černý čaj s jasmínem či bazalkou.
Vzhledem k tomu, že čaj má velice silné absorpční schopnosti, přijímá část aromatu květů nebo vonné silice velice
snadno. Děje se to ve zvláštních místnostech, kde se květy
rozprostřou na lískách a nechají se tu spolu s čajem několik dní. Pro efekt se pak k čaji přidává nepatrné množství
použitých květů.

Nejdražší čaje na světě
Co ovlivňuje cenu čajů? Druh, typ, místo sběru, rok sklizně. Ceny se ale časem mění, stejně jako se mění čaj, a tak
jmenovat konkrétní jeden čaj, který je nejdražším, není
možné. Ale rozhodně k nejdražším čajům patří například
Jubilee Tea, pocházející z jednoho jediného čajovníku ve Srí
Lance. Tento čajovník zasadil princ Filip v roce 1954 a byl
určen pro britskou královnu. Celkem bylo produkováno 500
stříbrných dóz. 100 gramů tohoto čaje vychází přibližně na
4 000 korun. Ještě dražší je Yellow Gold Tea Buds ze Singapuru, který je pokryt zlatem. Sběr lístků probíhá pouze
na jednom svahu, a to pouze jeden den v roce. Sklizeň se
provádí pomocí zlatých nůžek a pouze z vrcholku čajovníku. Lístky jsou pokryty vločkami z 24karátového zlata. Cena
se pohybuje kolem 5 000 korun za 100 gramů.

Daruj chvíli

pro šálek čaje

www.darujcaj.cz
OFICIÁLNÍ E-SHOP AHMAD TEA

Speciální sleva 15% pro čtenáře!
Platí do 5. 12. 2016 na celý sortiment e-shopu.
Zadejte slevový kód

inzice15 v košíku před přechodem do pokladny.
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Čaje tvořené výkaly
Čajoví gurmáni o nich sní, ale jen málokdo na ně finančně
dosáhne. Jde třeba o Bug Shit Tea, který je tvořen výkaly
hmyzu, používají se různé larvy nebo i moli. Hmyz pojídá
pouze čajové lístky a po průchodu trávicím traktem vyloučí čaj údajně ještě lepší. Trávicí enzymy zpracovávají čaj
způsobem vzdáleně podobným oxidaci a výsledný čaj je
tmavý, až temný. Ceny jsou závratné: tak například 20 let
starý Bug Shit Tea stojí na 200 000 korun za 100 gramů.
O něco méně (jen 140 000m korun) stojí Pandí čaj - výtvor
Ana Yanshiho, experta na divokou přírodu a podnikatele
ze Sečuánu. An Yanshi přišel na to, že je možné produkovat skvělý čaj z čajovníků, které rostou v zemi hnojené
pouze trusem pand velkých. Pandy se živí výhradně bambusem a jejich trávicí systém „nevysaje“ bambus a ponechá
v něm dostatek výživných látek. Pandí trus je tak špičkovým
hnojivem pro naprosto organický čaj. Cena za 100 gramů?
140 000 korun. A když jsme u těch cenových rarit – existuje
i nejdražší porcovaný čaj v sáčku. Za jeden pár zaplatíte 164
428 korun! Tento čaj od společnosti Ritz Carlton of Hong
Kong obsahuje diamanty, a i sáček je jimi osázen.

…NEBO KÁVA?

Chuť a vůni čaje mnozí z nás teprve objevují, ale káva je
naším milovaným společníkem už po mnoho generací. Dnes
je na výběr samozřejmě obrovská paleta tohoto nápoje, i když je pozoruhodné, že nezanedbatelný počet lidí
dodnes nedá dopustit na klasického českého „turka“, tedy
„kafe s lógrem“.
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Objev díky dobytku?
Podle legendy, která byla zaznamenána v jedné syrské
kronice z roku 1671, byla káva objevena díky nápadnému
chování dobytka. Pastevci z provincie Kaffa si stěžovali
mnichům blízkého kláštera, že jsou jejich zvířata v noci neklidná a ve dne neprojevují žádné známky únavy. Na místě,
kde se zvířata pásla, našli mniši tmavozelenou rostlinu,
která měla zelené, žluté a červené plody podobné třešním.
Mniši si z plodů připravili vývar a zjistili, že mohou zůstat
v noci vzhůru, modlit se nebo bavit, aniž by měli sebemenší
potřebu spánku. Potud legenda. Jisté je, že káva pochází
z Etiopie. Buna (zrno) je etiopský název pro kávu. Zelená
zrna se pražila na stole, mlela v kamenném hmoždíři a poté
přiváděla do varu. Káva se podávala v malém šálečku okořeněná kořením podobným zázvoru.

Káva dobývá svět
Pěstování kávy bylo až do konce 18. století převážně výsadou obyvatelů Arabského poloostrova. Vývoz zelených zrn
kávy byl pod těžkými tresty zakázán a Arabové záměrně
znehodnocovali kávová semena varem, aby nemohlo dojít
k vypěstování keřů kávovníku mimo Arábii. Největší zásluhu na rozšíření pěstování kávy i v jiných oblastech světa
mají zejména Holanďané, kteří na počátku 17. století tajně
přivezli zelená kávová semena z Jemenu.

