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Tatík s minulostí gladiátora
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PRAHA JE TEPRVE 5. POBOČKOU
MILLIONAIRE GALLERY NA SVĚTĚ
PO MIAMI, KEY WESTU, DUBAJI A LONDÝNĚ BYLA V PRAZE OTEVŘENA 5. POBOČKA MILLIONAIRE
GALLERY NA SVĚTĚ. TA NABÍDNE 60 UNIKÁTŮ A RARIT SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ A CELEBRIT.
Pražská pobočka je součástí prestižní americké sítě Millionaire Gallery, která úspěšně působí na trhu přes 30 let. Je
světovou jedničkou mezi galeriemi zaměřujícími se na prodej memorabilií - originálních sběratelských děl a kousků
minulých a současných celebrit a slavných osobností zasazených do unikátních koláží.

v americké centrále v Miami a následně získává certifikát
originality s doživotní garancí. Za celou dobu existence
a stovek tisíců prodaných děl neměla Millionaire Gallery
žádnou reklamaci. Proto její certifikát uznávají i největší
aukční domy na celém světě, jakými jsou Christie´s nebo
Sotheby´s.

Pestrá škála produktů

Zhodnocení vyšší než zlato

Mezi 60 unikáty jsou originální fotografie, plakáty, osobní
Tým expertů Millionaire Gallery nakupuje do sbírek taková
věci a předměty osobností ze světa showbyznysu, ikony
originální díla a předměty, u kterých věří, že jejich hodnota
Hollywoodu, legendy sportu, ale i politiky, vědy a techniky,
v čase poroste. Podle studie „The Investment Performance
s jejich podpisy. Mezi největší skvosty patří první klávesnice
of Art and Other Collectibles” z roku 2013, která zkoumaSteva Jobse a košile Michaela Jacksona z jeho Dangerous
la zhodnocení sběratelských předmětů v období 1900 až
World Tour, kterou galerie získala v aukci po urputném
2012, je zhodnocení memorabilií z dlouhodobé perspektivy
boji se zpěvačkou Lady Gaga. Sportovní kolekce obsahuje
vyšší než u zlata či vládních dluhopisů. Memorabilie rostly
podepsané dresy Pelého, Barcelony či Realu Madrid, nebo
průměrně o 6,4 až 6,9% ročně.
Grand Slamy Tigera Woodse. Historicky vzácné jsou dokumenty s podpisy W.Churchilla či Nepoleona. Díla z hudební
Millionaire Gallery má dnes přes 25 tisíc spokojených klia filmové kolekce obsahují jména jako M. Monroe, R. Crow, entů po celém světě. Mezi nimi je i řada Čechů a Slováků.
F. Sinatra, Rolling Stones a řadu dalších. Každý kus předstaV roce 2016 plánuje v Singapuru otevřít svoji další pobočku.
vuje jedinečný originál, který je svým stvárněním
jediným na celém světě. Kromě toho je možné si
ZAJÍMAVOSTI O EXPONÁTECH V PRAZE:
objednat i jiná díla z depozitáře v Miami nebo si
Nejstarší: Vojenský dokument Napoleona z roku 1803
nechat vytvořit memorabilii na zakázku.
Nejnovější: Dres FC Barcelona s podpisy hráčů z roku 2015
Nejunikátnější: První klávesnice Steva Jobse
Nejdražší: Originální košile M. Jacksona z Dangerous World Tour
Každý exponát se pečlivě navrhuje a kontroluje
Nejvíce české: Dres D.Haška z Nagana podepsaný olympijskými vítězi

Doživotní záruka pravosti
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Letošní zima je, zdá se, ve znamení spíše jarního počasí. Ten jeden den, kdy jsme
vstali do sněhové nadílky, se snad ani nedá počítat a od té doby nás vítá sluníčko
a jarní počasí. Pomalu už začínám věřit tomu, že za pár let začneme na Moravě
pěstovat citrusy namísto jablek… Nedostatek mrazu má samozřejmě svoje negativa,
kolem nás se to hemží chřipkovými viry. Já se s jedním takovým prala skoro
měsíc. Rada, jak se chřipky zbavit je jednoduchá - nepřecházet ji a v klidu vyležet.
A třeba i se zimním magazínem Ice v ruce (samozřejmě v posteli), se kterým se vám
bezpochyby bude stonat alespoň o trochu líp. A co v zimním čísle najdete?
Obzvláště ráda bych vás upozornila na oba profilové rozhovory, a to jak s mladým
nadějným hercem a režisérem Jirkou Mádlem, tak i neméně mladou a nadějnou
rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou. Oba dosáhli mnoha úspěchů, ale cesta za
nimi nebyla úplně jednoduchá.
Určitě pro vás není žádnou novinkou tvrzení japonských vědců, kteří údajně přišli na
to, kdy ženy a jejich pleť začínají stárnout. Je to přesně ve věku 36,09 roku. Přesně od
té chvíle vaše pleť potřebuje pomoc. Jakou, to se dozvíte v rubrice Zdraví a krása.
Protože stále ještě věříme tomu, že sníh jednou příjde, máme pro vás rubriku Sport
věnovanou jak jinak, než zimním sportům a i pár nápadů kam vyrazit v zimě na hory,
pro změnu v rubrice Tip na výlet.
V rubrice Profil se vám tentokrát představí herec Russell Crowe, pro mnohé už
navždy legendární Gladiátor. Možná ale bude stát za to trošku změnit názor
a podívat se na něj třeba v novém filmu Otcové a dcery.
Vydáme se samozřejmě i na cesty. Procestujeme exotickou Brazílii, podíváme se do
Austrálie, nebo třeba do Izraele. Vyrazíme tam, kde můžete strávit krásný počátek
roku.
Čekají vás samozřejmě i novinky ze světa designu, či bydlení, oslavíme společně 150
let s obchodním domem Printemps, v rubrice Speed vrazíme na legendární Dakar.
Zkrátka je toho dost.
Takže příjemné počteníčko a pokud i vás
skolil nějaký ten chřipkový virus, brzké uzdravení.
Alice Kelly
šéfredaktorka

DOKONČENO
• jedinečný výhled ze všech bytů
• komerční prostory oddělující byty od hluku velkoměsta
• přímo u tenisových kurtů, bazénu, ZŠ a metra
Pra h a 5 - R a d l i c k á

www.142.cz

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY

• soukromý park s dětským hřištěm
• základní a mateřská škola přes ulici
• lesopark, golf, cyklostezky

Hodkovičky - Praha 4

www.hodkovicky-byty.cz

+420 731 125 515 - 516
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Zdraví a krása - Věk je jen pomluva rodného listu?
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Téma - Buďte trendy, buďte wellness
Na zdraví - Míchané nápoje na sváteční stůl
Rozhovor - Blanka Matragi:
Ještě že sametová revoluce proběhla sametově, jinak jsme asi nezvítězili
Speed - Aleš Loprais: Hurá na Kamazy
Na Zdraví - Zimní chutě teplých nápojů
Tip na výlet - České hory i pro náročné

Titulní foto: profimedia.cz

EXKLUZIVNÍ POSUVNÁ ZASTŘEŠENÍ TERAS
www.alukov.cz

SHOWROOM PRAHA
ROHAN BUSSINESS CENTER
SHOWROOM BRNO
AZ TOWER

Profil
Text: Monika Seidlová, foto: archiv Bioscop, Magic Box, Bontonfilm, TV Prima, outnow.ch

Tatík
s minulostí
Gladiátora
Pro filmové fanoušky je už navždy zapsán v povědomí jako Gladiátor. Jeho představitel, australský herec Russell Crowe, se ale pomalu začíná přehrávat z rolí historických válečníků nebo legendárních bojovníků, jako byl třeba Robin Hood, do role
„obyčejných“ tatíků. Poslední role, v níž předvádí, co dokáže rodič překonat kvůli
svému potomkovi, se jmenuje Otcové a dcery.

Ve filmu italského režiséra Gabriele Muccina představuje
spisovatele Jacka Davise, který se musí po nečekané smrti
manželky postarat o pětiletou dcerku Katie. Jack má ale
dost starostí sám se sebou. Je sice držitel Pulitzerovy ceny,
ale k jeho osobnosti bohužel patří i deprese z výčitek, že
smrt své ženy do jisté míry zavinil, a navíc i neurologická
porucha. Ta se začne ozývat čím dál silněji. Jack navíc svádí
boj se zahořklou švagrovou, která chce Katie získat do své
péče. Film se vzápětí posune o pětadvacet let dál, kdy je
z Katie třicátnice, která není schopna najít toho pravého
muže. Přesněji řečeno ona není schopná zakotvit v žádném
vážném vztahu, protože má strach ze závazků. Pracuje jako
psychoterapeutka a snaží se pomáhat dětem, které si prošly
podobným traumatem, jako kdysi ona. A snaží se pochopit
i vzkaz svého otce, který vtělil do své nejlepší knihy, v níž
popsal svůj vlastní příběh. Crowe tu nejen velmi precizně
vykreslil starostlivého otce bojujícího o právo vychovávat
svou dceru, ale taky muže, který se snaží zvládat nepříjemné zdravotní problémy. „Film je čistou esencí lásky rodiče
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k dítěti. Myslím, že se v něm najde spousta lidí,“ řekl. Crowe se během natáčení filmu vyloženě zhlédl v malé představitelce své filmové dcery Kylie Rogers, se kterou během
natáčení neustále blbnul, jako by to byla jeho vlastní dcera.
Crowe sám je otcem dvou synů.

Cesta naděje

Na jaře měl u nás premiéru snímek Cesta naděje, v němž
Crowe taky předvádí sílu otcovské lásky. Poprvé se tu
představil jako režisér. „Dlouho jsem si chtěl zkusit režii,
ale hledal jsem ten pravý námět. Inspirací pro vznik tohoto
filmu prý byla jedna věta z dopisu plukovníka, který po 1.
světové válce dohlížel na obnovu bitevního pole a která
zněla: ´Dostal se sem jeden chlapík až z Austrálie, chtěl
najít hroby svých synů´. Tahle věta mě naprosto odzbrojila.
Jakmile jde o děti, jsem vždycky naměkko. Ale hlavní roli
australského farmáře Connora jsem nechtěl hrát. Jenže
nakonec mi nic jiného nezbylo,“ vysvětluje herec, proč je
pro něj tento film velmi osobním tématem. Farmář Connor,

Zdraví a krása
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kterého tu Crowe hraje, má zvláštní schopnost - dokáže
najít vodu i ve velmi vyprahlé krajině a hodně hluboko pod
zemí. Poté, co všichni jeho synové odejdou do války a poté,
co se po bitvě u Gallipoli stanou pohřešovanými, vydá se
po válce za nimi, aby našel jejich hroby a pohřbil je doma.
Přicestuje do tehdejší Konstantinopole, kde začíná dobrodružnou pouť poválečným Tureckem a zarputile se snaží
dokázat nemožné. Crowe vzal na premiéru snímku svého
osmiletého syna Tennysona, aby mu předvedl, co jako
režisér i herec dokázal. Syn, který si prý do té doby rád hrál
na vojáky, zůstal z realistických válečných záběrů naprosto otřesený. Vyděšený řekl, že nikdy být vojákem nechce
a nikdy už si na ně nebude hrát. Návštěva premiéry se tedy
poněkud minula účinkem.

Tátou až ve čtyřiceti

Otcem se Russell Crowe stal až poměrně pozdě, až těsně
před čtyřicítkou. Před narozením prvního syna plánoval, že
zůstane na „mateřské“ dovolené a nechá manželku Danielle, ať odjede na turné se svým novým albem. S herečkou
a zpěvačkou Danielle Spencer se Crowe seznámil během
účinkování v seriálech v Austrálii. Chodili spolu dva roky,
pak začal herec dostávat příležitosti v Americe a z Austrálie
odjel. „Každý jsme sice žili na jiném kontinentu, ale pořád
jsme byli ve spojení, chodili jsme spolu na dálku. Přesto, že
jsme si pak našli každý nějakou jinou lásku, já jsem vždycky cítil, že Danielle je pro mě osudová žena, že máme být
spolu,“ říkal Crowe. On si našel například herečku Meg
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Ryan, se kterou se poznal při natáčení filmu Životní zkouška a která kvůli němu opustila svého muže – také známého herce Dennise Quaida. Románek ale neměl dlouhou
životnost, a když se Russell znovu po čase vrátil do Austrálie, začal novu chodit s Danielle. V den jeho 39. narozenin
se vzali, první syn se narodil ještě tentýž rok. „Počít našeho
prvního syna se nám podařilo dřív, než jsme čekali, vlastně
hned, jak jsme se o dítě začali snažit,“ říkal potutelně. Když
byla jeho žena těhotná, Crowe byl solidární a po tu dobu
se vzdal pití alkoholu.

Sharon Stone a její rychlý kolt

Russell Crowe se narodil 7. dubna 1964 jako Russell Ira
Crowe ve Wellingtonu na Novém Zélandu, ale vyrůstal
v Austrálii, kam se rodina přestěhovala po čtyřech letech
a kde jeho rodiče Jocelyn a John Alexander provozovali
cateringovou firmu. Budoucí Gladiátor se tedy odmalička
pohyboval ve filmovém prostředí. Netrvalo dlouho a stal se
dětskou hvězdou australské televizní show. Na dětství ale
nevzpomíná jako na vyloženě idylické. „Byli jsme pořád na
cestách, jako kočovníci. Do svých čtrnácti let jsem vystřídal
několik základních i středních škol. Nechci, aby tohle zažívali mí synové,“ nechal se slyšet. Po škole se rozhodl stát
se hercem. V té době ho lákala i hudební dráha, účinkoval
v jedné rockové kapele. Dostal první roli v muzikálu, objevil
se v několika seriálech. Pomocného kuchaře, jehož život
ovlivní setkání se dvěma dalšími lidmi, si zahrál ve filmu
Důkaz, násilnického hrdlořeza, který vede bandu skinhea-

dů ve snímku Romper Stomer. Tímto snímkem si získal
renomé v Austrálii, ale taky pozornost Sharon Stone, která
ho chtěla do westernu Rychlejší než smrt, v němž hrála
hlavní roli. Musela ale počkat, než Crowe natočí komedii
Jsou z nás, kde hrál homosexuála. Western po boku Sharon byl Russellovým prvním americkým filmem a otevřel
mu dveře do Hollywoodu. Sharon se prý tenkrát nechala
slyšet, že je Crowe nejvíc sexy muž, jakého kdy potkala.
Něco podobného ale tvrdila i Leonardu DiCapriovi, který si
v tomto snímku také zahrál. Crowe po snímku Virtuozita
dostal nabídku na třetí americký film, jímž byl retro laděný
mysteriózní thriller z 50. let L. A. – Přísně tajné, v němž si
zahrál detektiva.

Legendární Gladiátor

Zřejmě nejznámější rolí přes 182 centimetrů vysokého australského pořízka je příběh římského generála Maximuse,
který je oblíbencem umírajícího císaře Marka Aurelia. Císařův syn Commodus ze žárlivosti nařídí generála popravit.
Ten sice unikne smrti, ale padne do rukou otrokářům a je
nucený bojovat v gladiátorské aréně. S každým vyhraným
zápasem roste jeho touha po pomstě. Touha zabít nového
císaře, jímž se mezi tím stal Commodus, a pomstít smrt své
ženy a syna. Gladiátor byl první spoluprací Crowea a režiséra Ridleyho Scotta. Existovalo mnoho verzí scénáře a různé
verze konce filmu. Russell při natáčení utrpěl několik zranění a dostal dost fyzicky zabrat. Přesto tvrdí, že tato role
je jeho nejoblíbenější. Právem si za ni odnesl Oscara.

Hrdinové na plátně i v životě

Generál Maximus byla skutečná postava, ale její příběh na
plátně je vykonstruovaný. Skutečnou postavu – muže, který
se rozhodl říct před televizními kamerami pravdu o škodlivosti a návykovosti kouření a pustil se tak do boje s velkými
tabákovými koncerny - si Crowe zahrál ve filmu Insider:
Muž, který věděl příliš mnoho. A skutečný předobraz má
i hlavní role ve filmu Čistá duše, kde si Crowe zahrál Johna
Forbese Nashe ml., nositele Nobelovy ceny za ekonomii,
který později bojoval s duševní poruchou. Nash byl uznávaný za práci v oblasti teorie her a diferenciální geometrie.
Nobelovu cenu získal v roce 1994. Paradoxně letos v květnu
zahynul i se svou ženou při nehodě taxíku v New Jersey.
Dalšího skutečného hrdinu si Crowe zahrál ve filmu Těžká
váha. Boxera Jamese J.Braddocka, kterého jako spoustu
jiných lidí zničila velká hospodářská krize ve 30. letech.
Aby zachránil svou rodinu a měl z čeho platit účty, vrátil se
zpátky do ringu a z outsidera se stal legendou. Crowe kvůli
natáčení zhubl přes dvacet kilo.

Stálo ho rugby manželství?

Crowe je velký fanoušek rugby. Udělal si radost a koupil
ragbyový tým South Sydney Rabbitohs. Několik let do něj
sázel peníze a doufal, že se mu investice vrátí. To se mu
nakonec podařilo, ale mezitím došla trpělivost jeho ženě,
která se s ním po téměř desetiletém manželství rozešla.
Říká se, že Croweova posedlost tímto sportem byla jedním z důvodů rozpadu manželství. Přesto Crowe tohoto
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Filmová kariéra:
1991 – Důkaz
1992 – Romper Stomper
1994 – Jsou z nás
1995 – Rychlejší než smrt
1997 – L. A. – Přísně tajné
1999 – Insider: Muž, který
věděl příliš mnoho
2000 – Gladiátor
2001 – Čistá duše
2003 – Master & Commander: Odvrácená strana
světa
2005 – Těžká váha
2006 – Dobrý ročník
2007 – Americký gangster
2008 – Labyrint lží
2009 – Na odstřel
2010 – Robin Hood
2012 – Bídníci
2013 – Muž z oceli
2014 – Cesta naděje
2015 – Otcové a dcery

obchodního počinu nelituje. Kvůli ragby dokonce neváhal letos odříci možnost
předávat Oscara v kategorii Nejlepší herečka a odletěl na zápas svého ragbyového
týmu do Anglie. A neletěl zbytečně, jeho tým soupeře totálně rozdrtil. Posedlost
ragby není jediná Australanova typická vlastnost. Známý je také svou prchlivostí
a tím, že nemá moc rád média. Během interview týkajícího se filmu Robin Hood
neustál kritiku a se sprostými nadávkami utekl z rádia. V souvislosti s tímto filmem
také jednou prohlásil: „Kdybych byl skutečným Robinem Hoodem, zatápěl bych
novinářům. Škodí světu“. V roce 2005 byl policií zadržený za to, že mrštil telefonem po zaměstnanci newyorského hotelu, když mu neumožnil telefonicky se spojit
s Austrálií. Své by o něm mohli vyprávět také jeho sousedé.

Pětkrát Ridley Scott

Crowe je skvělý v rolích hrdinů z různých období, ať je to gladiátor, námořní kapitán ve filmu Master & Commander: Odvrácená strana světa, boxer nebo geniální matematik. Ve filmu Dobrý ročník si oproti tomu zahrál postavu poměrně
civilní – investičního experta, který po smrti svého strýčka přijíždí do jižní Francie,
aby prodal jeho vinici. A uvědomí si, že tu prožil nejkrásnější část svého dětství.
Dobrý ročník byl po Gladiátorovi v pořadí druhý film, který natočil Crowe s Ridley
Scottem. Následoval Americký gangster, Labyrint lží a hlavně Robin Hood. „Legendární zbojník je tu ukázaný trochu z jiného pohledu, jako kdyby žil generál Maximus v Nottinghamu. Hlavně jsme děj příběhu posunuli do doby, než se z něj stal
zbojník, což nás nejvíc zajímalo. Chtěli jsme ho ukázat jako chlapa, který si prožil
své a má spoustu zkušeností. Jsem rád, že jsem si ho mohl zahrát, je to můj oblíbený hrdina z dětství,“ vysvětluje herec. Za tuto roli ale sklidil rozporuplné reakce.

Biblický otec

Podobně rozporuplné reakce vyvolal i film Noe. I kvůli němu se Crowe dal znovu
do formy, čehož docílil například jízdou na kole. Nechal si také narůst hustý plnovous. Tento film začal natáčet těsně poté, co od něj odešla žena. Předtím si ale
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zahrál inspektora Javerta v novém zpracování Bídníků.
A protože šlo o muzikál, Crowe tu musel zpívat. Supermanova otce si zase zahrál ve fantasy Muž z oceli. S Ryanem Goslingem nedávno dotočil mysteriózní thriller The
Nice Guys, v němž hraje soukromého detektiva, který se
spojí s nájemným rváčem, aby vyšetřili zmizení jedné dívky a vraždu pornohvězdy. Film se odehrává v 70. letech
v Los Angeles a my ho uvidíme v květnu.

Získá manželku zpátky?

Manželství s Danielle Spencer vydrželo Russellovidevět
let. Vzali se v roce 2003, narodili se jim dva synové. Charles Spencer Crowe 21. prosince 2003, Tennyson Spencer
Crowe 7. července 2006. V roce 2012 se Russell s Danielle
rozešli. Crowe pořád brání nějakému dalšímu vztahu.
Vlastně na něj ani nemá moc čas. „Nechci klukům představovat nějakou jinou ženu. Chci, aby si pořád mysleli,
že k sobě patříme s jejich matkou. A hlavně aby neztratili
pocit, že máma je nejlepší žena na světě,“ řekl herec.
Manželé jsou od sebe sice už téměř tři roky, ale stále
nejsou rozvedeni. Jedním z důvodů je možná společný
majetek, druhým fakt, že Crowe se ani rozvádět nechce.
Stále doufá, že svou ženu získá zpátky. Proto vyvrací, že
by měl vztah s exmanželkou Billyho Joela Katie Lee, s níž
měl údajně prožít románek. Opravdu je pro něj Danielle
ta jediná a osudová žena? A dají se znovu dohromady?
Uvidíme.

Zajímavosti:
•

•
•
•

•
•
•

Při boxerském tréninku, když se připravoval
na film Těžká váha, si Crowe vykloubil rameno. Natáčení se tak muselo posunout skoro
o dva měsíce.
Během natáčení filmu Gladiátor mnohokrát
spadl z koně, zlomil si nohu a natáhl si šlachy
v bicepsech.
Je velký kamarád s Jodie Foster, se svou
bývalou kapelou pro ni složil dokonce píseň
Other Ways of Speaking.
Musel odmítnout nabídku zahrát si Aragorna
ve filmu Pán prstenů: Společenstvo Prstenu,
protože v té době natáčel Čistou duši. A mrzelo ho to, protože ho lákalo natáčet ve své
rodné zemi – na Novém Zélandu.
Několikrát musel kvůli natáčení zhubnout
nebo vyrýsovat si svaly. Kvůli filmu Labyrint
lží ale nabral přes 20 kilo.
Pro roli ve filmu Master & Commander: Odvrácená strana světa se několik měsíců učil
hrát na housle.
Má anglické, německé, irské, skotské, švédské a welšské předky, jeho prababička z matčiny strany byla Maorka. Je dokonce na seznamu maorských voličů na Novém Zélandu.
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Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

Věk je jen
pomluva
rodného listu?
Stárnutí je bohužel záležitostí, kterou nedokážeme zastavit. Neznamená to ale, že bychom se s ním nemohli poprat. Sami jistě víte, jaký je rozdíl mezi ženou, která se o sebe
stará a tou, která péči zanedbává…
Velice výstižně to popisuje Joan Collins, populární britská
herečka velmi úspěšná i v Hollywoodu, která zaznamenala
obrovský úspěch v osmdesátých letech v seriálu Dynastie
v roli mrchy Alexis. Její názor lze shrnout do jedné již
notoricky známé věty, kterou je možné aplikovat i na řadu
jiných příležitostí: „Lepší je prevence, než napravování
škod“. Co ale dělat, když veškeré snaze a dodržování zásad
tak říkajíc dochází dech, objevují se první hlubší vrásky,
pigmentové skvrny, pleť povadá a tělo už netvrdí, že věk je
jen pomluva rodného listu?

Znáte manuální lifting?

První známky stárnutí a rovněž různé nedokonalosti pleti
lze účinně korigovat řadou neinvazivních metod. Mnohé z nich mohou i velice příjemné, např. manuální lifting
obličeje, který má úžasný relaxační účinek s prakticky ihned
viditelným efektem. Zaměřuje se na mimické svaly obličeje
s hloubkovými a detoxikačními účinky, přispívá značnou
měrou k lepšímu vyživování pokožky a obličejových svalů
a zároveň i k regeneraci vazivových a elastických struktur.
Významně snižuje napětí v obličeji, navrací pokožce pružnost a zpomaluje tvorbu dalších vrásek.

Omlazující vlny

Šetrným a neinvazivním způsobem pro udržení pleti v dobré kondici je radiofrekvenční ošetření - Fractional Skin Resurfacing, zkráceně FSR. Používají jej s oblibou lidé, jejichž
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profese klade velké nároky na mladistvý vzhled, např. herci,
zpěváci, modelky a lidé z business sféry, ale spolu s tím,
jak se FSR dostává do podvědomí lidí, si jej stále častěji
dopřávají všichni, kteří chtějí zkrátka a jen vypadat dobře.
Ošetření je bezbolestné a bezpečné. Zlepšuje texturu pleti,
zvyšuje elasticitu, potlačuje vrásky a pleť díky němu získá
omlazený vzhled s přirozeným tonusem. Je vhodné nejen
pro obličej, ale s úspěchem se používá i na jiné partie těla.
V obličejové části napomáhá oživení povadlé pleti a povislých kontur, dokáže změlčit a zjemnit vrásky, je vhodné i při
boji s jizvami po akné. Na těle koriguje strije, jizvy a napomáhá zpevnit ochablou kůži končetin.
„Zákrok trvá přibližně třicet minut. Po tuto dobu na pleť
působí radiofrekvenční energie, která aktivuje remodelaci kolagenových vláken a elastinu. Díky podpoře nových
kolagenových vláken dochází k postupnému nárůstu
kvality pokožky a to ještě tři až pět měsíců po ošetření,“
říká o metodě FSR pracovnice pražského studia, kde ji
s úspěchem používají. Dodává, že ošetření má minimum
kontraindikací, je bez vedlejších nežádoucích účinků a není
omezeno věkem.

CO2 frakční laser

Do boje proti času vyrazila také rejuvenace, vysoce šetrné
ošetření pokožky prostřednictvím laseru. Tento způsob je
vhodný pro ty, kteří hledají jednoduchou metodu k dosažení přirozeně mladistvé pleti bez vrásek, ale je i řešením
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v případě nežádoucí pigmentace, jizviček a strií. Zdatný
pomocník se nazývá CO2 frakční laser. Jeho světlo ozáří
pokožku, prohřeje vazivovou vrstvu a nastartuje novotvorbu kolagenních vláken. Ošetření samo o sobě přináší velice
uspokojivé výsledky, které lze ještě podpořit některou
z dalších metod, například aplikací dobře známé kyseliny
hyaluronové, která ne náhodou je nazývána elixírem mládí.
Ošetření CO2 frakčním laserem řeší texturu pleti, vyhlazuje
drobné vrásky, redukuje kožní nerovnosti, rozšířené póry
a celkově projasní pleť. „Kouzelný“ paprsek pracuje na
povrchu kůže i v podkoží, které lépe rejuvenuje, dochází
ke kolagenezi a výsledkem je omlazená a vypnutá pokož-
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ka. Při ošetření se na pokožce vytvoří jemný rastr, viditelná
jemňounká síť s jednotlivými drobounkými tečkami rozprostírajícími se od sebe v určitých vzdálenostech, mezi nimiž
zůstávají proužky zdravé kůže. Právě tyto tečky jsou místa,
kde dochází k podráždění a podpoře kolagenu, což má za
následek jeho růst a následné omlazení pokožky. Po zákroku se používají prostředky napomáhající snížení reaktivity
a zároveň podporující celý tento proces. Následně je pokožka ošetřena pomocí LED světel pro podporu hojení a omlazení. Zákrok je bezbolestný a nikterak pacienta neomezuje
v jeho běžných činnostech. Nezbytná je pouze ochrana
před slunečním zářením a používání hydratačních krémů.

Zdraví a krása
v podkoží, kde díky tomu vznikají kolagenové srůsty, které
drží požadované partie v požadované poloze. Je to jednoduché a vysoce účinné. Mladším „sourozencem“ klasických
nití jsou tzv. mezo-nitě, které jsou ještě tenčí a lze jich tak
aplikovat větší množství. Jsou vhodné pro korekci drobných
vrásek, například kolem očí a rtů, pro pokožku, která ztratila svou elasticitu, na povislé kontury obličeje, ale například i na odstranění vrásek v dekoltu. Mezo-nitě v podkoží
stimulují tvorbu kolagenu, který vytvoří pomyslný vazník,
zabraňující ochabování pojivové tkáně. Jsou vyrobeny na
stejném principu, jako vstřebatelný materiál používaný
v chirurgii a do půl roku až osmi měsíců se v organismu
naprosto rozloží. Svůj úkol splnily, kolagen zapracoval tak,
jak se od něho očekává a ošetřené oblasti mají zpátky svou
krásu. Efekt ošetření přetrvává přibližně jeden a půl až dva
roky.

Výplně pro krásu

Velice oblíbeným a pohodlným řešením je aplikace výplňových materiálů na bázi kyseliny hyaluronové. Této látky tělu
vlastní postupem let v organismu ubývá, pleť je nedostatečně hydratovaná a ztrácí svůj původní mladistvý vzhled. Právě proto, že kyselina hyaluronová tvoří přirozenou součást
kožní tkáně, jsou injekční implantáty tohoto druhu vhodné
téměř pro každého. Hravě a doslova během okamžiku si
poradí s vráskami, navrátí požadovaným partiím ztracený
objem a vyřeší i problém se svěšenými koutky úst, které
po zásahu injekční jehly s výplňovým materiálem dodají
tváři optimistický výraz. I u tohoto přípravku je však třeba
opatrnosti. Protože přitahuje a váže vodu, což je v případě
výplní vrásek a různých nerovností žádoucí a tohoto efektu
se v podstatě využívá, není vhodné jej aplikovat například
do oblasti pod očima, kde by vytvořil nežádoucí otoky. Je
proto třeba se vždy svěřit do péče erudovaného odborníka.
Protože výplňové materiály jsou vstřebatelné, mají časově
omezený efekt. Podle druhu přípravku se tato doba pohybuje nejčastěji od šesti měsíců do jednoho roku, ale na
trhu jsou již přípravky, díky kterým se ze svého mladšího
vzhledu můžete těšit i více než dva roky. Poté je zapotřebí
ošetření zopakovat.
Tam kde končí účinky těchto „kouzel“ začíná jiná kapitola,
jejíž královnou je estetická chirurgie. Na pomoc přichází
řada dalších es, jak souboj s uvadající krásou neprohrát.

Nemračte se na svět

Aby výsledek byl optimální a navíc s dlouhotrvajícím účinkem, je vhodné ošetření po měsíci asi třikrát až čtyřikrát
opakovat a dopřát si tuto kúru jedenkrát do roka.

Lifting obličeje

Jedním z velice efektních způsobu liftingu obličeje jsou
speciální nitě, které napínají kůži a účinně vyhlazují povislé
kontury. Jedná se o metodu Aptos, která je vůči organismu
velice šetrná a lze ji provádět bez anestezie, pouze s aplikací speciálních znecitlivujících krémů. Efekt ošetření je
okamžitý a navíc se postupem několika měsíců dále zlepšuje. Ptáte se, jak je to možné? Příčinou je působení vlivu nití

V obličeji se přibývající roky viditelně podepisují také na
čele, v podobě poklesu obočí a mimických vrásek zejména
v oblasti nad kořenem nosu. Ke změnám tohoto charakteru začíná docházet obvykle po čtyřicátém roce věku, ale
nejsou tak nápadné jako v ostatních obličejových partiích,
neboť kůže v oblasti čela je ke spodním vrstvám fixována
daleko pevněji. Pokud však k poklesu kůže čela dojde, je
viditelný především v jeho spodní části, u kořene nosu.
Obličej získává nechtěně zachmuřený ráz. Operace čela
posune obočí vzhůru, omezí funkce mimické svaloviny nad
kořenem nosu a přirozená elasticita kůže pak vyrovná vrásky operované oblasti a navrátí obličeji svěží vzhled.
Operace probíhá v celkové narkóze a trvá přibližně jednu
hodinu. Řez vede vlasatou částí nad čelem, zhruba asi 3 až
čtyři centimetry nad vlasovou hranicí a oboustranně končí
ve spánkové oblasti. Počátečními průvodními jevy po operaci může být určitá bolestivost, krevní podlitiny a otoky
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v obličeji, zejména v oblasti očních víček. Hojení probíhá
asi dva týdny a plná zátěž je možná většinou po čtyřech
týdnech po operaci, záleží na schopnostech hojení daného
organismu.

Rozjasněte svůj pohled

Jednou z nejcitlivějších oblastí obličeje jsou oční víčka. Postupem času v důsledku ztráty pružnosti kůže dochází k jejich poklesu, obličej získává smutný výraz a ztrácí mladistvý
ráz. Řešením je operace očních víček, tzv. blepharoplastika,
při níž se z víček odstraní přebytečná kůže a případné tukové váčky. Tato operace však není jen pomocníkem tam, kde
je protivníkem čas, ale rovněž v případech nedostatečnosti
zdvihače očního víčka, která může být i vrozená. V extrémních případech může horní víčko zasahovat i přes okraj
zornice a způsobovat tak nemalé problémy.
Svůj pohled můžete vylepšit klasickou operací horních,
dolních či obojích víček, při níž dochází k redukci nadbytku kůže, odstranění tukových váčků nad vnitřními koutky
a je-li u horních víček zapotřebí, zpevní se kruhový oční
sval. Operace oblasti dolních víček přináší také metodu
transkonjuktivální plastiky, představující nejmodernější
způsob korekce této oblasti obličeje. Operace probíhá za
pomoci laserového skalpelu, jenž protne spojivkový vak
a dojde k odstranění tukových výhřezů. Jedná-li se o nevelké kožní nadbytky, je možné je korigovat plošnou aplikací
CO2 laseru. S touto metodou lze bez problémů kombinovat
klasickou metodu plastiky horních víček. Zatímco klasická
plastika horních i dolních víček vyžaduje s ohledem na hojící schopnost organismu přibližně týden domácího léčení
s plnou zátěží 2 – 3 týdny po operaci, komfortní transkonjuktivální plastika dolních víček vyžaduje 10 – 14 dní domácí léčby a plnou zátěž umožňuje asi po čtyřech týdnech od
operace. Pro tuto operaci je vhodné zejména zimní období,
neboť je nutné se následně vyvarovat po dobu tří měsíců
UV záření.
Otázku, zda je pro vás operace víček vhodná a žádoucí,
jaká metoda bude pro vás optimální, stejně jako otázku,
která z estetických korekcí bude pro vás tou pravou, vám
ochotně zodpoví odborný lékař v zařízení, které si pro svůj
zákrok vyberete.

Zvýrazněte rty

Ačkoliv výplňové materiály dokážou divy a jejich aplikací
lze vylepšit vzhled rtů, tam, kde je jejich objem menší a má
výrazně malou plochu retní červeně, je variantou s odpovídajícím efektem doplnění objemu rtů.
Operace je prováděna v celkové narkóze a v případě, že se
zvětšují oba rty, trvá asi hodinu a půl. Při tomto zákroku
se provádí implantace koria, čili nejspodnější vrstvy kůže
zbavené epitelu, získaného dle potřeby z jedné či obou
podhýžďových rýh. Implantát je voperován do tunelu pod
retní červení. Jedná se o materiál tělu vlastní, který se
nevstřebává a docílí se jak faktického zvětšení rtu (rtů),
tak i optického zvětšení červeně. Po zákroku je potřebná
čtyřiadvacetihodinová hospitalizace a následná chirurgická
rekonvalescence v délce přibližně 14 až 16 dnů.

Chcete zpátky ploché bříško?

Krásné ploché bříško je přáním všech žen. Vlivem různých
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faktorů může docházet k uvolnění břišních svalů a navrátit
jim ztracenou pevnost dokáže pravidelné a správné cvičení.
Jsou však situace, kdy stav a vzhled břicha žádné cvičení
nespraví. K takovým stavům dochází po těhotenství a porodech, významnějších váhových úbytcích, důvodem může
být také rozvolnění přímých břišních svalů. Ty se mohu rozestoupit rovněž z jiných než výše uvedených příčin, například v důsledku úrazu. Pokud se s podobným problémem
potýkáte i vy, jistě víte, jak je nepříjemný. Ať z estetických
důvodů, nebo psychických. Řešením této záležitosti v důsledku zmiňovaných skutečností je plastická operace břicha.
V případě kompletní plastiky přední břišní stěny se jedná
o tak zvanou abdominoplastiku. Pro úpravu řešící pouze
nadbytek kůže v horní nebo dolní části břicha s ohraničením na úrovni pupku je určena tzv. mini abdominoplastika,
čili částečná abdominoplastika.

Abdominoplastika - kompletní plastika
přední břišní stěny

Kompletní plastická operace břicha je zákrokem prováděným v celkové anestezii a doba jeho trvání je přibližně 2
- 3 hodiny. Řez je veden v podbřišku mezi kyčelními kostmi, v tzv. Bikini Line a jak název napovídá, pozdější jizva,
zůstává v místech, kde ji zakrývá spodní prádlo. Je to ale
jen malá daň za to, že budete mít zase bříško, které nebude hyzdit přebytečná kůže a případně také rozestoupené
břišní svaly. Princip operace spočívá v uvolnění břišní stěny
s podkožím a tukem, ve zpevnění břišních svalů a vypnutí
kůže a podkoží směrem dolů, s následným odstraněním
kožního přebytku. Řez je zašit v několika vrstvách stehy,
které tvoří většinou vstřebatelné materiály.
Pravděpodobně vás napadne otázka, se kterou se plastičtí
chirurgové setkávají téměř při každé konzultaci týkající se
této operace: A co pupík? Odborník prozrazuje, že ten
je většinou ostrůvkovitým způsobem oříznut a po vypnutí
kůže je přemístěn do přirozené polohy.
Některé ženy později řeší jemné jizvy okolo pupku zdobným jemným tetováním, které je v módě. Většina se však
spokojí s výsledkem takovým, jaký je, protože v porovnání
s původním stavem se jedná o obrat o 100 procent. Jizvy po
abdominoplastice časem vyblednou, avšak výsledný efekt je
dlouhodobý až trvalý.

Mini abdominoplastika - zákrok menšího
rozsahu

Mini abdominoplastika je vhodná tehdy, když je kůže
břicha uvolněná jen zčásti, například v jeho dolní partii, zatímco nad pupíkem je pevná. Zákrok je prováděn v celkové
narkóze a trvá asi šedesát minut. Řez je veden podobným
způsobem, jako při celkové plastice, je však kratší, jizva
vede oblastí pubického ochlupení, takže i ji spolehlivě ukryje spodní prádlo. Pupík v případě mini abdominoplastiky
zůstává na svém původním místě. Je-li třeba, spolu s operací se provede liposukce, která zredukuje množství tuku
v břišní oblasti.