Lest brazilského poručíka
V období kolem roku 1730 byl vyslán brazilským panovníkem do francouzské Guyany poručík Francisco de Melho

Palheta, aby urovnal jakýsi pohraniční spor. Jeho
pravým posláním však bylo získat a přivézt do Brazílie
semena kávovníku. To se mu nakonec lstí, kdy se vetřel
do přízně manželky guvernéra, nakonec podařilo. Pěstování kávovníku se v Brazílii nakonec tak rozšířilo, že
v současné době je největším světovým producentem
kávy. O další rozšíření kávovníku do ostatních oblastí
světa se následně nejvíce zasadili Angličané a Španělé,
kteří zavedli pěstování kávy ve svých koloniích.

Opatrní Češi
Zapátráme-li v historických pramenech, zjistíme, že
s kávou se jako první Češi seznámili na sklonku 16.
století Heřman Černín z Chudenic a Kryštof Harant
z Polžic a Bezdružic, kteří při svých cestách měli možnost poznat, s jakou oblibou ho pijí Arabové a Turci.
Trvalo ovšem více než sto let, než se káva dostala do
povědomí širším vrstvám. Na našem území patří ale kávové prvenství městu Brnu, protože prý jedna z prvních
kaváren byla otevřena právě tam.
V Praze začal kávu prodávat Arab Hatalah z Damašku,
mezi obyvateli Prahy známý jako Deodatus. Počátkem
18. století chodil po pražských ulicích v exotickém
oblečení včetně turbanu a nabízel kolemjdoucím
koflík neznámého nápoje. Lidem zpočátku káva nijak
nechutnala, spíš je lákala zvědavost ochutnat nový
exotický nápoj. Takže zatímco v Evropě už obchod
s kávou vzkvétal, v Čechách byla káva pouze výsadou
bohaté vrstvy měšťanů. Mazaný Deodatus totiž své
služby rozšířil o roznášku kávy do měšťanských domů.
Káva se stala módním hitem vyšších vrstev a Deodatus
si tak mohl dovolit v pražské Karlově ulici založit první
kavárnu „U zlatého hada“.

Vzestup a pád českých kaváren
Kávě se u nás začalo dařit vlastně až v 20. století mezi válkami, v té době byly na vzestupu i kavárny, které se pomalu
stávaly symbolem nového životního stylu. Jejich rozmach
byl ale bohužel přerušen druhou světovou válkou, která
kromě jiného přinesla i období kávového „půstu“, protože místo kávy se prodávaly pouze kávové náhražky jako
cikorka anebo melta. Po válce byly soukromé pražírny znárodněny a prvorepublikové kavárny z větší části zrušeny.
Kvalitních káv byl na trhu velký nedostatek a pro mnohé
rodiny byly cenově nedostupné i kávovary. Že by byl právě
tohle důvod, proč se u nás zabydlel „český turek“, který se
stal velmi rychle nejpoužívanějším a nejlevnějším způsobem
přípravy kávy?

Nejdražší káva světa
Slyšeli jste už o kávě Kopi Luwak? Její nenapodobitelná
chuť je sice oceňována mnohými znalci, ale když zjistíte její
původ, přejde vás asi chuť. Jméno „luwak“ v Indonésii patří
kunovitému zvířátku jménem cibetka, která se živí hmyzem
a tropickými plody, ale také plody kávovníku, které procházejí jejím trávicím traktem. Trávením v cibetčím žaludku
probíhá v podstatě fermentační proces, který je způsoben
bakteriemi (hlavně bakterie kyseliny mléčné) a enzymy,
které promění proteiny na malé molekuly a tím se ztratí
z kávy některé hořké látky. V trusu tohoto zvířátka zůstávají peckovice kávovníku, po kterých denně pátrají sběrači.
Když je najdou, odstraní obal a uvnitř nepoškozená ká-

vovníková zrna upraží tradičním způsobem. Kilogram této
kávové lahůdky vyjde na tisíc dolarů. A jak cibetková káva
chutná? Je velmi kořeněná, s velice příjemnou a lehkou
příchutí čokolády a karamelu.

Pro japonské labužníky
Mezi další skvělé kávy jistojistě patří i Jamaica Blue Mountain, která je už ale pěstována na plantážích a sklízena tradičním způsobem. Je to velmi ušlechtilý druh, který pochází
z ostrova Jamajka, kde se pěstuje v oblastech s nadmořskou
výškou okolo 2000 metrů. Typická jsou pro ni větší, tmavě
modrozelená zrna. Káva vyniká jemnou kyselostí a bohatou
oříškovou chutí. Nejlepší je středně upražená a je ceněna
především pro sytou a zároveň delikátní vůni.
Většina produkce této kávy skončí na japonském trhu, kde
je velmi vyhledávaným druhem. U nás se dá samozřejmě
také sehnat, ale velmi pravděpodobně se nebude jednat
o ty nejkvalitnější druhy.

Káva z Havaje
Do třetice všeho nejlepšího uveďme kávu Kona, která je
pěstována na havajských plantážích, na vulkanické půdě
svahů sopky Mauna Loa. Jsou zde ideální podmínky pro
její pěstování – je zde vyvážený poměr srážek, slunečního
záření a pravidelná odpolední oblačnost, zastiňující kávovníky před prudkým sluncem. Káva má špičkovou kvalitu a je
proslulá svým jedinečným aroma, má vynikající měkkou
chuť s oříškovou příchutí, decentní a bohatou kyselost.
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Aromatizovaná káva
Pokrok nezastavíš, a tak i káva se dočkala vývoje v podobě
nových příchutí. Ochucování kávy našlo poprvé místo na
trhu v 70. letech 20. století ve Spojených státech. Zrna slabší
kvality se před upražením postříkají nosným olejem a po
upražení se ochutí různými aromatickými látkami, které
jsou buď syntetické anebo přírodně identické. Nejčastějšími
ochucovadly jsou mandle, čokoláda, amaretto, máta, skořice, kardamom, nejrůznější oříškové příchutě, mandle, muškátový oříšek a moka. Módním hitem jsou ovocné příchutě,
především malinové, banánové, pomerančové a citrónové. Nicméně zarytý „kafař“ si jakoukoliv příchuť odpustí,
protože se pro aromatizování používají méně kvalitní zrna
a často se stříkají chemicky.

Co země, to jiná chuť
V arabských zemích je velmi oblíbený kardamom, který
překryje hořkou chuť silné kávy. Také je možné společně
s kardamomem přidávat malé množství šafránu. Pro Itálii je
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typická skořice, v Mexiku se přidává kromě cukru a skořice
i hřebíček a v Belgii je oblíbeným ochucovadlem samozřejmě čokoláda. Rakušané si zase do své milované vídeňské
kávy přidávají malé množství sušených fíků. Není divu, že se
káva ochucuje také malým množstvím alkoholu. Ve Francii
jsou to likéry koňak, Řekové nedají dopustit na anýzový
likér „ouzo“, Švýcaři přidávají nápoj vyrobený z třešní (tzv.
„kirsch“), Britové kávu dochucují whiskou a Belgičané mají
svou hruškovici.

Mléko raději netučné
Co si ale dopřávají všichni bez rozdílu národnosti (s výjimkou Turecka, Jemenu a Etiopie), je mléko. Mimochodem
se má do kávy přidávat jen mléko se sníženou tučností,
protože tuk překryje jemné chuťové nuance spařené kávy.
Jestliže pijete kávu pro povzbuzení, pak je dobré vědět,
že přítomnost mléka trochu potlačuje nejen chuť, ale i vliv
kofeinu.
Kombinace kávy s mlékem není žádná novinka, historické

Gurmán
ných kalíšcích a relativně nízká pořizovací cena kávovaru.
Za komfort si ale připlatíte. Proto nedoporučujeme levné
přístroje. Na výslednou chuť kávy z kapslí má totiž kávovar
velký vliv. Chuťový prožitek ovlivňují pochopitelně i osobní
zvyky. Proto před nákupem pečlivě vybírejte a ochutnávejte. Na trhu jsou už také i plnitelné kapsle, do nichž můžete
vkládat kávu podle svého gusta.

BIO platí i pro kávu
V dnešní době, kdy se všechno možné něčím nahrazuje,
je nutná obezřetnost v hlídání kvality i u kávy. Kdo chce
zaručenou kvalitu, vsadí na biokávu. Pěstuje se na vybraných plantážích bez použití chemických přípravků v horských oblastech především v zemích Jižní a Střední Ameriky
a Afriky a to hlavně v Etiopii, která je pravlastí kávovníku.
Nejkvalitnější kávová zrna vybraných druhů arabiky i robusty jsou sklízena převážně ručním sběrem a zpracovávána
co nejšetrnějšími metodami. Biokávy se prodávají v mleté,
nemleté i instantní formě, jsou vhodné jak na přípravu
v překapávačích, tak i pro zalévanou kávu.

Větší nebo menší zrnka?
V našich zeměpisných šířkách jsou nejrozšířenější dvě odrůdy kávy - arabika a robusta. Vedle rozměrů zrnek se liší
i kvalitou a chutí. Arabika má plody o něco větší a také kvalitnější, obsahují o něco méně kofeinu. O to má ale arabika
plnější chuť a pronikavější aroma. Ani menší zrnka robusty
vás ale nezklamou. Obsahují větší procento kofeinu a chuť
této kávy je zemitější. V každém případě není nad kávu
čerstvě umletou. Fajnšmekrům proto doma nechybí kávový
mlýnek…

Kofein – dobrý sluha, zlý pán

prameny uvádí, že se takto pila už od konce 17. století.

Instantnost? Z nouze ctnost
Instantní káva se zrodila pro armádu. Za první světové války se stala součástí jídla určeného vojsku, zřejmě proto, aby
se urychlila její příprava. Nasypat a zalít horkou vodou…
Z této nouze se stala ctnost až roku 1938 s označením Nescafé, které se používá dodnes. Vyrábí se sušením mletých
pražených zrn kávovníku, ale aby se z instantní kávy stal
nápoj alespoň vzdáleně připomínající chuť a vůni kávy, je
ho nutno chemicky aromatizovat, protože samotná instantní káva nevoní. Nicméně kvalita instantních kávových
nápojů se stále zvyšuje, a tak se najdou už značky, které
uspokojí i kávové gurmány.

Kávové kapsle
K nejnovějšímu trendu patří konzumace kávy v kapslích
z plastu či hliníku. Výhodou je časově nenáročná příprava,
minimální údržba přístroje, delší trvanlivost kávy v uzavře-

Odborníci se shodují, že za přiměřené pití kávy lze označit
denní konzumaci čtyř až šesti šálků denně, což by mělo
odpovídat cca 300 mg kofeinu. A nejlepší účinky na lidský
organismus má černá káva bez dochucovadel, tedy bez
nejčastěji přidávaného cukru a smetany. Káva podporuje
hubnutí a působí jako prevence proti některým (dokonce
i nádorovým) onemocněním. Bylo také zjištěno, že pití kávy
může snižovat riziko vzniku srdečních a respiračních chorob, mrtvice a diabetu. Káva jako čistě přírodní produkt je
totiž výborný antioxidant. Kofein také zvyšuje koncentraci
dopaminu, což vyvolává příjemný pocit spokojenosti a štěstí. Nicméně pokud máte vyšší krevní tlak – pozor. Káva ho
zvyšuje a způsobuje rychlejší srdeční činnost. Nic se zkrátka
nesmí přehánět: nadměrné „kafování“ může způsobit nervozitu, bolest žaludku, neklid, nesoustředěnost a dokonce
i ztrátu schopnosti jemné motorické regulace.