Pryč s nechtěným tukem

Přestože se vás problematika břišních svalů až tak netýká,
může i vás trápit plnější bříško a zaoblení boků, kam se
nejraději u žen ukládá tuk. Specifickou skupinou jsou pak
dámy 40+, které za nechtěný přírůstek často vděčí hormonálním změnám. Pokud nezabírají rádoby osvědčené diety
ani veškeré doporučované pohybové aktivity a stav vašich

dolních partií se vám být už poněkud „za čarou“, není nic
snazšího, než podstoupit liposukci a nechat si přebytečný
tuk odsát. Redukce tuku se provádí dvěma způsoby: klasickou liposukcí nebo jemnější vibrační liposukcí. Vhodnost
metody určí ošetřující lékař. A jak takový zákrok probíhá?
Při liposukci je tuková tkáň rozrušována a ihned odsávána pomocí kanyl, které lékař vpraví do ošetřované oblasti
a napojí je na přístroj, který vyvíjí potřebný podtlak.
„Zákrok je prováděn ambulantně. Nejprve je na tělo pacienta zakreslena oblast, kde bude tuk redukován a poté
prostřednictvím tenké jehly je toto místo ošetřeno tumescentním roztokem, který zajistí jeho úplné znecitlivění.
Pacient tak může při samotném zákroku vnímat mírný tlak,
nikoliv však bolest,“ zní uklidňující slova lékaře, který liposukce provádí a ujišťuje, že bolesti při zákroku rozhodně
není třeba se bát.
Poté co dojde ke ztenčení tukové vrstvy se během hojení
kůže ošetřeného místa smršťuje s výsledkem požadované
změny. Po tomto zákroku musíte počítat s některými nepříjemnými průvodními jevy, například hematomem, otoky
a po odeznění místního znecitlivění rovněž s jistou bolestivostí, kterou potlačíte užitím doporučených analgetik. Tam,
kde je to možné, je prováděna vibrační liposukce, během
níž dochází k destrukci tukových buněk pomocí vibrací
speciálního přístroje. Vstupy do kožní řasy jsou díky subtilním kanylám velmi malé a jejich pohyb v podkožní tukové
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vrstvě je celkově jemnější a šetrnější. S tím souvisí snížení
pooperační bolesti i hematomů a otoků. Ať podstoupíte
liposukci klasickou či vibrační, vždy musíte počítat s tím, že
po dobu asi dvou týdnů je nutné nosit speciální elastické
prádlo. Možná to nebude právě „vaše gusto“, ale je to jen
malá daň položená na oltář krásy.

Symbolu ženství pomůže vlastní tuk

Bohužel i symbol ženství, ňadra, mohou ztratit svou pevnost. Mnohé ženy spolu s ní ztrácí i sebevědomí, ale přesto
se brání silikonovým výplním, neboť se neodkážou smířit
s tím, že by v jejich těle bylo cosi „cizího“. I tady je pomoc
reálná, neboť lze prsa vyplnit za pomoci vlastního tuku.
Jako každá metoda i tato má své plusy a minusy. Na straně
kladů je doplnění látky tělu vlastní a provedení výkonu
pouze v místním znecitlivění, případně v analgosedaci, která je využívána zejména u úzkostlivějších pacientek. Tlumí
bolest, zklidňuje nervy a uvolní svaly. Na opačné straně
záporů je skutečnost, že při zákroku lze poprsí zvětšit o přibližně jednu velikost, a pokud si budete přát prsa větší, je
třeba zákrok opakovat. Jelikož operační vstupy mají jen
minimální velikost, po dohojení jsou prakticky neviditelné.
Jak vidíte, zastavit čas a napravit vzniklé škody na těle není
nemožné. Je jen třeba vybrat si způsob, který bude právě
pro vás tím nejlepším.

Bydlení a domácnost
Text: Gabriela Koulová, foto: Shutterstock.com a archiv

Současný trend zařizování interiérů je založen na výrazně barevné i tvarově netradičních detailech. Je to dáno i minimalistickým pohledem, kterému vévodí střízlivý
vzhled s minimem nábytku jednoduchých tvarů. Detaily tak můžete uplatnit na některých kusech nábytku a standardních zařizovacích předmětů právě tak jako na
výrazném vzoru tapety na části stěny.

Se stoupající oblibou loftových bytů a přiznáním použitých stavebních materiálů, jako je například beton, pálené
cihly apod., přichází nový trend takzvaného industriálního
nábytku. Tento druh nábytku vznikl původně ve Francii
a pomalu se rozšiřuje do celé Evropy. Industriální nábytek
vyniká svou originalitou a to ve zpracování převážně již
recyklovaného železa a dřeva. Jde o hrubě opracovaný
nábytek za použití starých kovových součástí z bývalých
továrních, nebo zemědělských strojů. Co kus, to originál.
Stejně jako pro prostory továrních hal a skladů, kde čerpá
svou inspiraci, je i pro bytové interiéry v industriálním stylu
typická otevřená dispozice bez vnitřních zdí a příček. Ta
dává vzniknout multifunkčnímu prostoru se vzájemně propojenými obývacími zónami, částečně oddělené bývají jen
ložnice a koupelna s toaletou. Díky vysokým stropům jsou
často v industriálních interiérech budována vestavěná patra, kam jsou - pro navození většího pocitu soukromí - právě
ložnice obvykle situovány. Pokud si z různých důvodů nemůžete ve vašem interiéru dovolit zrušení vnitřních příček,
podobného efektu lze dosáhnout omezením nábytkového
vybavení na nezbytné minimum a celkovým „vyčištěním“
prostoru od zbytečných doplňků a dekorací, včetně např.
odstranění okenního stínění (závěsy můžete nahradit lamelovými roletami).
Industriální styl nic nepředstírá - všechny materiály jsou
ideálně ponechány ve své původní, neupravené podobě,
konstrukční a instalační prvky zůstávají odkryty. Typicky se
v industriálním prostoru setkáme s neomítnutými cihlovými
nebo betonovými stěnami, odhalenými kovovými trubkami i kabely elektrického vedení, přiznanými železnými či
dřevěnými trámy a sloupy. Okna a podlahy (často z litého
betonu nebo hrubě opracovaného dřeva) zůstávají obvykle
nezakryté, závěsy ani koberce zde nehledejte.
Možná je vám ale bližší skandinávský styl, v interiérech to-
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hoto typu dobře fungují bílá barva, světlejší šedé a přírodní
tóny a dále jemné pastely. Převážná většina nábytkových
kusů by měla být ze světlého dřeva, ať již v jeho přirozené
podobě nebo opatřeného bílým nátěrem. Vybírejte odlehčené, subtilnější nábytkové kusy s rovnými liniemi, pro
přílišnou zdobnost a masivnost v tomto stylu není místo.
Abyste nepokazili celkový vzdušný dojem, prostor by neměl
být nábytkem příliš zahlcen.
Kombinujte moderní prvky se staršími vintage kousky doplňte dubový jídelní stůl bílými moderními židlemi, vedle
postele si místo nočního stolku postavte dřevěný špalek,
vyplňte výklenek nad jednoduchou bílou komodou či skříňkami kuchyňské linky policemi z neopracovaného dřeva
– možností je mnoho a neutrální základ interiéru zajistí,
že se na první pohled nesourodé prvky nenásilně propojí
v harmonický celek.
Bílá byla a stále zůstává základní barvou používanou pro
minimalistický vzhled interiéru. V poslední době se k ní
přidávají neutrální barvy, jako je béžová, tmavošedá a barva kamenů. Designéři vybírají bledé až mdlé barvy jako
základ, který dotvoří barevným nábytkem či doplňky. Co se
týká hlavního kontrastního barevného aspektu, volí jednu
výraznou barvu, která se objeví na sedačce či na obraze na
zdi. Mnoho výrazných akcentů navodí dojem chaosu, proto
se jim vyhýbejte. Nejvhodnější z barev je červená, nebo
výrazná hnědá.
Abyste naplnili podstatu minimalistického looku, volte
nábytek, který je vzhledem jednoduchý a má ostré linie.
Vyhýbejte se zdobnému stylu, nebo vzorovaným potahům.
Vhodný je jednoduchý dřevěný nábytek, nebo kožený. Velmi moderní je pochromovaný, nerezový či skleněný. Oblíbené jsou lesklé povrchy, které odrážejí světlo.
Nejlepším způsobem, jak vnést kus Itálie i k vám domů,
je pořízení precizního italského nábytku. Jedná se o typ

Krása
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nábytku, který je vyráběn z masivního dřeva paulownie
v kombinaci s překližkou. Tato volba materiálů činí italský
nábytek vysoce odolným. Italský nábytek je specifický zpracováním dřeva. Dodáván je totiž v rozmanitých odstínech,
díky čemuž dokáže z každého interiéru vytvořit nezaměnitelné místo s atmosférou. Italský nábytek je možné mít
v odstínech bílá patina, černá patina a ořech. Pokud vám to
nestačí, můžete si objednat i nábytek v lesklém provedení
či v kombinaci barev jako černá patina a ořech, nebo podobně. Opravdový luxusní vzhled může nabídnout italský
malovaný nábytek. V italském interiéru vypadají dobře thonetky. Při
výběru židlí zkuste vsadit třeba
na klasické thonetky z ohýbaného dřeva. Ladné tvary
budou italskému interiéru
slušet.
Pokud máte slabost pro
etno vzhled, je vhodnější
sáhnout po nábytku vyrobeném z tmavých spíše exotických
dřevin, nebo alespoň nábytek
z dřeva tmavě namořeného. Ideální
jsou odstíny mahagonu, ale klidně
také třešně (obojí je o něco více
do červena). Jestli navíc chcete,
aby nábytek působil luxusněji
a celý styl interiéru vypadal
honosněji, dodejte nábytku
lesk. Aby pak interiér působil teple a hřejivě, je potřeba zdi vymalovat sytějšími
barvami. Bílé zdi v kombinaci
s tmavým nábytkem vytvářejí
nechtěný dojem studeného tmavého
interiéru, v kterém se člověk necítí příjemně.
Jakmile ale přidáte na stěny barvu, úplně se změní atmosféra prostoru.
Pokud se vám podaří sehnat nábytek ze skutečně exotických dřevin, je sice jasné, že za něj zaplatíte více, než třeba
za běžnou borovici – ale máte to štěstí, že ho s poměrně
klidným vědomím můžete umístit i do koupelny. Exotické
dřeviny jsou mnohem tvrdší než naše evropské dřevo, takže poměrně zdařile odolávají vlhkosti.
Jen těžko bychom hledali populárnější styl bydlení než je
provensálský. Nábytek z Provence, evokující pohodovou
atmosféru francouzského venkova v bílých až krémových
tónech ve spojení s typickými látkovými doplňky, naplní
domov přátelskou atmosférou plnou důvěry. I když se to
možná na první pohled nezdá, sestavit interiér v provensálském stylu není náročné a aktuální nabídka na trhu vám
umožní prostor zařídit za finančně přijatelné podmínky.
Provensálský nábytek má selský charakter. Je složen ze
solitérů různých tvarů a velikosti, které jsou vyrobeny ve
stylu Ludvíka XV a Ludvíka XVI. Nejtypičtějším kusem je
velký stůl a židle se slámovým sedákem. Tradiční nábytek je
vyroben z ořechového dřeva. Jeho povrch může být leštěný do vysokého lesku nebo opatřený matným nátěrem.
Nábytek má světlou barvu, v lehkých odstínech bílé, šedé,
zelené nebo modré. Na dřevo navazují okenice a dveře,
které mají stejnou barvu jako nábytek.
Extravagance si zakládá na kontrastu a protikladech,
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zdánlivé disharmonii. V extravagantních interiérech se plně
odráží osobitost majitele, sklony k výstřednosti, revoltě
a odporu ke konformitě. Extravagance je vysoce individuální styl. Vyberte si extravagantní doplňky pro originální
interiér dle vašeho životního stylu. Co třeba „lidský nábytek“, který je oslavou krásy a smyslnosti ženských, ale
především i mužských těl? Tento nábytek zobrazuje horní
či dolní části těla v kombinaci s řadou odkládacích ploch,
úložných prostor a jiných důmyslných aspektů, jež skýtají
příslib vysokého komfortu užívání. Rozhodně výstřední
bude i barevně pruhovaná komoda na
ptačích nohách nebo křesla z drátů, inspirovaná moderním
výtvarným uměním.
Nepodléhejte ale extravaganci za každou
cenu a na každém
metru čtverečním
vašeho domova.
Vybírejte si pouze
ty předměty, v jejichž
společnosti se cítíte
dobře. Nezapomínejte
na starou dobrou zásadu, že méně znamená více.
To platí nejen, pokud jde
o množství, ale i co
se týče použitých
materiálů a barev.
Jděte ve stopách
nadčasového designu. Pak se můžete
právem pyšnit stylovým extravagantním
bydlením.
Eklektický styl patří mezi nejzajímavější,
ale zároveň nejobtížnější ze všech stylů, protože je postaven na libovolné kombinaci všeho okolo nás. Ze všech
současných interiérových trendů, je tento trend nejvíce
individualistický. Je perfektní pro kreativní lidi, kteří milují
experimentování, a kteří předem vidí potenciál ve zdánlivě
bezvýznamných předmětech.
Při tvorbě eklektického interiéru se můžeme vydat „hrubou cestou“ - tzn. můžeme kombinovat starožitnosti
z klasických obdobích s uměleckými i primitivními předměty ve stylu etno, s doplňky z přírodních materiálů (oblíbené
jsou zvířecí kůže jako předložky na podlaze), s moderním
uměním a designovými výstřelky.
I eklektické pojetí interiéru může vypadat dobře, pokud
se jednotlivé styly kombinují tak, aby jeden druhý podporoval. Naučte se jednotlivé prvky kombinovat s lehkostí,
inspirujte se kombinacemi nábytku z poloviny století s rustikálními vintage kousky, doplňky ve stylu etna a orientu.
Tak třeba skvěle vypadají orientální doplňky, příborník
s květinovým vzorem nebo dřevěné skříně s patinou. Nicméně po pravdě – na tento styl má opravdu jen kreativitou
obdařený člověk…
Nemáte kreativní buňky, a nechcete se podřizovat nějakému z výše uvedených stylů, protože máte obavu, že se
vám brzy okouká a zatoužíte zase po změně? Ta by vás
pak opravdu vyšla docela draho. Naštěstí je dnes doba tak
uvolněná, že se nemusíte do ničeho nutit a podřizovat se

Rozhovor
přísné stylové čistotě. Zkrátka si vytvoříte svůj vlastní styl,
ve kterém vám bude dobře. Jednu zásadu však doporučujeme dodržet: dnes vévodí v interiéru vzdušnost, lehkost
a praktičnost. Pokud chcete docílit opravdu rafinovaného
řešení například obýváku, je potřeba vzít v potaz dispoziční
řešení dané místnosti a rozkreslit si vše do půdorysného
plánku. Pokud vládnete grafickými počítačovými programy,
můžete využít některého designérského softwaru a rozvrhnout si váš obývák coby 3D model. Ten bude kreativní
za vás a zapojí do vašeho interiéru i prvky, které se tam na
první pohled nehodí, a ani by vás nenapadly.
Volíte-li materiál, rozhodně neprohloupíte, vsadíte-li na
nábytek vyrobený ze dřeva (viz dub), klasickou kombinací
je také dřevo-sklo, efektní sklo-plast či matné nebo mléčné
sklo-kov. Ale proč moderní nábytek nedoplnit retrem v podobě 60. let minulého století nebo dokonce oprýskanou
komodou ze starožitnictví či z blešího trhu? A to nejen při
zařizování nového interiéru. Kombinací dobově rozdílného nábytku můžete oživit i již zabydlený prostor. Stačí jen
některé kousky obměnit, a hned váš interiér dostane nový,
zajímavější look.
Pojďme se již ale podívat na konkrétní místnosti

Obývací pokoj

Centrem pokoje určeného pro společný život rodiny je vždy
sezení. Sedací soupravy se nabízejí nejrůznějších velikostí
i tvarů, trendy jsou stále hlavně rohové sedačky, jejichž části lze ale použít také zvlášť nebo se z nich dá rozložit příležitostné lůžko. Barevnost je stejně jako tvary nejčastěji velmi jednoduchá - různé odstíny šedé, béžové, hnědé, někdy
černá nebo bílá. Takovou sedačku výborně doplní poněkud
extravagantní křeslo. To, že má rozvlněné tvary, neznamená ovšem, že vám nezajistí dokonalé pohodlí, zvlášť když si
k němu dopřejete i podnožník. Křeslo švédských návrhářů
je takovou typickou ukázkou toho, jak se dají skloubit moderní materiál, nápaditý design a funkčnost. Barvy nabízí
výrobce skutečně výrazné - růžovou, ostře zelenou, jasně
žlutou, sytě modrou nebo rudou.
Máme-li to vzít pěkně od podlahy, pak designovým doplňkem je v každém případě koberec. Komfort podlahového
topení a kvalitních podlahových krytin nevyžaduje zateplovat kobercem celou podlahovou plochu, takže v moderním
obývacím pokoji najdeme spíše menší koberce a předložky.
Oblíbené jsou velké dekory - stylizované květiny, kola a velké geometrické tvary. Při výběru barev i dekoru musíme
být opatrní, protože koberec bude jednou z designových
dominant pokoje. Pokud koberec sladíte s detailem na stěně a pár drobnostmi, můžete si klidně dopřát třeba červený, kdo se chce hodně rozparádit, přidá k tomu i červenou
sedačku - vše ostatní ale bude střízlivě bílé, krémové nebo
šedavé.
Designovou dominantou obývacího prostoru se může stát
také svítidlo. Moderní interiéry často ustupují od centrální
stropního osvětlení, jedno silně svítící těleso ovšem potřebujete. Můžete to být třeba takzvaná dánská stojací lampa.
Říká se jí tak proto, že právě dánští návrháři přišli s tímto
typem svítidla jako první. Má těžký podstavec, na kterém je
dokonale vyvážená dlouhá nosná tyč ohnutá do oblouku.
Ta nese velkou kouli s oříznutým vrchlíkem. Častým materiálem je mléčné sklo, ale pokud chcete něco skutečně
výrazného, pořiďte si takovou lampu v mosazi nebo chro-

mu. Komu nelahodí kulatý tvar,
může stínidlo mít třeba kónické.
Nedejte se ale svést levnými
stínidly z plastových pásků, ta
se k těmto vznosným kráskám skutečně nehodí.
Také design konferenčních stolků nemusí být
fádní. Trendy materiálem je sklo v kombinaci
s kovem. Hodně se
experimentuje s výškou
a tvarem desky, časté
jsou dvě zvlášť osazené
desky v různé výšce,
přičemž jedna může
být třeba trojúhelníková
a druhá kulatá. Podobně
se nakládá i s deskami
dřevěnými.

Jídelna

Místo, kde se schází
rodina ke stolování, bývá
často na přechodu mezi
kuchyní a obývacím pokojem.
A protože není výjimkou, že
kuchyň máme zařízenou v lesklém hi-tech moderním stylu,
zatímco obývák ladíme spíš do
domáckého lehce nostalgického útulna, je pořízení stolu
a židlí tak trochu oříšek pro
chytrou Horákyni. Naštěstí
nabídka jídelních sestav se
v posledních letech velice
rozrostla, a tak nakonec jistě
najdete něco, co bude ladit
s kuchyní i s obývákem.
Pokud chcete něco v moderním stylu, nabízejí se
stoly se skleněnými deskami a židle z tvarovaného
plastu. Chcete-li ale něco
skutečně luxusního, pak
zvolte kombinaci skla,
chromu a kůže. Ať už
v černém nebo bílém
provedení vytvoříte tak
právě onen designový
můstek mezi kuchyní
a obývacím pokojem.
Trendem poslední
doby je nahrazení čtyř
noh stolu středovou
nosnou konzolí křížovou, zvlněnou,
trubkovou, zkrátka
různou. Při výběru
se zaměřte hlavně
na tento prvek a vyIce Zima 2015 |
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zkoušejte, jestli je o desku stolu možno se opřít, aniž se stůl
rozhoupe nebo převáží.
Osvětlení jídelního stolu by mělo poskytovat všem okolo
něj stejné množství příjemného rozptýleného světla. Není
tady tedy žádné univerzální pravidlo, naopak je nutno
přizpůsobit výběr osvětlovacího tělesa nad stůl podle toho,
zda bude čtvercový, kulatý, dlouhý nebo malý. Nad obdélník pro více osob se hodí tři stejné jednožárovkové lustříky,
zatímco nad čtvercový stůl bude stačit jeden, zato s širším
stínidlem rozptylujícím světlo více do všech stran. Pokud
máte rampu s více zavěšenými svítidly, všechny by měly mít
stejně dlouhé závěsy, aby na všechny místa stolu dopadalo
stejné množství stejně ostrého světla. Stropních svítidel je
velký výběr, a tak pokud chcete být skutečně tvarově zásadoví, najdete například i ovál se směrovatelnými žárovkami
nad oválný stůl do velké jídelny.