Receptury

Pravá turecká káva

Na přípravu této kávy potřebujeme džezvu (konvička
kónického tvaru), 7 g velmi jemně namleté kávy a 100 ml
vody. Do džezvy nalijeme studenou vodu, přidáme kávu
a přivedeme k varu. Káva zpění a naplní konvičku až po
okraj. V této chvíli kávu odstavíme a necháme pěnu spadnout. Zpěnění opakujeme ještě 2krát. Potom necháme
usadit kávovou sedlinu a kávu naléváme z výšky 8 - 10 cm
do šálků. Kávu můžeme připravovat i se lžičkou cukru,
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přidanou do džezvy ještě před zpěněním. Tím se překryje
nahořklá chuť kávy, způsobená únikem těkavých aromatických látek při opakovaném varu.

Mocca káva
Tento způsob je oblíbený především ve Francii a Itálii. Ve
Francii se připravuje v tzv. cafetiérii a v Itálii v mocca konvičkách. Jedná se o silnou kávu, která je trochu podobná
espressu. Příprava v cafetiérii: kávu nasypeme do konvice
(5g - 8g na jeden šálek) a zalijeme vroucí vodou. Nasadíme
sítko a po 4 minutách protlačíme sedlinu na dno konvičky.
V mocca konvičkách: do sítka dáme 7 g kávy na porci a do
spodní šroubovací části čerstvou vodu. Potom konvičku
postavíme na plamen a necháme vřelou vodní páru projít
do horní části konvičky. Oběma způsoby získáme nápoj
s výrazným aroma.

Caffé espresso
Espresso je rychlý způsob přípravy, přičemž se z kávy vyluhuje nejvíce chuťových a aromatických látek a minimum
škodlivin, které v ní jsou. Výsledkem je jedinečný, silný a výrazný nápoj s nedefinovatelnou jemně nahořklou chutí. Připravit správné espresso není vůbec jednoduché. V kávovaru
musí být použita čerstvá voda (můžeme použít stolní vodu
nesycenou oxidem uhličitým), šálky by měly být předehřáté.
Je nezbytné vždy použít čerstvě jemně, avšak ne práškovitě
namletou kávu (platí čím čerstvější, tím lepší). Páka kávovaru musí být čistá a káva v páce upěchována.

…A CO HORKÁ ČOKOLÁDA?

Pokud nejste milovníky čaje ani kávy, pak možná fandíte
horké čokoládě. Na ní si jako první s největší pravděpodobností pochutnávali Aztékové na území současného Mexika.
V dřívějších dobách se čokoládovému nápoji říkalo xocolatl.
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Pokud byste si ho chtěli připravit, našlehejte kakao smíchané se studenou vodou, přisypte kukuřičnou moukou
a koření. Ale asi vám to moc chutnat nebude... Horkou
čokoládu v podobě, jak ji známe dnes, začali připravovat
nejdříve Španělé, kteří v podstatě u původního nápoje
xocolatl studenou vodu vyměnili za horkou a mnohem déle
šlehali kakao. V 17. století se receptura poněkud změnila, místo kukuřičné mouky se začal přidávat cukr a vodu
nahradilo mléko. Nápoj doznal sladší a také jemnější chuti.
A kdo se zasloužil o rozšíření horké čokolády do mnoha
dalších zemí? Italové. Horkou čokoládu si s oblibou vařili
na obchodních cestách po celé Evropě a seznamovali s ní
své obchodní partnery.

Čokoládu jen kvalitní
Samozřejmě že čokoláda dělá dobře našemu organismu.
Kakaové boby jsou bohatým zdrojem vitamínu C, obsahují
také velké množství minerálních látek jako železo, mangan, chrom, hořčík nebo zinek. Nezanedbatelný je i jejich
obsah antioxidantů a zdravých tuků omega-6. A není to
tak dlouho, co vědci objevili neurotransmiter anandamid,
který v našem těle vyvolává pocit štěstí, zlepšuje nám náladu. Dalším vylepšovačem psychiky je v kakaových bobech
přítomný známý bserotonin. Poslední studie potvrdily, že
pravidelná konzumace kakaa také snižuje krevní tlak. Ale
pozor na kvalitu horké čokolády, která je u nás bohužel
rozdílná. Většinou je totiž složena z čokoládového nebo
kakaového prášku, cukru a horké vody, a to ať si ji dáte
z automatu nebo ve většině restaurací a bister. Rozdílná je
i kvalita instantní horké čokolády v obchodech. Pokud si
chcete pochutnat na opravdové kvalitě, vyžadujte horké
čokolády, které se připravují z 60% až 80% hořké čokolády
a zalévají se mlékem nebo smetanou. A pak už záleží jen
na vás, zda si tuhle zdravou kalorickou bombu necháte
dozdobit kopečkem pravé šlehačky…

Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

Do lázní…

To, že se člověk potřebuje zastavit, chvilku se nadechnout a uspořádat si myšlenky, to jistě není žádnou převratnou novinkou.
Právě k tomu účelu nám slouží lázeňské domy a wellnes centra.
Pojďme se podívat, kam bychom mohli za zdravím a dobrou pohodou vyrazit…

Téma
Nejprve ale pár slov k wellnes jako takovému. Wellness
je životní krédo moderních lidí 21. století, kteří vyznávají
zdravý životní styl. Tento pojem znamená celkově vyvážený tělesný i mentální stav a pochází z anglického spojení
well-being. A jak tohoto harmonického stavu dosáhnout?
Někdo sází na fitness centra, jiný dává přednost relaxačním
pobytovým programům.
Luxusní wellness nabízejí jak specializované čtyř i pěti
hvězdičkové hotely, tak lázeňská střediska, vybavená velmi
kvalitními wellness centry. Spa hotely mají velkou nabídku
nadstandardních služeb, jako je kosmetika, kadeřnictví,
manikúra, pedikúra a moderní přístrojové procedury. Důraz
se klade také na výborné kulinářské či kulturní zážitky.
Luxusní wellness pobyty se zaměřují zejména na exkluzivní
wellness, relaxační a pěstící procedury.

Chtějte superior

Chcete-li nejvyšší luxus, jaký je možný, vyberte si pětihvězdičkový hotel. Žádná vyšší kategorie neexistuje ani v zahraničí. Pokud hotely vystupují například s označením „7
hvězdiček de Luxe“, jde spíš o reklamní informaci. Co je
ale uznávanou zárukou nejvyšší kvality, je hotel či pokoj
„Superior“. Mohou se s ním pochlubit špičkové podniky,
které poskytují zvlášť vysokou nabídku služeb a máte nárok
se při pobytu cítit jak v bavlnce. Označení „Superior“ se
nachází jak na klasifikačním certifikátu (dokladu), tak na
klasifikačním znaku hotelu. Vedle luxusního ubytování
v nejlepších pokojích si užijete špičkových wellness služeb,
většinou prostřednictvím balíčkových elektronických karet
nebo identifikačních čipových náramků.

Pestrá nabídka hotelů

Wellness hotely nabízejí širokou a nápaditou nabídku
relaxačních pobytů, ale důležitá je i lokalita. Co vám budou
platné špičkové služby, když vás bude rušit hučení dálnice
nebo se budete z oken dívat na rozsvícené sídliště. Naštěstí
u luxusních wellness hotelů takové nepříjemnosti nehrozí.
Nacházejí se na nejrůznějších typech míst a lokalit - v lázních, kde by je člověk čekal asi nejspíše, na malebných historických místech, ale také na horách. Milovníkům romantiky vycházejí vstříc hotely ležící zcela na samotě, uprostřed
lesů, kde můžete svůj wellness pobyt spojit s procházkami
kouzelným okolím hotelu a podle libosti využít doplňkový
sportovní či adrenalinový program. A pokud se vám podaří
objevit wellness hotel, který své luxusní pokoje vybudoval
v prastarých zdech, z nichž dýchá duch historie, pak bude
vaše touha po wellness zážitcích s luxusním ubytováním
a především po romantice uspokojena dokonale.

Wellness programy

Některé wellness programy se zaměřují na revitalizaci
lidského zdraví a mysli, na to jak se cítit lépe a energičtěji.
Další se zabývají cíli, jako je přestat kouřit, zhubnout, nebo
zahrnují fitness. Mezi tradiční osvědčené wellness kúry
řadíme bazén s masážní lavicí a tryskami, vodním chrličem
a protiproudem, whirpool, klasické masáže nebo masáže lávovými kameny, finskou saunu, parní lázeň, solnou
jeskyni, fitness přístroje, víceúčelové posilovací věže, běhací
pás - chodník, ergometry, infrasaunu, zábaly a peeling. To
všechno je samozřejmá klasika v takzvaných suchých nebo
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mokrých zónách. Velmi známé a oblíbené jsou také thajské
masáže, ať už tradiční relaxační, nebo olejová, aromatická,
masáž Thai Nirvana, masáže různých částí těla, Hilot, Shiatsu nebo masáž „čtyř rukou“. Další oblíbenou procedurou
ve všech wellness a spa provozech patří například i masáž
bylinnými váčky, které se kvůli různě intenzivnímu „přitiskávání“ horkých bylinných váčků říká masáž bylinnými
razítky. Znovuobjeveným rituálem pro detoxikaci a revitalizaci organismu člověka se stala masáž himalájskou solí.
Tato ozdravná procedura dokáže efektivně zbavit člověka
bolesti svalů a zlepšit krevní oběh. Znalci dokonce doporučují masáž himalájskou solí jako součást ošetření zeštíhlujících kúr. Luxusní procedurou je například i fidžijská masáž
horkými mořskými lasturami, které napodobují plynulý
pohyb vln na mořském pobřeží. Důkladné prohřátí svalstva napomáhá odstranit bolesti zad a šíje, rytmická masáž
navozuje harmonii a klid.

Baňkování je po Riu hit

Fotky amerického fenomenálního plavce Michaela Phelpse
s modřinami po baňkování, kterými se během olympiády
udržoval v kondici, obletěly celý svět. Proto je teď po baňkové masáži velká poptávka. Tato několik tisíc let stará metoda dokáže účinně odstranit bolesti páteře a pohybového
aparátu, zároveň příznivě ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. Baňkování spočívá v přikládání skleněných nádobek na
pokožku. Vzduch v baňce se před aplikací zahřeje / vytlačí
tlakovou pistolí, což způsobí podtlak. Baňka se poté přisaje
na kůži, kterou podtlak vtáhne dovnitř. To způsobí prohřátí
a uvolnění organismu. Dojde k urychlení krevního oběhu
a tělo začne vylučovat škodliviny. Modřiny jsou normální
reakcí kůže na baňkování, nebolí a během několika dnů se
samy vytratí.