Ložnice

Také postele mění svůj design a ty moderní luxusní vypadají jinak než před deseti lety. Základem dobrého spaní je
samozřejmě kvalitní matrace. Protože dnes už se vyrábějí
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z různých studených a líných pěn, nepotřebují nutně mít
uvnitř pera. A protože v módě jsou interiéry s nádechem
orientu, pronikly do Evropy také postele s jednoduchou
plochou deskou a na nich položenou matrací. Ty pravé
japonské - futony - se na den srolují a uloží. V evropské
ložnici si ale dopřejeme spíše matraci vyšší a také deska
nebude přímo na zemi, ale raději na nožičkách, aby se do
postele pohodlně uléhalo a hlavně ráno z ní dobře vstávalo. Přesto s tímto trendem doznaly současné luxusní postele
jednu zásadní proměnu - zmizela vysoká pelest u nohou
a zůstalo jen čelo za hlavou. Pokud položíte matraci na
plochou dřevěnou desku, bude mít tendenci po ní klouzat.
Tomu zabrání kus nábytku postavený do nohou postele.
Často tak u luxusních ložnicových sad nábytku najdete buď
otománek přesně v šířce postele nebo praktičtější truhlu,
do níž se skládají na den přikrývky.
Vysoká čela postelí bývají čalouněná, kožená, dřevěná,
hladká nebo dekorovaná - jsou jedním z dominantních
ozdobných prvků v ložnici. Zároveň ale také následují
vývoj techniky a najdete v nich zabudované reproduktory
i připojení na sluchátka. Tradiční lampičky z nočních stolků nezmizely, k nim ale přibylo moderní osvětlení. Místo

boty při vstupu do bytu žádnou parádu nenadělají. Ideální je vše odkládat
rovnou do skříní a do botníku - ty pak
samozřejmě potřebují mít udělanou
mikroventilaci, abychom dovnitř nezavřely i všechny pachy těla a ulice, které
jsme si přinesli domů. Předsíň má být
půvabná a lákat ke vstupu do neméně
pěkného vnitřku bytu. Moderní design
si hraje s různými stolky, poličkami
a konzolemi. Jejich nezbytnou součástí
jsou zásuvky – musíte přece mít kam
odložit klíče a kartáč na šaty a na boty.
Jednoduchý předsíňový pultík může
mít ozdobné třeba nohy. A pokud má
působit luxusně, pak se alespoň musí
tvářit jako dřevěný, když už nebude
skutečně vyroben z masivu, nejlépe
některého exotického dřeva, ale pro
milovníky světlého nábytku třeba i klasické sukové borovice.
Pokud zařizujete spíše halu než maličkou vstupní předsíň, můžete sem
umístit příjemné posezení. V hale je
obvykle řada dveří, takže pamatujte na
zachování pohodlně průchozích koridorů a sedací nábytek se stolkem, kde
si dáte kávu a kus řeči s kamarádkou,
volte raději subtilnější a snadno přenosný, lehký. Ideálně se nabízí bambus
a ratan, zejména pokud máte balkon
nebo terasu, kam si tuto sedací sestavu
přenesete na léto.
Protože předsíň i hala jsou zpravidla
bez oken, potřebujeme prostor něčím
projasnit. Zrcadla a zrcadlové dekorace odrážejí světlo a zároveň dodávají
i menšímu prostoru zdání velikosti.
V předsíni nad stolkem se samozřejmě uplatní pravé zrcadlo, ve kterém
si při odchodu z bytu zkontrolujete
svůj vzhled. V hale se pak budou hodit
zrcadlové mozaiky, z nichž složíte větší
či menší skleněný obrázek, odrážející
v zajímavém rozložení protější stěnu.
Nebo si sem zavěsíte nějakou umělecky
provedenou zrcadlovou dekoraci.
centrálního lustru je nad čelo postele umísťováno bodové
osvětlení s rozptýleným světlem, u kterého se mnohem pohodlněji čte, než u jednosměrného světla lampičky. A kdo si
přeje mít v ložnici nebe plné hvězdiček, může si ho dopřát
s pomocí LED světýlek rozmístěných po stropě.
Mnohem rychleji se mění trendy v ložním prádle. Před pár
lety tu řádily pestré kombinace barev a vzorů, dnes se luxus
vrací ke sněhobílé nebo k elegantní kombinaci černá - bílá
- šedá. Ostatně také luxusní ložnicový nábytek má dnes
rád černobílou kombinaci, takže i doplňky se tomu rychle
přizpůsobily.

Předsíň

Jak známo, řada pověšených kabátů a volně odložené
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Domácí pracovna

Mnoho lidí dnes více či méně pracuje z domova. Dokonce
i zaměstnavatelé, kteří dřív trvali na každodenní docházce
svých oveček na pracoviště a dodržování přesné pracovní
doby, přecházejí dnes na systém, který umožňuje alespoň
některé dny pracovat z domova. Počítačové a telefonické
propojení s centrálním pracovištěm lze vyřešit snadno.
Zaměstnavatelé už přišli na to, že pracovní výkon při práci
z domova rozhodně neklesá. Naopak, když je člověk v domácím prostředí, je klidnější, lépe se na práci koncentruje
a nastavením rytmu, který mu vyhovuje, si uvolňuje mysl
pro kreativní přístup k zadaným úkolům.
Aby se nám doma pracovalo příjemně, musíme si k tomu

Bydlení a domácnost

vytvořit prostředí, které ladí naší povaze, inspiruje nás a nabízí také klid od ostatních činností v bytě. Ideální je samozřejmě samostatná místnost, mnohdy ji ovšem k dispozici
nemáme. Pak hledejme nějaký kout, výklenek, část místnosti, kterou je možno oddělit posuvnou stěnou nebo paravanem, zkrátka místo, které bude vyhrazeno pouze práci.
Není to důležité jen pro toho, kdo zrovna pracuje, ale i pro
ostatní členy domácnosti, pokud s nimi totiž nejste v jedné
místnosti, dopřejí vám spíše klid, než když se na vás mohou
kdykoliv obrátit s něčím, co je zrovna napadlo. Legendární
nedotknutelnost pánských pracoven, kam za zavřené dveře
nesměl nikdo vstoupit, aby pána domu nerušil, má zkrátka
něco do sebe.
Dnešní pracovní kouty a místnůstky ovšem nemusí mít rozměr honosné pánské pracovny s obrovským psacím stolem
a mohutnou knihovnou. Prostoru ve skutečnosti stačí velice
málo, vždyť domácí práce se odehrává většinou u počítače,

jemuž stačí lehký stolek. K tomu potřebujeme pár poliček
a zásuvek, abychom si udrželi pořádek, někdo má rád před
očima nástěnku oblepenou poznámkami a harmonogramem. Na to všechno docela stačí prostor, kam se vejde
onen stůl a k němu židle, na kterou se pohodlně usedá,
aniž bychom kvůli tomu museli odsunout nějaký další kus
nábytku.
Máme-li k dispozici samostatnou dostatečně velkou místnost, je příjemné zabydlet ji centrálně velkým psacím
stolem. Kromě toho, že si na něm pohodlně rozložíme vše,
co k práci potřebujeme, mohou na něm být umístěné také
třeba pokojové květiny. Je prokázáno, že zelené rostliny
nejen osvěžují vzduch, ale pohled na ně nás vnitřně pozitivně naladí, takže se nám lépe pracuje. Zapomeňte ale na
hranatou kancelářskou obludu, s uniformními kontejnerovými zásuvkami. Designový psací stůl může být jen lehká
křížová konstrukce s dobře připevněnou deskou. Kdo má
Ice Zima 2015 |

35

Art

rád stylový nábytek, dopřeje si pěkný starožitný psací stůl
nebo jeho kopii, pro dámy jen něco menší, lehkého, rokokového nebo empírového, pro pány fortelnější měšťanský
psací stůl třeba z 20. let minulého století. Jsou to krásné
kusy a pracovně propůjčí osobitý ráz, i když jsou doplněné
docela obyčejnými „šanonovými“ policemi, registraturami
nebo zásuvkovými komodami. Stačí pak jen ve stylu stolu přidat svítidlo, vázu, sošku a prostor, kde pracujete, se
změní v přívětivou místnost, kde můžete u malého stolečku
ve dvou pohodlných křesílkách i posedět i se zákazníkem
nebo spolupracovníkem.
V malých koutech zabudovaných do nik, oddělených
pohyblivou zástěnou od zbytku pokoje nebo třeba umístěných na podestě schodiště mezonetového bytu či rodinného domku, hospodaříme s prostorem samozřejmě pečlivěji.
Lehký pracovní stůl (opět jednoduchý „skandinávský“ nebo
i stylový) musí mít menší rozměry, aby se sem vešla ještě
zásuvková nebo jiná skříňka.
Podstatným zařizovacím předmětem domácí pracovny je
židle. Designéři často do kompozic umísťují elegantní lehké
židle nebo křesílka, pro několik hodin sezení při práci ale
vhodné nebývají. Ideální je pohodlná židle na kolečkách,
nejlépe taková, v níž si můžete opřít celá záda i hlavu
a sedět pěkně zpříma v pozici, kdy se nohy plnými chodidly
opírají o podlahu nebo o podložku pod nohy a ruce jsou
vůči desce stolu ohnuté v loktech v mírně tupém úhlu. Pak
si neničíme páteř ani klouby na rukou a kolenní klouby.
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Pokud skutečně trávíte na pracovní židli mnoho hodin,
můžete si dopřát i židli masážní, na níž je možno spustit
masážní vibrační program, který vám několikrát za den
uvolní svalstvo a zregeneruje celý organismus.
Jaké barvy vládnou moderním domácím pracovnám?
Oproti šedé, temně zelené či šedohnědé typického kancelářského nábytku současní designéři preferují bílou barvu
nebo tóny světlých dřev - buku, dubu, břízy nebo jasanu.
Bílá je dnes ve velké oblibě - nejspíš to svědčí o tom, že domácí pracovny si zařizují v mnoha případech ženy, protože
mužům bílá barva tolik nelahodí. Bílá nebo velmi světlá
pracovna je čistá, vkusná a plná světla, není tu nic ponurého a těžkopádného. Bílé jsou jak pracovní stoly, tak skříňky
a police. Povzbuzující barevnou tečkou může být židle
a některá z polic - dobře tu vypadá kombinace se žlutou,
růžovou nebo světle modrou a světle zelenou.
Designovým prvkem může být v pracovně také koberec
nebo předložka, i ty mohou zářit barvami i vzory a dodávat tak pracovnímu prostoru v bytě atmosféru domáckého
prostředí.
Důležitým prvkem je osvětlení, ať už je to stolní lampa
nebo osvětlovací lišta umístěná na spodní hraně police nad
stolem. Design svítidel je další prvek, který odděluje pojmy
kancelář a domácí kancelář. Mezi zdroji světla jednoznačně vedou LED svítidla. Díky technologickému rozvoji LED
systémů dnes mohou poskytovat komfortní imitaci denního
světla, které je pro pracovnu nejvhodnější.

Zelené stěny

www.hydroponie.cz

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: SPORT INVEST Group

Vánoce vždycky
trávím doma
V našich krajích byste teď nejlepší českou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou hledali marně. Začala totiž série závodů Světového poháru, takže drobná tmavovláska
tráví většinu času v zimních střediscích v Kanadě, USA a dalších zemích. Dostane se
na Vánoce zpátky do České republiky? A co by si přála najít pod stromečkem?

V Calgary začala v půlce listopadu série
závodů Světového poháru. Vy jste měla v plánu
během jednoho víkendu absolvovat pět závodů.
Což se povedlo a vy jste předvedla, že jste ve
výborné formě. Vyhrála jste závod na 3000 m,
stejně jako na 1000 m, kde jste si zároveň vylepšila osobní rekord. V závodě na 1500 m jste byla
třetí.
Ano, plánovala jsem pět závodů a na všech jsem nastoupila. Bylo to velice náročné, v minulé sezoně jsem jela ve
třech dnech maximálně čtyři závody. Ale povedlo se všech
pět startů. (Kromě tří již zmíněných závodů Martina s Nikolou Zdráhalovou a Natálií Kerschbaummayrovou skončily
deváté v týmovém sprintu a v závodě s hromadným startem
skončila Martina čtvrtá – pozn.red.) Musím říct, že to byl
opravdu super víkend.

Jaký to byl pro vás začátek? Těžší než
v předchozích letech, nebo takový, jaký jste předpokládala?
Začátek to byl samozřejmě těžký, a to nejen kvůli těm pěti
startům, ale i kvůli tomu, že jsem v létě jezdila převážně
jen na kole. Ale jsem ráda, že mi forma zůstala z minulé
sezony a nepřišla jsem o ni.

City.

Týden nato závody pokračovaly v Salt Lake

V Salt Lake City jsem jela jen tři závody během třech dnů.
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Poslední jsem kvůli docela velké únavě už vynechala.
(Martina vyhrála závod na 5000 m. Vyhrává ho již desátým
rokem a je také držitelkou světového rekordu. V Salt Lake
City skončila také třetí v závodě na 1500 m a zlepšila tak
svůj osobní rekord, kterého dosáhla na předchozím závodu
v Calgary – pozn.red. ).

Pak se přesouváte do dalších zemí a měst.
Je nějaká trať, na které nerada jezdíte, závod,
kterého se z nějakého důvodu obáváte?
Ano, pak se přesouvám na závody v Německu a v Holandsku. Nemám žádnou dráhu, na které bych nerada jezdila.
Mám ráda všechny, protože na každé se odehrával nějaký příběh, nějaký ať povedený, nebo nepovedený závod.
Každý je součástí mého života a každý mě nějak ovlivnil.
Zdokonalil mě, nebo zocelil nějakou novou zkušeností.

Jste pověrčivá, máte před závodem nějaký
rituál?
Pověrčivá jsem asi hodně, ale neznamená to, že bych musela přímo před závodem dělat něco jinak. Spíš je to v jídle
a v tom, co si beru na sebe.

ku?

Koho považujete za svou největší soupeř-

Těch soupeřek je hodně. Záleží na tom, jakou trať jedeme,
každý rok se objeví nějaký nový talent.

Krása
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S kým ze zahraničních rychlobruslařek si
naopak nejvíc rozumíte? Je vůbec čas s někým se
víc skamarádit?
Čas je, i když ho není moc. Známe se a povídáme si úplně
všichni. Není to o nějakém velkém kamarádství, ale dá se
říct, že jsme taková jedna velká rodina.

Máte doma desítky medailí. O které byste
řekla, že jste si ji nejvíc vydřela a nejvíc si jí vážíte?
Zásadní pro mě byla první olympijská medaile. (Na Zimních
olympijských hrách v roce 2010 ve Vancouveru Martina zvítězila na tratích 5000 m a 3000 m, v závodě na 1500 m byla
třetí – pozn.red.) Ale vážím si všech medailí. Získat každou
bylo těžké a každá je proto pro mě něčím výjimečná.

Jsou chvíle, kdy se vám vůbec na led, nebo
na kolo nechce? Kdy jste prostě líná?

Někdy, když jsem opravdu hodně unavená nebo když se mi
zkrátka nedaří, nejraději bych nedělala vůbec nic. Ale vím,
že si to nemůžu dovolit. Taky mám kolem sebe svůj tým
a ten mě z téhle nechuti vždycky nějak dostane a pomůže
mi krizi překonat.

Když ztrácíte motivaci, co uděláte, abyste ji
zase získala zpátky?
Nestává se mi, že bych ztratila motivaci. Vždycky startuje
někdo, koho chci porazit a každý závod je těžký. A vždycky
se dá čas o něco vylepšit. Čím jsem starší, tím víc mě taky
baví kratší tratě. To všechno jsou pro mě výzvy. A já mám
výzvy ráda.

Ví trenér Petr Novák, jak na vás? Co na vás
platí? A funguje na vás při tréninku lépe, když je
přísný, nebo naopak?

Ostatní lidi z týmu, které mám kolem sebe, mě dokáží
vždycky dobře naladit na závod. A trenér ví, jak na mě.
Umí mě naštvat, tím mě hodně vyburcuje, abych jela na
ledě rychle. Ta naštvanost se pak na jízdě pozitivně odrazí.
(smích)

Vybojovala jste si účast na letní olympiádě
v Riu. Kdy vás napadlo, že byste chtěla být jednou z mála žen, které závodily na zimních i letních olympijských hrách?
Mě osobně to nenapadlo asi nikdy, ale trenér mi navrhl,
abych zkusila jezdit na kole. Kolo mě baví a měla jsem na
něm dobré časy. Postupně jsem začala vyhrávat závody
a dosahovala stále lepších časů, tak jsme si řekli, že zkusíme i letní olympiádu. (Martina Sáblíková se v časovce na
mistrovství světa v Richmondu umístila na 12. místě. Díky
redukovanému pořadí se nakonec na olympiádu probojovala – pozn.red. ) V Richmondu to byly strašné nervy a jsem
šťastná, že to nakonec vyšlo.

Že se chcete stát rychlobruslařkou a jednou
získat olympijskou medaili, jste si umínila v jedenácti letech. Proč jste si nevybrala… třeba krasobruslení? Nebo jiný sport?

Nevím, bylo to prostě osudové setkání s trenérem, které
ovlivnilo celý můj další život.

O vás se mluví jako o rychlobruslařské ikoně, neuvěřitelném talentu. Jak byste charakterizovala sama sebe vy?
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Já se strašně nerada hodnotím. To by museli posoudit
ostatní. Jediné, co můžu říct, je to, že jsem dost výbušná
a taky docela cílevědomá.

Po kom z rodičů máte tu cílevědomost?
Těžko říct. Asi po obou, od každého jsem zdědila něco.

Kde se vidíte třeba za deset let?
Na to se mě lidé ptají dost často. Ale já na to nedokážu
nijak konkrétně odpovědět. Zatím nemám žádné sny, ani
žádnou vizi. Nejsem typ, který moc plánuje. Tak se nechám
překvapit, co mi život přinese.

Blíží se Vánoce. Budete je trávit doma, nebo
v zahraničí?

Vánoce trávím každý rok doma. Vlastně jsou to jediné svátky, které trávím doma. A už se na ně moc těším. Jako malá
holka.

Jaké Vánoce jste zažívala jako malá holka?
Máte nějaký speciální rodinný rituál, nebo recept?
Asi každé dítě má rádo Vánoce. Když člověk věří, tak je to
prostě krásné a ty pocity se nedají popsat. Děti mají radost
z dárků, dospělí z toho, že někoho mohou obdarovat.
Když někdo rozbalí můj dárek a je z něj nadšený, to jsou
pro mě nejkrásnější okamžiky.

Těšíte se víc na vánoční cukroví, nebo na
kapra se salátem?

Na kapra se salátem se těším každý rok. Jíst tohle jídlo je
pro mě opravdový rituál. Kapr s bramborovým salátem je
pro mě typický symbol Vánoc.

Vybavíte si nějaký dárek, ze kterého jste
byla jako dítě tak nadšená, že jste málem brečela
štěstím?
To si dodnes pamatuju. Obrovskou radost mi udělalo LEGO.
Hodně dlouho jsme si ho s bratrem přáli, a když jsme ho
pod stromečkem nakonec našli, byli jsme strašně šťastní.

Co byste si přála letos pod stromeček, co by
vám udělalo radost?
Mně udělá radost všechno, jakákoliv maličkost. Potěší mě
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už jenom to, že si na mě někdo vzpomene. Já už jsem si jeden dárek s předstihem nadělila – účast na letní olympiádě.
Takže už si nic víc nepřeju. Jenom to, abychom byli všichni
zdraví.