Lymfodrenáž nestárne

Tuto efektivní proceduru, podporující aktivitu lymfatického
systému, by si měl každý, kdo si chce svoje tělo očistit od
škodlivin, které se nám chtě nechtě v organismu usazují.
Je-li lymfatický oběh narušen, dochází k zadržování toxinů
v organismu a s tím spojenému zavodňování. To se pak projevují navenek především nežádoucími otoky, zhoršenou
kvalitou kůže, sníženou imunitou. Jsou známy dvě základní
metody lymfodrenáže - manuální a přístrojovou (známé
kalhoty, v nichž si poležíte).

Zkrášlování pomocí přístrojů

Do wellness pronikly i kosmetické přístrojové zákroky,
které si můžete dopřát třeba i při pobytu v hotelovém
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Koho by nepotěšilo například privátní gurmánské menu při svíčkách, společná aroma masáž,
koupel ve vířivce nebo soukromé chvíle pod
jemným teplým tropickým deštěm… Nicméně my
se zaměříme na wellness procedury v lázeňských
střediscích, která svou nabídku mají obohacenou o procedury s využitím termálních pramenů
(např. suchá uhličitá koupel, speciální bahenní
zábaly, inhalace minerálních vod). Když si pobyt
zvolíte právě v lázních, vedle relaxu svému organismu dopřejete i léčebné kúry.

Romantika v Lázních Mšené

Slatinné Lázně Mšené nedaleko Prahy úspěšně
léčí už 220 let zejména nemoci pohybového
aparátu, a po příjezdu na vás dýchne nostalgie
starých časů. Ohromí vás krásná krajina kolem
a pečlivě udržovaný historický vzhled lázeňských
budov. Nicméně ty jsou uvnitř vybaveny tím
nejmodernějším zařízením. Snoubí se tu tradice
s bohatou nabídkou lázeňských a wellness procedur, kterou ocení i ti nejnáročnější klienti. Velmi
účinná je místní vodoléčba kloubů i páteře, takže
doporučujeme například parafínové a rašelinové
zábaly nebo plynové injekce. Vedle medicínské
péče jsou ale tyto lázně oblíbené i pro mnoho
druhů wellness pobytů. A když už jsme zmínili
romantiku, právě Lázně Mšené jsou pro ni jako
stvořené. Mohl by vás zaujmout například levandulový pobyt pro dva s aroma masáží zad,
peelingem a různými zábaly, to vše s vůní této
byliny. A k tomu balneo procedury podle svého
výběru (od bylinných koupelí až po elektroléčbu),
sportovní vyžití od bazénu až po tenis, romantické večeře v soukromí a levandulová výzdoba
vašeho pokoje. Vybrat si ale můžete i jiné vonné
procedury: například rituál Champagne s koupelí
v šampaňském, aromaterapeutický rituál královny Kleopatry nebo balíček procedur Mořský
vánek s mořskými řasami a bahnem.
studiu. Jde například o kavitaci (liposukce ultrazvukem)
nebo o tripolární radiofrekvenci, která představuje jemnou a ohleduplnou alternativu k plastickým operacím. Dá
se použít na každý typ kůže. Účinky regenerace kolagenu
a odbourání tuku jsou klinicky prokázány. Je to neinvazivní
metoda pro vypínání pokožky, remodelaci kontur těla i obličeje. Vyhlazení, zpevnění a regenerace kolagenu pokožky
bez jakýchkoli injekcí, chirurgických zákroků či nutnosti
rekonvalescence nebyly nikdy snazší a rychlejší. Zákrok je
ambulantní, neinvazivní, bezpečný a naprosto bezbolestný.
Je variantou liposukce - operace na odstranění tukových
rezerv. Tvaruje tělo a zmenšuje obvod na místech, kde má
dispozice k ukládání tuků, redukuje uložený tuk, jemné
vrásky, zlepšuje vzhled pokožky zasažené celulitidou, redukuje “druhou bradu“ a strie. Radiofrekvence je vhodná
pro všechny tělesné partie, na povadlé oblasti na krku
a obličeji, na ochablou kůži na břiše, pažích a stehnech a na
místech, na nichž se objevuje celulitida.
Welness hotely nabízejí ještě daleko širší paletu služeb,
záleží jen na vašem přání. Co takhle romantika ve dvou?
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Lázně Bohdaneč tradičně
i alternativně
Chcete-li zapomenout na starosti všedních dní a načerpat
nové síly, můžete se vydat do malebné polabské nížiny do
Lázní Bohdaneč, obklopených nádhernými lesy a pozůstatky rozsáhlých rybničních soustav. Lázně mají vlastní přírodní léčivé zdroje s ložisky slatiny a přírodní minerální vodou,
charakterem Ryzí alkalické kyselky. Léčí se tu především
pohybový aparát se specializací na revmatologická onemocnění, artrózu atd. Lázeňský komplex zasazený do rozlehlého parku se zahradou, která je pastvou pro oči, je však
oblíben i pro širokou škálu wellness pobytů. Pětidenní wellness pobyt vám zajistí uvolnění a relaxaci v podobě masáže
horkými lávovými kameny, medovo-mléčného zábalu či
aromatické koupeli se solí z růžového jezera. Samozřejmostí je volný vstup do finské a parní sauny a whirlpoolu.
Ale pokud toužíte po něčem alternativním, navštivte nově
otevřenou Medical Wellness Clinic, která propojuje klasic-

Art
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kou západní medicínu s východními léčebnými postupy.
Tato specializovaná klinika zaměření na celostní medicínu
je první svého druhu v českém lázeňském prostředí. A jaké
metody se tu nabízejí?
Biorezonanční metoda BICOM: Metoda respektuje principy západní, ale také tradiční čínské medicíny. Na rozdíl od
západního lékařství neléčí pouze příznaky nemoci, nenutí
pacientovi závislost na lécích, které mohou škodit vedlejšími účinky a vyvolávat jiné potíže. Zaměřuje se na přesnou
diagnostiku, odhalení skrytých příčin onemocnění a její
následnou léčbu.
Autopatie: Metoda celkového pozitivního ovlivňování or-
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ganismu od spirituální sféry až po tělesné orgány, čerpající
z principů klasické homeopatie. Jedná se o neinvazívní alternativní metodu, pozitivně ovlivňující organismus tak, že
je schopen vlastními silami zlepšit či odstranit i dlouhodobé
a „nevyléčitelné” potíže a nemoci, zlepšovat životní pocit,
zvýšit odolnost a nastolit samouzdravující proces.
Metoda RUŠ: Princip metody je jednoduchý: najít problém,
pojmenovat jej, přijmout, následně pak problém sám mizí.
Je to moderní, jednoduchá, praktická, logická a věcná metoda pro současného člověka. Přímočaře řeší skutečné příčiny aktuálních problémů. Klient se zbavuje potíží už během
relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým efektem.

Téma
kloubů a přidružených tkání. Působí protizánětlivě a analgeticky, přispívá k fyziologické regeneraci opěrného aparátu a tím k ústupu bolesti.
Vysokodávková infuzní terapie vitamínem C: Dosahuje
vynikajících výsledků v léčbě chronických infekcí, špatně se
hojících ran, při alergiích, revmatu, Bechtěrevově nemoci,
astmatu a dýchacích obtížích, nádorových onemocněních,
zánětů kůže, kardiovaskulárních onemocněních i dalších
nemocech.
Oxygenoterapie: Aplikace kyslíkových inhalátorů je vhodná
k posílení obranyschopnosti organismu a k prevenci proti
infekcím, nemocem a nádorovým onemocněním. Relaxační
sezení kyslíkové inhalace posiluje účinek jiných typů lázeňských procedur tím, že snižuje stres a napětí, uvolňuje
páteř, svaly a okysličuje tělo.
Kryoterapie: Ochlazením dochází k omezení rychlosti vedení nervového vzruchu a klient tak pociťuje okamžitou úlevu
od bolesti. Během terapie dochází k regeneraci, zvýšení tolerance fyzické zátěže a k všeobecnému zvýšení výkonnosti
organismu jako celku. U žen může aplikace upravit celulitidu. Díky vyplavování kortikoidů z nadledvinek se urychluje
regenerace, vlivem zvýšení hladiny endorfinů se pacient cítí
ve skvělé kondici, a to jak po fyzické, tak psychické stránce.

Moderní Lázně Hodonín

Rekonektivní léčení: Metodu vyvinutou Dr. Ericem Pearlem
lze chápat jako zastřešující formu všech možných léčitelských směrů. Během léčení dochází k napojování vláken
DNA, což jsou nositelé informací uvnitř lidského těla. Tato
vlákna pravděpodobně fungují také jako „anténky“ pro
propojení s vesmírem tak, abychom mohli posilovat svou
tělesnou stránku a rozvíjet se správným směrem. Jedná se
o formu uzdravování, která nás spojuje s plností vesmíru,
stejně jako s plností našeho bytí a toho, kdo jsme.
Guna: Injekční aplikace kolagenu s pomocnými látkami
přírodního původu šetrně a účinně léčí bolest pohybového aparátu, zlepšuje pohyblivost zpomalením degenerace

Pokud máte rádi Slovácko, navštivte chloubu jihovýchodní
Moravy – jedny z nejmladších lázní v České republice. Lázně
Hodonín příroda obdarovala vlastním přírodním léčivým
zdrojem, a to rozsáhlými zdroji jodobromové solanky, která
díky vysokému obsahu jodu a svým složením patří mezi
nejkvalitnější jodové vody v Evropě a bývá přirovnávána
k vodě z Mrtvého moře. Má jedinečné preventivní a regenerační účinky. Exteriér lázní je opravdu moderní, vždyť
pavilony nemají více než třicet let. Určitě oceníte i netradiční tvar pavilonu Bliss Day Spa, který byl slavnostně otevřen
v loňském roce, a připomíná svým tvarem lotosový květ.
V mladých lázních se můžete těšit na nejmodernější procedury: například na koupel horkým vzduchem v kamenné
sauně, podvodní a reflexní masáže, lokální hibernaci suchým ledem, inhalování jodových solí rozptýlených v jodové gradovně, chladovou terapii v kryokomoře, světelnou
a laserovou terapii, revitalizační Bemer elektromagnetickou metodu, laserovou péči nebo zážitkovou saunu s exotickým masážním olejem z Fiji. Netradičně jsou nazvány
i některé pobytové balíčky: například Lázeňský ozdravný
verbuňk, Hodonínský román pro ženy, V Hodoníně za
vojáčka nebo Aby tělo nebolelo. Když k tomu připočteme,
že zdejší region je proslulá úrodná oblast kvalitního vína,
folklóru, rázovitých lidových tradic a nabízí hustou síť vodní
a cyklo turistiky, rozhodně jde o pobyt, který si báječně
užijete.