Na co si potrpíte a za co s chutí utrácíte
peníze?
Ráda utrácím peníze za něco, z čeho mají radost ostatní.

Co vás čeká příští rok, když nechám stranou
rychlobruslení? Co byste chtěla stihnout, zažít,
užít si?
Jak už jsem řekla, nejsem typ, který moc plánuje. Vůbec
nevím, co bude příští rok a co bych chtěla stihnout. Řeším
to, co je teď. Mám před sebou rychlobruslařskou sezonu
a příští rok v létě olympiádu v Riu de Janeiru. To mě plně
zaměstná a myslím, že na nic jiného moc času mít ani nebudu.
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Nejúspěšnější česká rychlobruslařka historie
Martina Sáblíková se narodila 27. 5. 1987
v Novém Městě na Moravě, vyrůstala ve Žďáru
nad Sázavou, momentálně žije ve Velkém
Oseku. S rychlobruslením začala v jedenácti letech, předtím hrála basketbal. Začínala
trénovat s Petrem Novákem, který je jejím trenérem dodnes. Je několikanásobná mistryně
světa i Evropy. Na olympijských hrách v Soči
získala zlatou a stříbrnou medaili, ve Vancouveru dvě zlaté a jednu bronzovou. Má řadu
medailí také ze závodů Světového poháru a je
držitelkou několika juniorských i seniorských
rekordů. Třikrát vyhrála anketu Sportovec
roku (2007, 2009, 2010). Je několikanásobnou
mistryní republiky v silniční cyklistice, vybojovala si účast na letní olympiádě v srpnu 2016
v Rio de Janeiru.

Text : Ilona Mádrová, foto : archiv obchodního domu, M.Bougot

Au Printemps
Nejvýznamnější symbol francouzské elegance, luxusu a módy, obchodní dům Printemps na bulváru Haussmann v Paříži letos slaví výročí 150 let existence. Výrazně
ovlivnil dějiny módního světa, vývoj Paříže a její společnost. Mimo jiné chrám módy,
chráněný jako historická památka, byl inspirací Emila Zoly pro sepsání knihy U Štěstí
dam. Račte vstoupit do staré Paříže...

V roce 1852 Napoleon III. zvolil Georgese Eugena Haussmanna do funkce hlavního architekta Paříže. Chtěl z ní
učinit ekonomické centrum Francie a baron Haussmann mu
měl v tom pomoct. Tehdy byla Paříž nemocná a špinavá,
hygiena a bezpečnost způsobovaly velký problém. Ulice
byly tmavé, úzké a nepřehledné. Baron Haussmann slíbil
Napoleonovi Paříž rozzářit a přeměnit v nejkrásnější metropoli v Evropě. A to také udělal: město sjednotil, zmodernizoval a zkrášlil. Paříž působila jako výkladní skříň Francie
a šla příkladem originálním stylem a elegantní urbanizací.
Rozšířením ulic nechal prostoupit světlo, vysázel stromy
a květiny, rozsáhlé parky a zavedl organizovaný systém
vody a odpadů. Také postavil nádraží a haly tržnic, Operu,
5 divadel, 19 kostelů, opravil Sorbonu a sjednotil Louvre.
Chtěl, aby procházka ulicemi byla skutečnou podívanou
jako v muzeu. Proto bohatě vyzdobil fasády domů, nádraží
a ostatní veřejné budovy včetně pouličních lamp a zastávek
metra. Významně ovlivnil organizaci infrastruktury, vytvořil
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nové bulváry, avenue a mosty. Takto vznikl oblíbený „haussmannovský styl“, dnes historická památka a pýcha Paříže.
Počet obyvatel rostl a město se proměnilo v kulturní
a obchodní tepnu. Zatímco pokračovalo v rozvoji haussmanovského stylu, ve společnosti vznikal nový trend: chuť
zábavy a potěšení z nákupů. Právě v tomto období vznikla
myšlenka vytvořit nákupní dům. Na levém břehu Paříže
v roce 1852 vyrostl Au Bon Marché, nepřítel malých obchůdků artizanální výroby. Jenže peníze byly králem doby,
obchod a móda se staly lukrativní výzvou. To vdechlo inspiraci mladému Julesi Jaluzovi. Na přání svého otce, notáře,
měl započít slibnou kariéru u armády. Jenže studia odmítl
a následoval svůj sen stát se obchodníkem. Od devatenácti
let sbíral zkušenosti v textilu, galantérii, konfekci a završil
zaměstnáním v prvním obchodním domě Au Bon Marché. Toužil vytvořit vlastní obchod, skutečný palác módy
a prodávat kvalitní výrobky za fixní ceny. Ve třiceti letech
se oženil s hvězdou Comedie Francaise, Augustine Figeac,

Rozhovor

a vysoké věno společně vložili do podnikání. 11 května
1865 získal od notáře povolení ke stavbě.
Za adresu zvolil strategické místo, ulici du Havre, v blízkosti
nádraží Saint Lazare. Tenkrát ještě probíhaly finální práce na budově Opery a bulváru Haussmann. Nákupní dům
překvapoval rozsahem a velkolepou dekorací. Byl vybaven
krásným átriem a stropem z barevného skla, externí rohové
věže na malých kopulích připomínaly palác. Jules Jaluzot
promyslel projekt do nejmenšího detailu, zavedl do praxe strategii komunikace, marketingu a merchandisingu.
Jméno mělo evokovat svěžest, inovaci a zároveň se odlišit
od ostatních domů, které se odvolávaly na cenu (Au Bon
Marché), adresu či jméno majitele (Au Louvre, Selfridges).
V listopadu 1865 slavnostně otevřel obchodní dům Au
Printemps, tj. Na jaře, který doprovázel slogan s nabídkou
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„nového, čerstvého a krásného“ zboží. Byl to génius své
doby, vytvořil kompletní nabídku látek, galanterie, nábytku, doplňků, prádla a oblečení. Projekt byl velice originální a moderní ve všech směrech: volný vstup do obchodu,
každý artikl vyznačen pevnou cenou bez možnosti smlouvání a nadržování, v případě nespokojenosti nabízel zboží
vyměnit nebo proplatit. Vysoká kvalita hrála důležitou roli,
zákazníci měli možnost se zbožím manipulovat, přesvědčit
se o kvalitě a informovat se bez povinnosti zakoupení. Spojil praktické s užitečným, zavedl přepážku spoření, salón
ke čtení, čajový salón pro dámy, kadeřnický salón a pult
s nabídkou programu kultury a zábavy. Shopping se stal
zálibou a nadobro vryl do francouzské kultury. Žena byla
múzou a Jaluzot se výrazně podepsal na jejím osvobození.
Dal ji volnost a chtěl ji krášlit.

•

Printemps je reprezentován 21 obchody ve
Francii, prezidentem sítě je Paolo de Cesare

•

V roce 2013 byl odkoupen investiční skupinou Quatari Divine Investments SA

•

Printemps na bulváru Haussmann ročně
navštíví více než 28 milionů osob, převážně
z Francie, Ruska a Asie

•

Pařížský nákupní dům nabízí 2500 značek,
zaměstnává 3000 osob, zisk dosahuje více
než 1,6 miliard eur

Au Printemps bylo jediným místem, kde docházelo k míchání vrstev pařížské společnosti. Přicházely sem urozené
paničky, ale i obyčejné ženy z populární vrstvy. Dopřávaly
si jedinečnou inscenaci v originálním dekoru, pobíhající
personál, hluk krytého tržiště, rychlé a nové dodávky zboží,
zkrátka pro všechny platila stejná pravidla.

Dům, kde se něco děje…

Jaluzot pochopil sílu tisku, a proto investoval do stohů
reklamních letáků s cílem informovat. Au Printemps se pořád „něco“ děje! V období roku 1920 publikoval reklamní
plakáty s ilustracemi nejznámějších autorů, například Jean-Gabriel Domergue, Etienne Driant, René Vincent. Dnes
jsou historickým a kulturním dědictvím Francie. Zakladatel
odkoupil spoustu reklamních stránek i v novinách, a do-

konce se stal i vydavatelem, aby lépe ovládal moc tisku.
Postupně získal popularitu dalších francouzských měst díky
katalogovému prodeji, tehdy revoluční novinky. O rok později zavedl další marketingový trhák, slevy a výprodeje. Za
velmi krátkou dobu se inovátorské strategie podepsaly na
zpustnutí některých čtvrtí, krach malých obchůdků a zánik
některých živností. Projekt Au Printemps získal na Univerzální výstavě dvě ocenění a vlastně šel příkladem ostatním
obchodům.
Když v roce 1881 obchodní dům postihl ničivý požár, stálé
zákaznice, které přišly o „katedrálu elegance“ posílaly
finanční přípěvky k rychlé obnově. O dva roky později Jaluzot postavil nový obchodní dům ve stylu paláce. Železná
konstrukce, externí zdobená fasáda, velkolepá dekorace
a ukázka technologického pokroku: elektrické osvětlení,
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telefon, výtahy, automatický hasící systém importovaný
z USA a tobogány k rychlému zasílání balíků.
V roce 1905 Jaluzot předal vedení dlouhodobému spolupracovníkovi Gustavu Laguionie. To už obchodní dům doprovázel slogan: „Všechny elegantní ženy jsou klientkami
Au Printemps“. V roce 1923 vytvořil Velký konkurz ideální
módy, v roce 1953 zavedl Módní poradenství a přizpůsobil
nabídku zboží a služeb změnám společnosti.
Emile Zola, francouzský spisovatel, byl zamilovaný do Paříže. Jako jediný z autorů dokázal dokonale popsat atmosféru města v letech 1860 až 1900, vývoj její společnosti
a dopad moderní doby. Ovšem poukazuje také na pozitivní
stránku stavebních prací, obzvláště kvůli nemocem a žalostné hygieně. Revoluci modernizace a nákupů skvěle vystihuje román U štěstí dam. Provází autentickou Paříží, vystihuje
realitu obchodního domu nemilosrdně konkurující malým
rodinným podnikům, ale také technologický pokrok a začátek obchodních strategií.
Uplynulo 150 let a Printemps pokračuje romanci o módě.
Pečlivě ochránil svou identitu, je považován za umělecké
dílo 19. a 20. století. Vytváří charisma Paříže, metropole
módy a luxusu. Privilegovaná partnerství prestižních značek
začaly Pierrem Cardiem, Christianem Lacroix, Sonia Rykiel, Chanel, Balenciaga, Dior, Kenzo a pokračují dodnes.
Speciální limitované kolekce exkluzivně pro Printemps,
výlohy od předních módních návrhářů... Ve Francii i zahraničí představuje laboratoř trendů. Proto sem přijíždí klienti
z celého světa i celebrity. Budova určená pro dámy nabízí 8
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pater, rozdělených na oddělení doplňků, šperků a hodinek,
prádla, obuvi, svatební oddělení a 4 patra věnované módním značkám: nejnovější trendy a unikátní styl, móda pro
mládež, volný čas, večerní garderoba, denim.
Je propojena mosty do dalších dvou budov, pánské módy,
vybavení pro dům včetně kosmetiky, parfémů a dětské
módy. Samozřejmě nechybí restaurace a čajové salony,
například kavárna Be, Pouchkine, Cojean, La Brasserie nebo
populární Laduré, kde si můžete pochutnat na makronkách
a na střešní terase kavárny Déli-cieux obdivovat výhled
na celou Paříž. Obchodní dům se dokonale přizpůsobil
požadavkům náročných zákazníků, zavedl služby osobního doprovodu módním stylistou a nákupčím, služby VIP,
rezervace luxusních kabinek evokující apartmány, účast na
prestižních akcích včetně vlastní módní přehlídky, večer
Vogue apod.
Dodnes klade Printemps důraz na marketing a merchandising. Aranžování manekýn a výloh je skutečnou podívanou
a vypráví autentický příběh. Vše je dokonale stylizované.
Hlavně ve vánočním období jsou výlohy vizitkou známých
aranžérů, vdechují život panenkám, plyšákům a figurínám
oděných do oblečků věhlasných světových návrhářů. Od
půlky listopadu do konce prosince se výlohy Printemps
Haussmann stávají tradičním rendez-vous pro 8 milionů návštěvníků a mezi nimi jsou samozřejmě děti, které se tlačí
co nejblíže ke grandiózní atrakci.
Printemps, 64 Boulevard Haussmann, 75009 Paris
Otevřen denně od pondělí do soboty, 9h35 – 20h, čtvrtky
do 20h45.

Foto: Jindřich Horák

Být sexy není hřích
Open daily: mon - sat: 11 - 20 / sun: 12 - 19
Železná 5 - Praha 1
www.fashionchurch.cz

Text: Gabriela Koulová, foto: archiv

Designové
kousky do
celého domu

Jeden výrazný kus nábytku nebo doplněk a místnost v jednoduchém, nenápadném
střihu se promění v originální prostor. Ceny Red Dot i v roce 2015 přinesly řadu krásných a také funkčně vylepšených zařizovacích předmětů do moderních domácností.

Umyvadlo jako šperk

Proměny designových umyvadel vnášejí do každé koupelny osobitý styl. Zcela minimalistické, ornamentálně zdobivé, ekologicky přírodní - takové i jiné
může být umyvadlo. Důležité je, aby bylo nejen
pěkné, ale aby se na něj nebo k němu dobře
osadila baterie, aby se dal těsně uzavřít
a zase lehce otevřít odtokový otvor.
SaniQ Kristall navržený v německém
Emamidesign studiu je ukázkou
toho, že v koupelně se uplatní
i netradiční černá barva. Návrháři se
inspirovali čistotou tvaru přírodního
krystalu, hrany krystalů jsou ovšem
oblé, takže se dobře čistí a jsou příjemné na dotek. Použitý materiál je
vysoce odolný proti nárazu a má antibakteriální úpravu.
Neorest je japonský produkt a čistý jednoduchý tvar zemi
původu nezapře. Žádné ozdoby, jen dokonale vyřešená
miska s mírně zvýšeným okrajem na vnější straně, abyste
nevyšpíchli ani kapku vzácné vody. Umyvadlo se zdá mělké,
je ale dostatečně hluboké na ponoření rukou po zápěstí.
Dokonalost celistvého provedení umocňuje i kryt odtékacího otvoru ze stejného materiálu a v bílé barvě jako celé
umyvadlo.
Netradiční umyvadlo Nature patří do prostorných koupelen, kde může stát a zdobit i plnit účel jako solitér. Designéři z portugalského studia AMA Design si dali za úkol
přinést do koupelny přírodní materiál. Celý podstavec umyvadla je proto obložen korkem s nenasákavou úpravou.
Přírodní korek nepodléhá plesnivění a v koupelně se mu
tedy bude dobře dařit. K umyvadlu, které je koncipované
jako celistvý kus nábytku, je samozřejmě třeba zvolit i speciální do podlahy ukotvenou stojánkovou baterii. Hodit se
může například v čistých liniích provedená Axor Citterio E
od italských designérů, která tradičními kohoutky příjemně
doplní klasický vzhled umyvadla. Umyvadlo má vypouštění
řešené po obvodu, uzavřít a otevřít je ho možné lehkým
stiskem na střed dna.

V kuchyni vládne funkčnost

Moderní kuchyň, to nejsou jen špičkové spotřebiče, ale
také dobře vyřešená ergonometrie a pohodlné čištění
všech ploch. Designéři zde mají stále co vymýšlet a každoročně se objevují nové modely celých kuchyní i jednotlivých
zařizovacích prvků.
V módě je funkcionalismus a v provedení německého Dietzproduktgestaltung ovládl do detailu i vybavení kuchyně
v podobě Funkcional Channel in the Worktop. Vše zde má
své pevné místo pro možnost pohodlného používání při
zachování oku lahodících perfektních linií. Jörg Dietz promítl funkční zakomponování permanentně používaných
předmětů i do pracovní desky. Integrované je do ní prkénko, box na nože, otvory pro umístění lahve s olejem a octem i zaklopenou misku na česnek a cibuli. Jinde najdeme
stejně integrovanou nádobu na pěstování čerstvých bylinek
i misky na často používané koření. Deska je z umělého
mramoru, doplňující prvky z tvrdého neplesnivějícího dřeva
a úložné boxy i misky jsou z nerezu - vše lze tedy pohodlně
omývat a tvary umožňují snadno vytřít každý koutek.
Italské Brogliatotraverso Design Studio se pustilo do řešení
plynové varné desky. Zde je vždy největším problémem
nečistota, zachycující se kolem hořáků a kohoutů. Deska
N.EX.T žádné kohouty nemá, ovládání je řešeno senzoricky
dotykově, což je u plynových desek vzácná výjimka - jak je
vidět, je to možné. Podstavce na hrnce jsou nasazené
na nenápadné výstupky, takže pevně drží, přitom
se ale dají snadno sundat, abyste celou desku
i samotné podstavce mohli dokonale umýt.
Ergonomie podstavců je navíc řešena tak, aby
byl dobře vidět plamen.
Ukázkou perfektního funkčního řešení dřezu
je keramický kousek Siro 90 od německého
Dieter Pechmann Industriedesign. Celý dřez
včetně odkládací plochy je vyroben z jednoho
kusu, nikde žádné zbytečné spáry nebo výčnělky,

kde by se ukládaly nečistoty. Odkládací deska má mírný
spád směrem do dřezu, takže voda z odloženého nádobí
může stékat rovnou cestou k odpadu. Největším plusem
tohoto dřezu je pak řešení otvírání a zavírání odtokového
otvoru. Ovládá se kolečkem integrovaným nahoru do boku
dřezu. Otvírání má čtyři polohy, které se nastavují plynule,
voda tedy může odtékat pomalu i rychle.

Také kamna mohou zdobit

Že krby a krbová kamna umocňují design moderního obývacího pokoje, je nám dobře známo. Co když ale chceme
topit dřevěnými briketami nebo dokonce granulovanými

peletami a topidlo potřebujeme umístit do obývacího pokoje? Sara Ferrari Design z Itálie navrhli designová kamna
MIA, na spalování pelet jako součást mobiliáře. Vypadají
jako dvě vedle sebe stojící skříňky, v té vyšší se ovšem topí
a tak nižší slouží pro skladování peletek. Samotný kotel
je obsluhován shora, pelety se do něj nasýpají. Tělo kotle
může být bílé, krémové, cihlové, tmavě zelené nebo hliníkově stříbřité. Vedle stojící skříňka je dodávána ve dvou
velikostech, aby bylo pelet vždy dostatek po ruce i tam,
kde se hodně topí. MIA připomíná tak trochu starý domácí sporák a bude se dobře hodit do tradičního stylového
interiéru.
Do moderního střízlivého zařízení jsou naopak cílena
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peletová kamna
Ecofire Audrey. Budou zde
dominantním
designovým prvkem v elegantním
černobílém provedení přívětivě
oblých tvarů, které
zároveň umožňují
pohodlné čištění
povrchu kamen.
Vysoká účinnost
spalování a snadná obsluha se zde
tedy snoubí s krásou,
umocněnou pohledem do ohně skrz
skleněné okénko.
Oheň je lákavá a uklidňující podívaná, pokud
je bezpečně uzavřen
v kamnech. Tradiční
norský výrobce krbových
kamen Jøtul nabízí jako
novinku pro rok 2015 kamna
na dřevo Jøtul F 305 s výrazně
zvětšeným předním sklem, které
navozuje spíše pocit topení v krbu než v kamnech. Integrovaný konvekční způsob topení přitom uchovává těleso kamen nerozpálené, takže topidlo může stát v bezprostřední
blízkosti nábytku.