Radonový Jáchymov

Lázně Jáchymov leží asi 21 km severně od Karlových Varů
v malebném údolí Krušných hor. Lázně jsou proslulé léčivou
radonovou vodou o teplotě 29 - 36 °C, které se přivádí do
balneprovozů v lázeňských domech. Z nich je nejluxusnější
čtyřhvězdičkový hotel Radium palace, který je však momentálně v rekonstrukci. Nicméně nejnáročnější klienty spolehlivě uspokojí Hotel Astoria, kde byly nedávno vybudovány
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nové nadstandardní pokoje. Stravování hostů probíhá
rautovou formou ve vlastní restauraci hotelu. Léčebné a relaxační procedury jsou hostům poskytovány v Lázeňském
centru Agricola, kde naleznete i aquacentrum, solnou jeskyni, fitness centrum a mnoho dalšího. Toužíte-li po vysoce
zážitkových masážích, zařaďte do svého programu balíček
Top wellness. Obsahuje komplex exkluzivních masáží včetně auyrvédské Garshan masáže, thajské olejové a anticelulitidové. Když si k tomu přidáte několik radonových koupelí
se suchým zábalem, budete odjíždět jak znovuzrození.
A budete se chtít vrátit…

Celosvětový unikát léčby bolesti

Pokud vás trápí bolesti zad, objednejte si na doporučení
svého lékaře světovou raritu - Jáchymovské krabičky. Na
bolestivé místo se přikládá pouzdro neboli krabička, do
které se za pomoci technického zařízení vkládá radiofor – nosič obsahující léčebnou dávku záření. Ten je zde
ponechána šest hodin. Krabička s aplikátorem je přitom
uzpůsobena tak, že zářič není přiložen přímo na kůži, ale
je od ní cca 2 cm vzdálen. Tím je vyloučeno poškození kůže.
Ošetření je velmi šetrné, záření přináší jen užitek, v žádném
případě neohrožuje zdraví.
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Navštivte LÁZNĚ LIBVERDA

Pokud chcete prožít klidný a pohodový týden, či víkend,
zkuste to v tradičním lázeňském komplexu, který leží ve
stejnojmenné obci v údolí Jizerských hor v nadmořské výšce
424 metrů. Jde o poklidné místo s příjemným klimatem.
Samotná historie lázeňství je datována od objevení účinků
místních minerálních pramenů, a to již koncem 14. století.
Po rostoucím věhlasu libverdských lázní došlo v roce 1936 k
udělení statusu „léčivé lázně“. Kromě léčebných procedur,
které jsou zaměřené na pacienty s onemocněním pohybového aparátu a dále srdce a krevního oběhu, je areál lázní
vhodný i pro sportovně relaxační pobyty. K relaxaci a rehabilitaci nejen pacientů slouží rehabilitační bazén umístěný
přímo na kolonádě. Nově vybudované wellness centrum
Jizera je příležitostí k celkové regeneraci a odpočinku těla,
a to nejen díky krásnému prostředí, v němž zapomenete na
problémy okolního světa, ale také pro nabídku kvalitních
wellnesových služeb, kam patří antistresové a regenerační
zábaly, masáže, anticelulitidní programy atd.
Díky své poloze a příjemnému klimatu jsou lázně místem
vhodným k realizaci odpočinkové turistiky, případně výletů
do hor prostřednictvím mnoha turistických stezek.

KDYŽ LÁZNĚ, TAK LÁZNĚ LIBVERDA!
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE BEZ DOPLATKU!
BOŽÍ VODA
9.416 Kč / 5 dní – 4 noci / 2 osoby
léčebný pobyt s polopenzí, 5 léčebných procedur / osoba
+ BONUS 2x parafínová lázeň a 2x zábal rukou / osoba
SINGL POBYT
5.428 Kč / 5 dní – 4 noci / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, 12 léčebných procedur
ANTISTRESOVÝ POBYT
4.800 Kč / 4 dny – 3 noci / 1 osoba
wellness pobyt s polopenzí, 8 procedur + DÁREK

www.lazne-libverda.cz

Vánoční POBYT 23.12. – 28.12.
5.900 Kč / 6 dní – 5 nocí / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, 3 léčebné procedury, taneční večer, štědrovečerní večeře
Silvestrovský POBYT 28.12. – 2.1.
6.850 Kč / 6 dní – 5 nocí / 1 osoba
léčebný pobyt s polopenzí, 2 léčebné procedury, taneční večer, silvestrovská oslava, novoroční oběd
Láhev perlivého vína zdarma ke každému pobytu při předložení tohoto inzerátu (osoba / pobyt)

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda č.p. 82 Hejnice 463 62

tel.: 482 368 101 – 102; mobil: 731 957 326
e-mail: rezervace@lazne-libverda.cz
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Držíte v ruce třetí číslo desátého ročníku magazínu ICE.
Možná se právě rozhodujete, zda volit předplatné.
1. Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla
časopisu sami pro sebe.
2. Získáte exluzivní časopis, který na českém trhu nemá
obdobu.
3. Budete-li patřit mezi padesát vylosovaných předplatitelů,
můžete se navíc těšit na hodnotný dárek.
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Největší nabídka nemovitostí ve Španělsku , oblast Costa Blanca
í 320 slunečních dnů v roce

•
•
•
•
•
•

prodej nemovitostí
postaráme se o Vás od A do Z
veškerý servis spojený s koupí nemovitosti
splníme Vám všechna přání
možnost vyřízení hypotéky
zajišťujeme údržbu, opravy, čištění
bazénů, péči o zahradu, úklid nemovitosti

www.miareality.cz
Tel.: 00420602527191
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