V obývacím pokoji

Obývací pokoj dneška se vyznačuje minimem nábytku
a pestrou škálou barev, dodávajících jednoduchým liniím
nábytku efekt pro povšimnutí a možnost různých barevných kombinací. Už název -Stockholm - vypovídá, kam
se pro inspiraci vypravili španělští designéři. Široká nízká
skříňka poslouží jako bar a zároveň jako úložné prostory
v obývacím pokoji. Skříňka je vyrobena z pevných MDF
dřevěných desek a dýhována buď do designu dubu nebo
ořechu. Horní deska je lakovaná různými barvami a ošet-

řená buď do povrchové úpravy vysoký lesk, nebo naopak
sametový mat. Povrch je kompaktní, na dvířka ani zásuvky
nepotřebujete žádné kování, protože se otvírají pouhým
lehkým stisknutím. Pomalé pneumatické otvírání zabraňuje
poškození i poranění.
Minimalistická sedací souprava Move pochází z designové
dílny Franceska Roty z Itálie. Čtyři pohodlné díly soupravy
jsou rozděleny na klasicky sedací část a část sofa, na které
si můžete poležet třeba při koukání na televizi nebo při
četbě. Podložky pod ruce jsou přenosné, dáte si je tedy
tam, kde je zrovna potřebujete mít. Tato sedačka zcela boří
stereotyp sedacích souprav situovaných buď v jedné výšce
a jedné linii nebo v jedné výšce do rohu a je na trhu čalouněného nábytku příjemnou inovací.
Komfortní posezení nabízí také netradičně tvarované
křeslo s otomanem pod nohy OMO od amerických designérů Jae-Min Kim a Youn Jae Lee. Křeslo ani otoman nemají
dřevěný či trubkový rám, celá konstrukce je vytvořena
z materiálu, který známe spíše jako výplň matrací - ze studené pěny. To dává nábytku lehkost a snadnou přenosnost,
zároveň také pohodlí pro sezení, protože pěna se tvarově
dobře přizpůsobuje tělu. Měkké tvary a jemné prošití kompaktní křeslo odlehčují, rudá barva snímatelného pracího
potahu pak z něj dělá výraznou designovou tečku obývacího pokoje.

Prodej luxusních horských bytů

Šumavský Dvůr

III. a poslední
etapa na prodej
nad 1000 m n.m.

Počítáme s náročnou klientelou, proto jsme vsadili na unikátní architekturu
a nízké provozní náklady pro Vaši výbornou investici.
Celoroční vyžití s výjimečnými sportovními zážitky v blízkosti sjezdovky.

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT!
Nízké provozní náklady,
nízkoenergetická
stavba

Možnost podzemního
parkovacího stání

Výjimečná architektura,
přírodní materiály

U sjezdovky

Výborná investice do Vaší
budoucnosti

III. etapa ve výstavbě

Design Development, tel: 227 085 085, 733 123 400

www.sumavskydvur.cz

Text: Eva Hauserová, foto: Schutterstock.com

Zimní adrenalin
na horách
Že na hory se jezdí vedle sáňkování, bobování a koulování především lyžovat na sjezdovkách, už není tak úplně pravda. Čím dál víc oblíbenou se stává adrenalinová zábava, a to i na sněhu a ledu. Jde o zimní sportovní disciplíny pro odvážné, kteří milují
hrátky s nebezpečím.

Sport
Začalo to snowboardingem

První pokusy o „surfování“ na sněhu se v USA objevily již
v 60. letech. Pro snowboarding je zlomový rok 1965, kdy
Sherman Poppen spojil dvě lyže, ke špičce přimontoval
provázek a vytvořil tím první model snowboardu, zvaný
„snurfer“, protože jízda na něm se podobala spíše surfování na vodě. Inspirován Shermannovým úspěchem začal Jake
Burton Carpenter vyrábět své vlastní snowboardy. V roce
1977 založil ve Vermontu firmu Burton Snowboards.
Poté se na scéně objevil Dmitrij Milovich, který v roce 1969
přišel s prknem odlitým z polyesteru. Tato prkna měla
nízkou životnost, ale i přesto si Milovich nechal v roce 1972
tento výrobek patentovat a o tři roky později založil vlastní
firmu. Ta nakonec vyráběla již vylepšené verze boardů měly laminátovou konstrukci a skluznici z P-texu. V roce
1985 se snowboard objevil i v Bondovce s názvem Vyhlídka
na vraždu. Díky tomu se dostal do povědomí široké veřejnosti.
Snowboarding byl z počátku své existence brán nejprve
jako módní výstřelek či exhibicionismus několika málo jedinců, nebyl uznávaný jako seriózní sport a zimní střediska
nedovolovala vstup snowboardistů na vleky. V 90. letech se
snowboarding stává masovou záležitostí a vývoje nových
technologií se chopily mimo jiné i zavedené lyžařské koncerny, díky nimž se vybavení pro snowboarding rozrůstá
s nebývalou dynamikou. Dnes je snowboarding už běžným
olympijským sportem a snowparky jsou po celé republice.

Skibobbing

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

Snow-kayaking

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

Ice racing

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

Skialpinismus je pohyb na lyžích ve volném horském terénu. První skialpinistické túry sahají až ke konci 19. století.
Jelikož neexistovaly lanovky, byl veškerý pohyb na lyžích
tenkrát tak trochu skialpinismus. Dnes je to sportovní
disciplína. Stoupání do kopce umožňuje speciální vázání
a pásy nalepené na skluznici. Dělí se na tradiční a závodní
skialpinismus. Zatímco tradiční skialpinismus je volný pohyb
povětšinou na lyžích (ale ne výhradně) a vyhledává ve své
extrémní podobě strmé sjezdy a prvosjezdy, závodní skialpinismus probíhá na vytyčených trasách, na okruhu nebo
od startu do cíle a kombinuje výstupy a sjezdy. Výstupy
mohou být předepsány na lyžích, nebo pěšky s lyžemi na
batohu. Hodnotí se čas.
Nejlákavější na skialpinismu jsou jistě sjezdy v čerstvém
prašanu. Často však tento sníh znamená nejdříve namáhavý výstup, zakládání stopy a časté zapadání lyží do sněhu
a tím zvýšená náročnost při cestě nahoru. Při pohybu v horském terénu jsou skialpinisté ohrožování především lavinovým nebezpečím a pochopitelně i zraněním při případném
pádu.

Sport

Výbava skialpinisty

K základnímu vybavení skialpinisty patří lavinový vyhledávač (pípák), lopata a lavinová sonda, přilba. Lyže jsou lehčí
než klasické, širší a kratší a mají na konci prohlubeninu na
připevnění háčku u stoupacích pásů. Vázání je konstruováno tak, že je při výstupech pohyblivá pata, a nastavitelné
do několika poloh pro stoupání. Brzda se podobá brzdám
na normálních lyžích. Stoupací pásy mají na jedné straně
lepící vrstvu, která se přilepí pro chůzi nahoru na skluznici
a druhá strana je z materiálu mohér, nebo umělého vlákna a zabraňuje klouzání po sněhu. Dříve se pásy vyráběly
z tulení nebo sobí kožešiny a připevňovaly se řemínky.
Pro hodně túr se doporučují i železa, což jsou mačky na
skialpinistické vázání a pomáhají zabránit uklouznutí lyže
v ledové stopě. Tyto železa se nasazují na vázání a hroty se
zařezávají do sněhu a ledu. Skialpové boty se odlišují od
normálních lyžařských bot tím, že mají vnitřní botu buďto
na šněrování, nebo na suchý zip. Vnější bota je z plastiku,
na patě je mechanismus na přepnutí pohyblivosti boty na
chůzi a sjezd. Další rozdíl oproti klasické lyžařské botě je
v podrážce. Skialpové boty mají podrážku stejnou jako
boty na vysokohorskou turistiku. Při některých túrách na

jaře se musí vyšlapat k hranici sněhu pěšky s lyžemi na zádech. Také se lyže na některých túrách nechávají kus před
vrcholem u tzv. ski-depot, kde se nechávají lyže, a cesta na
vrchol pokračuje lehčím lezením po skalnatém terénu.
Láká vás skialpinistické dobrodružství, ale do Alp a volného
terénu si netroufáte? Třeba na Šumavě nebo v Krkonoších
existují přímo skialpinistické stezky, kde si tenhle úžasný
sport můžete bezpečně vyzkoušet.

Skijöring

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

Zábava pro psa i člověka

Pes je „obléknut“ do speciálního postroje a táhne na šňůře
psovoda na běžkách. I při tomto sportu je nutné, k zajištění
naprosté bezpečnosti, aby souhra mezi psem a psovodem
byla naprosto dokonalá. Na plemena určená k tomuto
sportu se nepožadují nějaké zvláštní nároky. Pro tento
sport se hodí každé plemeno, které můžeme používat
i v lehkém zápřahu. Mimo tradičních severských plemen
jako je husky a malamut se hodí i některá lovecká plemena.
Stejně jako nejsou kladeny určité požadavky na psa, nejsou
kladeny ani požadavky na vybavení. Používají se pomůcky
stejné jako u bikejöringu či caniscrossu. Velmi důležitý je
dobře padnoucí postroj a tažné odpružené lano o délce cca
4 m. Psovod, běžkař neboli musher musí mít podstatně obsáhlejší výbavu, která zahrnuje kvalitní obuv, běžky správné
velikosti a hole.
Závody ve skijöringu se konají společně se závody psích
spřežení, pouze ty nejvýznamnější závody jsou organizovány samostatně (např. mistrovství světa). Tento sport je rozdělen do kategorií na muže a ženy a jezdí se s jedním nebo
i dvěma psy. I když se nebudete věnovat tomuto sportu na
profesionální úrovni, ale zůstanete pouze u víkendové projížďky zasněženou přírodou, je skijöring výborným vyžitím
jak psa, tak i jeho psovoda.

Motoskijöring

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

Snowkiting

Surfování na vodě za pomocí speciálního křídla připomínajícího padák, tzv. kiteboarding, už jste jistě viděli. Snowkiting se mu velmi podobá, ale je nebezpečnější, a o to
přitažlivější. Při tomto sportu se též využívá speciální křídlo
a snowboard pak místo surfu. Protože jsou na horách
povětrnostní podmínky nevyzpytatelné, občas se stane,
že silný poryv větru sportovce vynese do výšky až několik
stovek metrů. Proto tento sport nepatří do portfolia aktivit
běžného člověka a rozhodně by měl být provozován pod
dohledem někoho zkušeného.
Milovníci snowboardingu nebo lyžování mohou zkusit
navštívit nějakou z mnoha českých „náhorních planin“ či
nějaké zamrzlé jezero, kde leží spoustu sněhu a hodně
fouká, a zkusit si jízdu „s drakem“. Jízdu s kitem neboli
tažným drakem dnes už v Česku učí spousta škol na mnoha místech. Za použití tažného draka se jezdec uvádí do
pohybu po sněhové pláni na lyžích či snowboardu. Na
rozdíl od sjezdového lyžování či snowboardingu je tento
sport možné provozovat na rovině (zasněžené pláně, mírné
svahy, zasněžená zamrzlá jezera). Plochý terén je dokonce
vhodnější než kopce díky stabilnějšímu větru, přesto někte-

Inzerce

Pro všechny, kteří rádi

sportují

Lék Wobenzym®
urychluje hojení po úrazech
zkracuje dobu léčby

Informujte se u svého lékaře.
Více na www.wobenzym.cz
Účinná pomoc při zranění
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék
Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních sportovců mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že
díky tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.
Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Krása

ří pokročilí snowkiteři preferují jízdu v horách, kde členitý
terén poskytuje širší možnosti. Někdy se používá tažný drak
jako pomůcka při freeridingu (tzn. jízdě ve volném terénu) - snowboardista či lyžař se nechá drakem vytáhnout do
kopce, nahoře draka sbalí a sjede dolů.

Druhy snowkitingu

Freeriding - jízda ve volném terénu, v hlubokém sněhu.
Freeriding je znám ze snowboardové terminologie jako
ježdění mimo sjezdovky; ve spojení se snowkitingem to
znamená samotné ježdění ve velkém otevřeném prostoru.
Freestyle - freestylem rozumíme především skoky a předvádění triků ve vzduchu. Freestylové prvky ve snowkitingu
jsou odvozené od freestyle kitesurfingu, především unhooked a wakesytyle triky jsou však na sněhu velmi nebezpečné. V porovnání se snowboardingem však snowkiting
umožňuje daleko vyšší a delší skoky.
Jibing - jde o disciplínu velmi podobnou jibbingu na snowboardu. Přesto, že tato disciplína je velice mladá, už vzniklo
i u nás několik snowkiteparků s raily, bednami, atd.
Kite-flying - nejnebezpečnější forma tohoto sportu, která
je výsadou jen nejzkušenějších jezdců. Kite-flying je možné
provozovat pouze na horách, v podstatě jde o paragliding
provozovaný s tažným drakem. Jezdec se může dostat i do
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výšky několika desítek metrů a zůstat tak ve vzduchu i více
než minutu. Vzhledem k tomu, že tažní draci nejsou primárně vyrobeni k létání, jde o mimořádně riskantní sport.

Snowkiting je hitem

Nejrychlejším a nejbezpečnějším způsobem, jak začít, je přihlásit se do snowkitového kurzu, kterých se v ČR nabízí celá
řada. Ceny za jednodenní kurz začínají už od zhruba 1000
Kč. Pokud jsou dobré sněhové podmínky, pořádají některé firmy kurzy opravdu „kousek za městem“. Cena a dostupnost většiny lokalit by pro nikoho neměly být zásadní
překážkou pro absolvování kurzu. Výhody jsou nesporné:
rychlejší pokrok pod vedením zkušeného instruktora, osvojení si správných návyků, vyšší bezpečnost, možnost zapůjčení vhodného vybavení a individuální doporučení pro další
zlepšování nebo pořízení vlastního vybavení.
Jak už bylo řečeno, při dobré zimě je Česko jedna velká
snowkitingová lokalita. Za podrobnější zmínku stojí alespoň tyto oblasti: Lipno, Velké Dářko, Miličín, Aldrov, Kněžice v Krkonoších, Boží Dar v Krušných horách, Pustý kopec
v Orlických horách atd. Ovšem pozor na národní parky: v 1.
a 2. zóně je zakázán pohyb mimo vyznačené cesty, takže
např. na rozlehlých a větrných krkonošských pláních je

Sport
Běžný sport doprovázejí různě závažná poranění
a úrazy. Při nich se pravidelně dostaví otok, zánět
a bolest. Včasné podávání léků s obsahem enzymů
v těchto případech výrazně urychluje vstřebávání
otoku, krevních výronů a podlitin, ústup zánětlivých změn a tím i bolesti. Zkracuje se tak až na
polovinu doba hojení.

šlo na skejtu samo, zde bude pěkná dřina – a naopak.
První snowskaty se objevily před půl stoletím v Americe,
tedy přesně v době první vlny skejtové mánie. Šlo ještě
o tlustou lyži, polepenou svrchu hrubým gripem. Čas od
času se podobné pokusy objevily i na pultech obchodů, ale
rychle zase mizely. Stejně dopadly i všelijaké další experimenty, často s miniaturními lyžemi místo koleček. Opravdový zlom nastal až na sklonku devadesátých let. Profesionální snowboardista Andy Wolf dal do kupy firmu Premier
a představil první moderní snowskate. Ten už naštěstí
nevypadá jako vypasená lyže. Neumětelské návrhy vystřídal
profesionální design a moderní konstrukce. Snowskate se
po desítkách let konečně dostal do širšího povědomí riderské komunity.

Lyže nebo snowboard

Lyže pomohou při počátečních pokusech o rozjezd, protože
na nich není nutné tolik řešit rovnováhu a jezdec se může
soustředit na práci s drakem; navíc jsou rychlejší a lépe
stoupají proti větru. Snowboard je atraktivnější, a pokud
má adept snowkitingu zkušenosti s jiným „sportem na prkně“, zvolí pravděpodobně tuto variantu.
V případě, že neumíte jezdit na lyžích ani na snowboardu,
bývá snazší začátek se snowboardem, což potvrzují i školy
lyžování a snowboardingu ze své praxe. V první fázi výuky je možné použít běžný snowboard nebo sjezdové lyže,
později se vyplatí zamyslet se nad pořízením speciálního
snowkitového snowboardu nebo freeridových lyží, které
díky větší šířce a radiu lépe zvládají jízdu v neupraveném
terénu, v němž se jezdec většinou pohybuje. Speciální
snowkitingová prkna se cenově pohybují asi
od 9 do 15 tisíc Kč.

Vázání
snowkiting de facto zakázaným sportem a řešení rozmachu
„nebezpečného snowkitingu v Krkonoších“ má už KRNAP
v popisu práce.

Potřebujte nejen kit

Při přechodu z vody na sníh se nejprve i v zimě používaly
kity vyvinuté pro kitesurfing, tj. s nafukovací náběžnou
hranou a příčnými spírami (výztuhami). S rozvojem komorových kitů, které tvarem a konstrukcí připomínají padáky
pro paragliding, se snowkiting velmi zjednodušil. Jezdec
nepotřebuje ke startu a přistání asistenci další osoby,
jednoduše vybalí kite z batohu, připne si snowboard nebo
lyže, nastartuje draka a jede. Ceny kitů se pohybují zhruba
od 15 do 25 tisíc korun.

Snowskate byla jen tlustá lyže

Dnešní děti snad víc než po lyžích touží právě po
snowskatu. Hlavní jeho výhodou snowskatu je jeho jednoduchost. Vezmete ho do ruky a hurá ven. Nepotřebujete
hory, vleky ani zvláštní vybavení. Stačí vám obyčejné skejtové boty, nanejvýš si můžete pro větší komfort pořídit jejich
zimní verzi. Na snowskatu můžete dělat většinu triků, které
znáte z klasického prkna. Musí se ovšem počítat s tím, že co

Lyžařská vázání jsou bezproblémová, protože jsou nášlapná, což lyžaři berou jako samozřejmost. Na většině
snowboardových vázání je však klasické přezkové upínání.
S nafouknutým kitem nad hlavou není nástup do takového vázání snadný ani rychlý, a proto se osvědčila vázání
nášlapná (ta jsou však celosvětově na ústupu i v normálním
snowboardingu) nebo vázání s různými variantami výklopné patky (APO, Flow, K2).

Oblečení

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

Trapéz

Trapéz je šitý doplněk opatřený hákem, který jezdci umožňuje zaháknout se do úvazku na hrazdě. Trapézy se dělí
na sedací a bederní, v zimě se většinou používají stejné
trapézy jako v létě na vodě. Některé firmy nabízejí zimní
trapézy s nastavitelnou velikostí, protože letní trapéz vám
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Sport
může být přes vrstvy zimního oblečení malý. Ceny trapézů
se pohybují od dvou do čtyř tisíc korun.

Ledolezení

Ledolezení u nás znají převážně ti mladší, jde o novodobou
zábavu spojenou s adrenalinem. Aby se člověk mohl do
ledolezení pustit, potřebuje opravdu dobrou fyzickou kondici. Existují dvě možnosti, a to lezení v přírodě či na umělé
stěně. Umělé ledové stěny najdete v každém větším městě,
nejčastěji v Liberci.
K ledolezení v přírodě potřebujete velký kus ledu, po kterém můžete šplhat. Ideální jsou proto zamrzlé vodopády
na menších či větších říčkách. Ledolezci si v České republice
tedy svojí zálibu příliš často neužijí, míst pro nedolezení
u nás moc není. Nadšenci pro tento sport tak musí jezdit
do Alp nebo do Tater, kde najdou ledopády téměř celou
zimu. Vybavení je pro tento sport hodně podobné jako pro
normální horolezce. Rozdíly tam ale přeci jen jsou.
Vzhledem k tomu že led klouže, nedá se držet rukama. Používají se proto cepíny, které jsou oproti turistickým speciálně zahnuté a na nohy se přidělávají mačky.
Ledolezení je už světově uznávaná sportovní disciplína a od
nás ze severu Čech dokonce pochází jedna z nejúspěšnějších ledolezkyň na naší planetě, Lucka Hrozová z Děčína,
která slaví úspěchy na světových pohárech.

Snowtubing

Spousta českých lyžařských středisek nabízí kromě lyžování
mnoho dalších aktivit pro rodiny s dětmi. K jedné z nich
patří rychlá varianta „sáňkování“ - snowtubing. Je to vlastně jízda na jakémsi nafukovacím vaku v uměle vytvořeném
sněhovém korytě s mnoha zatáčkami. Nahoru vás vyveze
speciální vlek a dolů se řítíte super rychlostí.

Airboarding

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

Fat biking

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

Freeskiing

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

Carving

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

UpSki: Jízda do kopce

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

Není lyže jako lyže

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

batoh HURRICANE
původní cena 1495 Kč

1 196 Kč*
brýle LOOK
původní cena 795 Kč

636 Kč*

bunda HAVOC
původní cena 2995 Kč

2 396 Kč*

kalhoty BOOGIE
původní cena 2395 Kč

rukavice SCOUT
původní cena 895 Kč

1 916 Kč*

716 Kč*

*

Věděli jste, že při sjezdu bílé kalhoty opticky zdokonalují
techniku lyžování? S NORDBLANC si můžete připadat
jako profi lyžařka a ještě na svahu vypadat elegantně.
Dopřejte svému tělu maximální teplotní komfort
a vybírejte ze zimního oblečení na lyže, snowboard,
na běžky a jiné sportovní aktivity.
Dokonale padnoucí střihy, široká škála barev, funkční
technologie, … v NORDBLANC zazáříte!
Inspirujte se na www.nordblanc.cz.

cena po uplatnění poukazu

DÁRKOVÝ POUKAZ NORDBLANC
SLEVA 20 % NA NOVOU KOLEKCI
Jak na
to?
Vyhledejte nejbližší značkovou
prodejnu NORDBLANC,
předložte poukaz a vyberte,
co sluší právě Vám.
Poukaz je uplatnitelný do 31. 3. 2016.

Zimní tipy
Zastřešení, které neohrozí
sníh ani silný vítr

Nový zmenšený Zippo
ohřívač rukou

Při výběru zastřešení bazénů a teras nestačí koukat jen na
cenu, ale je potřeba myslet také na kvalitu materiálů
a zpracování, aby se zastřešení v zimních měsících pod nánosem sněhu nezhroutilo jako domeček z karet. Zastřešení
od tradičního českého výrobce Alukov splňují nejpřísnější
evropská kritéria právě pro sněhovou zátěž i odolnost proti
neobvykle silnému větru. Navíc pravidelně získávají ocenění
za design a kvalitu zpracování na výstavách i od zákazníků.
U společnosti ALUKOV si můžete objednat zastřešení terasy
CORSO nebo zastřešení bazénu jako vánoční dárek pod
stromeček a zároveň tak výrazně zvýšit cenu nemovitosti. Jedná se o chytrou investici do vašeho domu, protože
Alukov vše zařídí – bezplatně zaměří terasu nebo bazén,
vyrobí zastřešení na míru a výrobek odborně nainstaluje. Navíc si krytým bazénem výrazně prodloužíte koupací
sezónu a ochráníte vodu před nečistotou. Se zastřešením
CORSO si můžete vychutnat vaši terasu naplno i za nepříznivého počasí. Více na www.alukov.cz.

Společnost Zippo rozšiřuje řadu velmi oblíbených kapesních ohřívačů rukou novým zmenšeným modelem, který
hřeje pod dobu 6-ti hodin. Stejně jako původní elegantní
a stylový model s dvanáctihodinovou výdrží, nový zmenšený ohřívač skvěle padne do každé kapsy, kde vydává stejnoměrné a konzistentní teplo bez plamene a jakéhokoliv
zápachu. Praktická zmenšená konstrukce šestihodinového
ohřívače hřeje stejně jako originál a je perfektní pro kratší
zimní vycházky a cesty do práce.

Posuvné zastřešení terasy CORSO GLASS tvoří elegantní
doplněk domu a při instalaci se vždy přizpůsobuje na míru
individuálním potřebám klienta.

Ohřívače rukou značky Zippo jsou nezbytným doplňkem
pro každého milovníka outdoorových aktivit a jsou ideální
pro zahřátí u všech typů zimních sportů, myslivosti nebo
při každodenních činnostech jako čekání na zastávce za
studených zimních dnů. Zippo ohřívač rukou vytváří až
o 35% více tepla, než jednorázové ohřívače. Pro krátké
vycházky a cesty do práce je určen menší, šestihodinový
ohřívač rukou. Pro celodenní aktivity v chladném počasí
doporučujeme Zippo ohřívač rukou s dvanáctihodinovou
výdrží.
Zippo ohřívače rukou
hřejí bez plamene
a zápachu a jsou použitelné opakovaně.
Nová technologie pro
snadné plnění Easy-Fill
umožňuje ohřívače naplnit během několika
sekund správnou dávkou paliva. Po spuštění
katalytické reakce se ohřívač vloží do speciálního textilního
pouzdra, ve kterém ohřívač vydává příjemné teplo.
Ohřívač zakoupíte od 800,- Kč
na zippo.cz.
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České himálajské dobrodružství II
Marek Holeček

Osobní zápisky jednoho z našich
nejlepších současných horolezců,
v nichž popisuje velkolepé i tragické
zkušenosti s lezením, ať už na osmitisícovkách, nebo na skalách, nabízejí
unikátní příběhy i fotografie a jsou
doplňkem k dokumentárnímu seriálu
České himálajské dobrodružství II.
Vydalo nakladatelství Universum,
www.bux.cz

APEROL SPRITZ: SVĚŽÍ DOTEK
ITÁLIE PO CELÝ ROK
Už jste ochutnali originální italský aperitiv Aperol Spritz?
Příprava je snadná. Vinnou skleničku naplníte alespoň
z poloviny ledem, nalijete 1 díl (2 cl) sody, 3 díly šumivého
vína prosecca a 2 díly Aperolu. Na závěr přídáte plátek
pomeranče a můžete servírovat.
Historie značky Aperol se začala psát v roce 1919 v severoitalské Padově. Tehdy se v rodinné firmě Barbieri zrodila
tajná receptura na jasně oranžový hořko-sladký aperitiv,
podle které se vyrábí dodnes. Značka Aperol se později stala synonymem pro osvěžující míchaný drink Aperol
Spritz, ve kterém se aperitiv pije nejčastěji. Zajímavé je, že
tento drink vyvinuli sami spotřebitelé, kteří si Aperolem
vylepšili vinný střik. Aperol Spritz se záhy zapojil do „aperitivo moment“ kultury a jeho popularita rychle překračuje
hranice Itálie. Aperitivo moment
je obdoba našeho zvyku „jít na
jedno“ po práci a v Itálii je neodmyslitelnou součástí dne. Smyslem
tohoto neformálního setkání je
strávit příjemně čas s kamarády či
kolegy, popovídat si a odreagovat
se po práci.

Philips Sonicare DiamondClean
– nový zážitek z čištění

Objevte nový způsob péče o zuby a dásně se sonickými
zubními kartáčky Philips Sonicare. Stylový kartáček Philips
Sonicare DiamondClean je až 7× efektivnější v odstraňování zubního plaku než manuální kartáčky. Díky vysoké
frekvenci 31 000 stěrů za minutu a přesně definovanému
rozsahu čištění směrem nahoru a dolu, dochází k účinnému
stírání zubního plaku a vzniku dynamické vlny. Ta rozpohybuje molekuly vody spolu se zubní pastou a slinami a dostává se do obtížné přístupných míst podél linie dásní a do
mezizubních prostor, kde ničí škodlivé bakterie. O správnou
délku a rovnoměrnost čištění zubů se postará signalizační
systém. Kartáček Philips Sonicare vás každých 30 vteřin
upozorní, že je třeba přejít na další úsek vašeho chrupu.
Po dvou minutách se sám vypne. Viditelný efekt na zdraví
vašich dásní se projeví již po prvních dvou týdnech používání. Philips Sonicare Diamond Clean má 5 režimů čištění,
unikátní nabíjecí sklenici a elegantní cestovní pouzdro
s USB dobíjením. Výdrž baterie až 3 týdny. K dispozici ve 4
barevných variantách. Cena: od 5 499 Kč.
www.sonicare.philips.cz
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První projevy stárnutí?
Postavte se jim čelem…
Philips představuje revoluční mikrodermabrazivní přístroj VisaCare (SC6240/01), který používá unikátní systém vakuového liftingu
a peelingu. Vakuové nasávání masíruje pleť tím, že ji lehce nadzvedává a natahuje. To vynese na povrch pleti kyslík a živiny, které
pak podpoří cirkulaci krve. Jemná abrazivní špička s více než 100
000 částicemi pleť lehce vyhladí a odstraní vrchní vrstvu odumřelých
kožních buněk z epidermis , čímž spustí přirozený proces obnovy buněk. S jedinečnou novinkou Philips VisaCare si tak nyní můžete toto
účinné, profesionální ošetření dopřát přímo u sebe doma a dodat své
pleti během čtyř až šesti týdnů pocit zpevnění a navrátit jí mladistvý
a svěží vzhled. Philips VisaCare je exkluzivně k dostání v síti parfumérií Douglas a na webových serverech www.alza.cz a www.mall.cz.
Jeho orientační maloobchodní cena je 6 999 Kč.

PRÉMIOVÁ WHISKY
CHIVAS REGAL EXTRA
Luxusní whisky Chivas Regal Extra je novinkou slavné a
oceňované značky Chivas Regal navazující na dědictví bratří Chivasových, kteří se stali průkopníky v umění míchání
whisky v 19. století. Chivas Regal Extra je jedna z chuťově
nejbohatších ušlechtilých whisky ve své kategorii určená
pro ty, kteří hledají něco výjimečného. Je vyrobena z pečlivě vybraných vzácných sladových whisky zrajících v sudech
po sherry Oloroso, díky kterým má sladkou ovocnou vůni
s tóny zralých hrušek a krémového karamelu s náznakem
zázvoru. Chuť po zralých hruškách doplňuje tropický nádech sladkých melounů s jemnými tóny vanilky, karamelu,
skořice a mandlí s dlouhým a luxusním závěrem.
Cena: 1.199 Kč
www.chivas.cz

Relax na horách
Hotel Praha **** patří mezi nejvyhledávanější hotely ve Špindlerově Mlýně, i díky své skvělé poloze přímo v centru města.
Pro zpříjemnění pobytu a relaxaci těla i ducha je pro hosty k dispozici Spa&Relax centrum. K dispozici je bazén s masážními lavicemi, protiproudem, vodní clonou a masážními tryskami. Využít
můžete vnitřní či jedinečnou venkovní vířivku, finskou, parní
a bylinkovou saunu.
V nabídce samozřejmě také nechybí pestrá nabídka masáží,
přísadových koupelí, kosmetický i tělových ošetření.
Dalším zážitkem v hotelu bude jistě hotelová restaurace, která
nabízí speciality krkonošské kuchyně. Ve vyhlášeném music baru
Silver Rock pak může ochutnat vynikající koktejly.
Hotel Praha **** Vám přiroste k srdci.
HOTEL PRAHA****, Okružní 118, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 523 516
Fax: +420 499 433 740
www.spindl-hotelpraha.cz
info@spindl-hotelpraha.cz
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Lesní 50, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 433 103
E-mail: Hotel@Bedriska.cz
www.bedriska.cz

umění Jana Hachrana

wellness hotel v krkonoších

Mladý progresivní umělec Jan Hachran, využívající techniku
uměleckého sítotisku na zlatou fólii, je zakladatelem směru
magického ornamentalismu. Jeho obrazy jsou již součástí
zahraničních sbírek. Ke své práci čerpá ze studia evropské
ezoterické tradice a magické symboliky.
Je tvůrcem omezených sérií módních doplňků, které v sobě
mají znaky magického ornamentalismu.
V současné době intenzivně pracuje na tématickém souboru s názvem „Historia symbolica.“
S jeho tvorbou se můžete seznámit na www.janhachran.cz

Harmony Club Hotel **** superior
Bedřichov 106
543 51 Špindlerův Mlýn
Email: obchod@harmonyclub.cz,
Tel. 499 469 111, 499 469 553
www.harmonyclub.cz
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Chytrý pomocník
Společnost iRobot Corporation, světový lídr v oblasti robotiky, představil robotický vysavačiRobot Roomba 980 – v současnosti nejschopnější a nejlepší robotický vysavač na světě. Roomba 980 je první Roomba, která spojuje adaptivní navigaci
a vizuální lokalizaci, ovládání robota přes mobilní telefon a intenzivní úklid koberců. Pomáhá tak lidem udržovat čisté
podlahy v celém domě pouhým stisknutím tlačítka.
INTELIGENCE: První Roomba, která dokáže spojit adaptivní navigaci s vizuální
lokalizací. Uklízí až dvě hodiny a v případě potřeby se dojede dobít,
aby zvládla uklidit celou domácnost.
JEDNODUCHOST: Aplikace iRobot HOME umožňuje uživatelům
ovládat Roombu 980 kdykoliv a odkudkoliv přes mobilní telefon.
ČISTOTA: Systém čištění AeroForce™ spolu se systémem Carpet Boost
(intenzivní úklid koberců) rozpozná koberce a zajistí dvojnásobný
čisticí výkon tam, kde je to nejvíce potřeba
www.irobot.cz

Luxusní našlápnutí

Ručně vyráběná pera Novák
Nevíte si rady s výběrem dárku?
Ručně vyrovené pero je určitě originální možností.
Každé kus je jedinečný kresbou dřeva i
Všechna pera naleznete na: www.peranovak.cz
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Nenechte si ujít novou kolekci
luxusní dámské a pánské obuvy
značky Fiorangelo.
Navštivte přímo prodejnu v Domě
Módy, Václavské náměstí 58.
Více na www.fiorangelo.cz

Rozhovor
Text: Monika Seidlová, foto: archiv Bontonfilm, Česká televize, Magic Box a A-Company CZ

Osudových
lásek mám
v životě dost
Byl kluk jako každý jiný a jeho život se točil hlavně kolem hokeje. Pak ale natočil
teeneagerovskou komedii Snowboarďáci a vyletěl jako raketa. Přesto, že devětadvacetiletý Jiří Mádl herectví nikdy nestudoval, má v sobě přirozený herecký talent
a v jeho herectví je něco ze smutného klauna. Kromě hraní taky režíruje. Tvrdí ale, že
ze všeho nejvíc chce psát. A že konečně dozrál k zodpovědnosti.
V posledním rozhovoru, který jsme spolu dělali před téměř deseti lety, jste řekl něco
ve smyslu: Pořád si připadám jako zklamaný
hokejista, kterému v životě něco nevyšlo. Ještě si
to myslíte?
Už asi ne. (smích). Už jsem usazený ve filmovém průmyslu
a rozhodně nemám pocit zklamání nebo něčeho podobného.

Kdy jste stál naposledy na ledě s hokejkou
v ruce?

Poměrně nedávno, asi tak před měsícem. Chodím zase hrát
pravidelně. Jen teď jsem si trochu natáhl tříslo, tak jsem
musel několik týdnů odpočívat. Což bylo dost utrpení. Mě
to zase strašně chytlo. Vůbec nevím, proč jsem se hokeji tak
vzdálil, když mi tolik dává tělesně i duševně.

Kdy se to zlomilo a přestal jste si připadat
jako zklamaný hokejista?

Těžko říct přesně, ale strašně důležitý a nejlepší rok, který
jsem zažil, pro mě byl rok 2011. Točil jsem filmy Čtyři slunce, Konfident a Probudím se včera. Dodnes je považuju za
jedny z nejvýraznějších filmů, které jsem dělal. Čtyři slunce
byl světový artový snímek, Konfident je určitě největší film,
co jsem udělal a navíc můj nejoblíbenější a Probudím se
včera tak trochu popina, ale rozhodně nejpopulárnější ze
všech mých filmů. Všechny tři jsem natočil v rozmezí toho
jednoho roku. Pak jsem odjížděl do New Yorku studovat
scenáristiku. Mám pocit, že tenhle rok se událo všechno to,
co chci v životě dělat.

Proč je váš nejoblíbenější film právě Konfident?
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Možná i proto, kolik času jsem na něm strávil. Konfident
se točil dlouho a různě u nás, na Slovensku i v Polsku. Sice
s přestávkami, ale tím, že jsem se k němu pořád vracel, nechal ve mně výraznější stopu. Významný pro mě bylo taky
setkání s Honzou Malířem, o němž říkám, že je můj filmový
otec, něco jako guru. I když o tom možná ani neví.

V kinech jsou teď k vidění dva filmy, v nichž
hrajete - Celebrity s.r.o a Padesátka. Kterým
z nich jste tak zvaně víc žil?

Celebrity jsem prožíval víc, točil je Miloš Šmídmajer, se
kterým hodně kamarádím a spolupracuju. Jsem v tom
projektu víc namočený od začátku, mám tam hlavní roli
a podílel jsem se i na scénáři. Padesátka je významná pro
Vojtu (Kotka – pozn.red.), který ho režíroval. Já jsem se rád
na filmu podílel, ale jen se tam mihnu, když mrknete, tak
mě propásnete.

Mluví se o něm jako o návratu ke Snowboarďákům.

To je jen PR záměr. Film není o mně a o Vojtovi, ale tu
podobnost chápu, hrajeme v něm oba dva a odehrává se
na horách. Nechci, aby od něj lidi očekávali něco jiného,
než co jim pak nabídne. Nemám rád ty přívlastky, které se
filmům dávají, ale zatímco Snowboarďáci byli teeneagerovská komedie, Padesátka je komedie plná chlapského až
severského humoru. Když jsem ji četl, tak jsem smíchy skoro
spadnul ze židle. A věřte mi, není kritičtější čtenář scénářů
než já. Čtyři z pěti nejsem schopen ani dočíst. Tenhle jsem
zhltnul!

Jak byste tenhle chlapský humor mně jako
ženě přiblížil?
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Rozhovor
Nemá hranice toho, z čeho si dělá srandu. Prostě
taková sněhová rolba, jede a jede a ví, že může
jet prakticky jakoukoli cestou. Navíc se odehrává
na horách, vystupují v něm drsní chlapi, horalové, kteří řeší, čím zatopit, jak odjet na běžkách
a podobně. Tenhle humor je mi blízkej.

Spoustu let vás lidi spojovali s Vojtou Kotkem. Od pořadu Stahovák, který
jste spolu před pár lety uváděli, je Padesátka vaše první spolupráce. Zůstalo
něco z toho kamarádství?

Pořád jsme kamarádi, ale nikdy jsme neměli
nutkání se scházet nějak často, volat si a trávit
spolu třeba Silvestry. Ale kdykoliv se potkáme,
máme si co říct a když jeden z nás něco potřebuje, druhý mu pomůže.

V Padesátce jste si oba zahráli, Vojta vás zároveň režíroval. Vy už jste svůj
film – Pojedeme k moři - natočil, pro
Celebrity s.r.o jste pomáhal se scénářem
a zahrál si v něm hlavní roli. Ještě zbývá
varianta, že byste zase na oplátku vy
režíroval Vojtu.

To bych se docela bál. Vojta má hodně zkušeností. Já jsem si pro svůj první režírovaný film vybral
děti, které mě respektovaly a poslouchaly, ale on
si obsadil velké hvězdy a neměl strach je kočírovat. To já rozhodně mám.

Měl jste tenkrát přede dvěma lety
strach režírovat?

Měl a před natáčením Pojedeme k moři jsem si
představoval, co by se všechno mohlo stát. Pak
jsem začal a všechno ze mě spadlo, nebyl čas
koukat nalevo napravo. Možná i proto, že všichni byli v pohodě a žádná situace, kterou jsem si
představoval, nenastala. Od začátku do konce
natáčení se mě ale držel pocit, že jsem to možná
přehnal a pustil se do něčeho, co nemůžu zvládnout. Od přípravných prací až do premiéry. Což
byly dva roky. A za ty dva roky jsem šíleně zestárnul. Musím ale říct, že mi šli herci strašně na ruku. Děti byly nesmírně disciplinovaný a připravený a nastolily takový řád, že se
před nimi dospělí nechtěli nechat zahanbit.

Proč jste si vybral pro svůj režijní debut právě film natáčený z pohledu dvou kluků?

Vybral jsem si ho pro svůj scenáristický debut, protože mě
zaujala kniha Podivný případ se psem, která je psaná z pohledu patnáctiletého autistického kluka. Chtěl jsem napsat
scénář, který by pracoval s podobným pohledem. Takže
nejdřív jsem měl formu a pak hledal příběh. A z toho vznikl
režijní debut. Když jsem příběh psal, nepředstavoval jsem
si, že ho natočím já. Bylo mi to nabídnuto, já jsem režírovat nikdy nechtěl.

Další činnost, kterou jste dělat nechtěl,
a dostal se k ní.

Těch bylo hodně.

Podobně jako s herectvím, kam vás dotlačila maminka.

Jenže co se týče herectví, měl jsem určité zkušenosti, občas
jsem dělal nějaká školní divadla. Ale o režii jsem netušil
vůbec nic.

Zůstanete u režie?

76 | Ice Zima 2015

Rád bych u ní zůstal. Ale hlavně chci dál psát. Otázka je,
jestli je pro koho. Mám na mysli diváka. Když člověk nechce
dělat úplnou limču, ani festivalový film, který nikoho nebude zajímat, není jednoduché najít nějaký střed, snesitelný
kompromis. Já bych se moc rád viděl někde mezi Alicí Nellis, Janem Svěrákem a Janem Hřebejkem. Ale to si možná
hodně fandím. Oni točí kvalitní filmy skousnutelný i pro
průměrného diváka. Když už se vám podaří tohle vybalancovat, je ale potřeba ještě sehnat na film peníze a pak
diváky.

Kdybyste neřešil otázku peněz, jaké téma
byste si vybral?

Už jsem se do toho pustil. A před týdnem jsem scénář
dopsal. Přiznávám, že jsem se hodně rozšoupnul. Pojedeme k moři i Na střeše, což je další můj film, který je už
v přípravné fázi, jsou malé projekty. Balancují někde mezi
filmem a televizním filmem, protože v nich není až tak moc
lokací nebo herců. Ale tenhle můj třetí film bude úplně
něco jiného.

Prozraďte o něm něco.

Radši ne. Řeknu jen, že film je inspirovaný skutečnými událostmi a já ty hlavní aktéry znám a obdivuju je. Když jsem
šel na vysokou školu, žádal jsem o individuální program.
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Což mi bylo umožněno, ale musel jsem za to odevzdávat
spoustu různých prací. Nadřel jsem se víc než ostatní. Ale
dostal jsem tehdy na přečtení jednu tlustou knihu, která
mě k tomuto námětu inspirovala.

A o čem bude film Na střeše?

Bude o starém profesorovi a mladém ilegálním imigrantovi. Teď je tohle téma sice dost aktuální, ale já ho nechci
zneužívat, Na střeše je můj absolventský film z New Yorku,
napsal jsem ho v roce 2011. Má v sobě podobnou hořkosladkost jako Pojedeme k moři. Chtěl bych se držet někde
mezi komedií a dramatem, takové filmy mi vždy přišly
nejreálnější.

Máte nějaký svůj oblíbený film, který jste
viděl mockrát a pokaždé se u něj chechtáte?
Nebo u něj zamáčknete slzu? Nebo film, u něhož
si řeknete: Sakra, že jsem tohle nenapsal já?

Tenhle typ otázky mám úplně nejradši. Lidi, co nemají
svůj oblíbený film nebo knížku, jsou podezřelí a většinou
si s nimi nemám co říct. Mám hrozně rád filmy Věčný svit
neposkvrněné mysli, Bio Ráj, Klub rváčů, Lid vs. Larry Flynt,
i Origins a mým asi úplně nejoblíbenějším filmem je Billy Elliot. Filmů, u kterých jsem zůstal s otevřenou pusou
a litoval, že jsem je nenapsal já, je hodně. Ne že by to byly
ty úplně nejlepší, co jsem viděl, ale stane se vám, že v nich
cítíte něco z vás. Něco, k čemu tíhnete a víte, že byste možná někdy něco trochu podobného napsala, ale ouha, už to
udělal někdo jinej. To jsem cítil třeba u Černý labutě, Kurzu
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negativního myšlení a asi úplně nejvíc u Truman Show. To
je úplnej scenáristickej bonbónek.

tiku?

Jak dlouho jste v Americe studoval scenáris-

Jeden semestr, takzvaný akcelerovaný, což je ideální pro
lidi, kteří jsou na jiném oboru a chtějí na jiné škole absolvovat tento semestr třeba intenzivněji. Studoval jsem u nás
sociální a masovou komunikaci, skončil jsem bakalářskou
prací. Škola v New Yorku pro mě ale byla zásadnější. Film
Pojedeme k moři jsem napsal ještě před studiem v Americe,
ale to byl nějaký prapodivný impuls. Bez New Yorku bych
nedokázal psát dál. A hlavně mi ten čas tam strávený dal
jasně najevo, že chci hlavně psát. Hraní mě pořád baví, ale
je to pro mě taková udržovačka, drží mě ve střehu a sbírám
zkušenosti pro vlastní tvorbu. Což ale neznamená, že bych
si hraní neužíval. Možná právě naopak, z mého herectví
zmizely velký ambice a je to čistě radost a vzdělávání se.

Děti noci, Konfident, Colette…. Dost často
hrajete chlapy, kteří zachraňují svou lásku. Které
osud donutí být hrdiny proti jejich vůli. Myslíte,
že je tohle vaše herecká škatulka?

Na tom něco bude. Nejsou to hrdinové ve stylu Supermana,
který spadne z Kryptonu a začne dělat dobro, ale obyčejní
chlápci, kteří jsou k hrdinství donuceni. V těch rolích spíš
nacházím podobnost v tom, že jejich charakter se vždycky
upíná na nějakou osobu. At je to kamarád, nebo láska. Postavy, které hraju, vždycky dobře fungují v nějaké dvojici.

Nemáte pocit, že si osudové lásky odžíváte
spíš na plátně, než v životě?
Myslím, že ne. Mám osudových lásek dost i v životě. Film se
natáčí po kouskách, horší to mají divadelní herci. Dvě hodiny v jednom zátahu něco prožívají, pak přijdou domů, jsou
ze všech těch emocí vyčerpaní. Oni můžou mít pocit, že
životní lásku už prožili na jevišti, takže tu svou skutečnou
už třeba ani nechtějí vidět, nebo nemají sílu si s ní povídat,
věnovat se jí. Já se na tu svojí vždycky těším. (smích)

Vy jste divadlo nikdy moc nehrál. Proč?

Jaké například?
Netřeba to úplně rozvádět. Ale někdy děláte něco proto,
že byste asi měla. Pak víte, že je dobré něco udělat, ale byť
si na to nakonec zvyknete, tak to vy zpočátku tak prostě
necítíte. A já teď nemusím dělat zásadní kroky, ale dělám je
bez velkýho váhání, a je to najednou ta nejjednodušší věc
na světě.

Na konci října jste oslavil 29. narozeniny.
Říkáte si něco ve smyslu: Ještě dobrý, za rok už
bude hůř?

Hrál jsem rok v Divadle Na zábradlí v inscenaci Dva chudáci Rumuni, co mluví polsky. Představení bylo v angličtině
a hrálo v něm deset herců asi devíti národností, my s panem Ornestem jsme byli jediní Češi. Od té doby nějaké
námluvy byly, ale nikdy to nedopadlo. Bohužel kvůli mé
vlastní tvorbě mám, co se divadla týče, omezené možnosti.
Nemůžu si dovolit měsíc a půl denně někde zkoušet, ten
čas chci věnovat psaní. Poslední tři roky píšu pořád. Uklidňuje mě to. Ono psaní scénářů je ale spíš o tom, že dlouho
sedíte a přemýšlíte, než něco vznikne. Takže když říkám,
že jdu psát, většinou si jdu někam sednout a tam přemýšlet.

Vůbec to tak nevnímám. Ale zvláštně jsem se cítil před dvěma lety, když jsem oslavil sedmadvacáté narozeniny. Měl
jsem pocit, že hrozně stárnu. Teď je to obráceně. Mám zpět
svůj starý životní styl a tvářičky mám červenější než obvykle
(smích).

Mluvíme pořád jenom o práci. Co osobní
život? Jste teď spokojený, nebo vám něco chybí?

To je na dlouho, ale všechno si prostě nějak sedlo. Velkou
radost mi zase přináší sport a kamarádi, s kterýma ho provozuju. A i naše rodina zažívá zvláštní obrodu. Strašně rád
jezdím navštěvovat mé dvě neteře. Starší brácha Honza,
o němž jsem si myslel, že založí rodinu mnohem později,
je najednou hrdý táta a já pyšný strejda. Celá rodina je teď
tak trochu reklama na štěstí. A ve mně vzbudily ty dvě holčičky něco jako tikot vnitřních hodin.

Jsem hodně spokojený, dělám spoustu pro můj život významných kroků a až mě překvapuje, s jakou lehkostí je
dělám.

Znamená to, že byste se nebránil tomu stát
se tátou?

Neplánuju nic, ale konečně mám pocit, že bych to zvládl.

Co myslíte spojením ´starý životní styl´?
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O děti jsem se vždycky dokázal postarat. V podstatě jsem
vychoval mladšího bráchu Pavlíka. Takže když mi Honza
svěří holčičky, kterým jsou dva a jeden rok, vím si s nimi
rady. Kromě kojení si troufám na všechno. Ale až to přijde,
tak to bude.

Co s vámi udělala tenkrát po Snowboarďácích popularita a jak ji vnímáte dneska?

Tenkrát a ještě pár let potom jsem si popularitu dost užíval.
Přichází ve vlnách, teď zrovna mám období, kdy mi trošku
vadí. Nechci, aby to vypadalo, že nemám rád lidi, ale čím
dál raději jsem sám. Už nemám takovou potřebu navazovat
vztahy a ztrácím schopnost být společenský. Nejraději bych
odjel na Island a tam psal, měl u sebe družku a chodil po
horách. Nevím, jak bych to dlouho vydržel, ale teď bych to
opravdu bral (smích)

Čím si vysvětlujete, že jste teď raději sám,
než mezi lidmi?

Asi tím zvláštním klidem, kterej se mě zhostil. Není to
tak, že bych někoho neviděl rád. Když ho potkám na ulici
a budu mít půl hodiny volno, rád si popovídám. Ale když si
můžu čas naplánovat, rezervuju ho buď těm úplně nejbližším, hokeji, čtení nebo psaní. Máme třeba kancl, kde se lidi,
co rádi píšeme, setkáváme. Tam mě baví všechno, každý
kafe, oběd, stěhování nábytku nebo jen s těma klukama
sedět a mlčet. Ale úplnej impresário nebo veřejná vrba teď
moc nejsem. Nechce se mi.

Mluvili jsme o tom, co všechno se u vás
změnilo a mění. V čem jste ale pořád ten stejný
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Jirka?
Pořád si neumím vázat tkaničky, stydím se na veřejnosti
smrkat, jsem závislej na espressu, nemám rád psy, miluju děti, bojím se výšek a po třech panácích se mi nechce
domů. Taky pořád koukám ženám na zadek a na nohy,
předstírám, že nemám ego, jsem schopen zabít, když mě
zradí technika, nesnesu doma umělou hmotu a platonicky
miluju Lucii Výbornou. Nic novýho.

Blíží se Vánoce, kde je budete trávit?

Budu u rodiny v Českých Budějovicích, jako každý rok.
U nás se tradice dodržují, občas říkám, že až trochu militantně. Nesmí se měnit zavedené způsoby, máme dokonce
´fárplán´, s čím je kdy potřeba začít a co se kdy musí udělat.
Je náročné ho splnit, ale tresty za nedodržení jsou tvrdé.

Jaký úkol v něm připadl vám?

Můj hlavní obor je linecký, mažu cukroví marmeládou a přilepuju k sobě. Taky dojídám po všech rybí polévku a jsem
hlavní zapalovač prskavek. Ale jinak mi přibylo dost různých povinností. Díky těm dvěma malým holčičkám dostaly
Vánoce úplně nový rozměr. Spoustu let jsme Vánoce připravovali pro nejmladšího Pavlíka, který už ale vyrostl. Tím,
že se starší brácha oženil, připojila se k nám i rodina jeho
manželky. Navíc děda má teď taky přítelkyni, která mezi
nás zapadla. Naše rodina v minulosti nefungovala úplně
čítankově, ale já na to byl zvyklý a nijak mi to nevadilo. Najednou jsme ale se všemi těmi lidmi, kteří se k nám přidali,
velká fungující rodina s pravidelnými rodinnými srazy. A já
si to kupodivu užívám.

Marc Márquez Motogptm World Champion
www.facebook.com/gasjeanscz

Text: Eva Hauserová, foto: Shutterstock.com a archív středisek

Dovolená za
hranicemi snů
Máte chuť počátek roku prožít jinde než doma, přemýšlíte o různých cestovacích
možnostech a točí se vám z nich hlava? Pak vám výběr ulehčíme. Nabízíme tipy na
jedinečné, a přitom velmi rozličné destinace, z nichž si jistě vyberete podle svých
představ…

St.Moritz

Chcete strávit týden ve společnosti filmových hvězd? Mondénní a luxusní alpské středisko ve Švýcarsku vám tento
zážitek bezesporu zajistí, protože je místem „přezimování“
světových celebrit. Saint Moritz neboli Svatý Mořic se rozkládá ve výšce 1856 m uprostřed sluncem zalitých a prašanem pokrytých alpských masivů. Přes průměrných 322 slunečních dní v roce tu díky ideální poloze panují mimořádně
dobré sněhové podmínky.
Zimní turismus tady odstartoval už v roce 1864, a dodnes
si zachovává styl a nabízí řadu událostí světového jména
i obchody všech významných značek. Název městečka je
registrován jako mezinárodně chráněná obchodní značka a všude ve světě je spojován s prvotřídní úrovní a elegancí. Zimní sportovní aktivity se tu odehrávají v devíti
areálech, navzájem propojených skibusem a na 88 skvěle
udržovaných sjezdovkách, obsluhovaných nejmodernějšími
lanovkami. Z přepestrých možností lyžování vyzdvihněme
alespoň nabídku extrémních sjezdů – dvoukilometrová
Olympia v Corviglia nebo 5kilometrová Bernina v Diavolezza. První jmenované se však nemusí obávat ani zdatní
carvingoví lyžaři.
Další lahůdkou pro experty je freeride sjezd zajištěným, ale
neupraveným cca 10 kilometrovým ledovcovým splazem
Morteratsch v Diavolezza. V široké nabídce pro snowboarding vyniká Mellowpark s 120metrovou U-rampou nebo
500metrová přírodní U-rampa v Diavolezza. Těm, kterým
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uvedený příděl adrenalinu nestačí, lze doporučit heliskiing
v Bernina nebo Cresta Run - jízdu 1200 m dlouhým ledovým
korytem na skeletonových sáňkách rychlostí 140 km/hod.
Naopak pro rodiny s dětmi je ideální kotlina Marguns. Při
svém aktivním lyžařském či jiném pobytu můžete také vybírat z bohaté nabídky aprés-ski: bobová dráha, bruslařská
dráhu na zamrzlém jezeře, jízda na saních tažených koňmi.
Známé jsou především lyžařský maraton Engadin Skimaraton nebo dostihy White Turf, pořádané na zamrzlém Svatomořickém jezeře. A budete-li v Mořici, určitě vyjeďte na Piz
Corvatsch. Výhledy na okolní Alpy určitě stojí za to.
Vedle lyžovačky se můžete vyřádit i v nevšedně řešeném
aquacentru, které bylo ve Sv. Mořici otevřeno v loňském
roce pod názvem Ovaverva. Nabízí návštěvníkům lázeňské
wellness centrum (různé druhy saun, wellness procedury,
apod.), 25m krytý bazén se skokánky a tobogány, sportovní
a fitness centrum.
Zkrátka - toto švýcarské středisko nabízí vše: od selfíček
s celebritami, přes shopping, společenskou zábavu až ke
špičkovým podmínkám pro zimní sporty.

Austrálie

Představte si to - místo zmrzlých nohou, těžkých kabátů
a krátkých zamračených dnů, které máme v lednu u nás azurové moře, jasná obloha, bílý písek. Takový je počátek
roku u protinožců, kdy tam vrcholí léto. Zážitkem jsou
zde samozřejmě i Vánoce, které už letos asi nestihnete,

ale možná by stálo za to uvažovat o nich příští rok... Celé
rodiny se o svátcích scházejí na plážích u oceánu, kde také
často tráví slavnostní štědrovečerní večeři, a pokud má
někdo stromeček, tak jedině umělý nebo v květináči - zdobí
ho balónky nebo slaměné ozdoby. Hlavním pokrmem k večeři je pečený krocan nadívaný kaštany a jablky, k němuž
se podává švestkový nákyp, ale hlavně dostatek studených
nápojů, melouny nebo zmrzlina. Surfaři v převleku Santa
Clause se vozí na mořských vlnách, ale dárky nosí nikoliv
Santa, ale „Father Christmas“, tedy Otec Vánoc. Dárky děti
najdou v punčoše až druhý den ráno.
Austrálie je oblíbeným cílem českých turistů. Nejmenší kontinent světa nabízí pro našince opravdovou exotiku. Je to
kontinent plný extrémů. Naleznete zde pusté rudé pouště,
tajemné pralesy překypující exotickou faunou a flórou
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a nádherné korálové formace u magických hlubin Velkého
bariérového útesu, a samozřejmě kosmopolitní metropole.
Řídce obydlená Austrálie je země pohody a relaxace. Vedle
vánoční relaxace u oceánu si můžete dopřát i výjimečné
cestovatelské zážitky. K největším atrakcím patří např. Národní park Kakadu, Uluru - nejobjemnější monolit na světě,
ostrov Whitesunday a Flinders Ranges.
Pokud zde budete chtít přivítat i nový rok, oslavíte ho jako
jedni z prvních na světě, protože budete v jiném časovém
pásmu. Na australského Silvestra nikdy nezapomenete,
neboť budete svědky bombastických ohňostrojů, které se
odehrávají s velkou pompou všude u velkých mostů. A pod
nimi vás čeká rej příšer - Australané se za ně v tento den
rádi přestrojují.
Délka letu do Austrálie se pohybuje od 19,5 hodin až po-

několikadenní cesty, které si můžete zpříjemnit zastávkou
v některé z asijských metropolí.

Brazílie

Když se řekne Brazílie, hned se každému vybaví usměvavé tanečnice na brazilském festivalu Samby a nádherná
příroda. Někdo si vzpomene i na vodopády Iguazu či pláž
Copacabánu. Jihoamerické státy mají silnou katolickou
tradici. Pokud již hovoříme o Vánocích, ty pro místní velmi
důležité a náležitě, věrni svému temperamentu, je oslavují.
Výzdobou a bujarostí si v ničem nezadají s karnevalovou
atmosférou. Venkovní a vnitřní prostory hotelů jsou stylově
dekorovány - lesklé barevné látky, barevná pírka, živé palmy, květinové arange, rákosy, slunečníky, lampiony, masky...
Velký důraz je kladen na světelnou a květinovou dekoraci,

která dotváří celkovou atmosféru. V Brazílii nosí dárky
Papai Noel (Otec Vánoc), který dle legendy žije v Grónsku.
A ten je všudypřítomný ve všech obchodech.
Nejpopulárnějším městem Brazílie je jistě Rio de Janeiro,
jehož symbolem se stala kolosální socha Ježíše s rozpraženýma rukama tyčící se nad městem. Škoda jen, že je toto
město postiženo tak velkou mírou kriminality, rozhodně
se vyplatí dávat při návštěvě Ria pečlivý pozor na své věci.
Nejslavnějšími plážemi jsou Copacabana, která je čtyři kilometry dlouhá, a Ipanema. Není bez zajímavosti, že počet
obyvatel žijících ve městě Sao Paulo je dvakrát větší než
počet obyvatel České republiky. Říká se, že toto město je
městem imigrantů, možná proto je rozděleno do jednotlivých čtvrtí podle etnik. Existuje tu například čtvrť asijská,
italská a židovská.
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Pro milovníky přírody je ideálním místem k navštívení
Amazonie, která je plná rozmanitých zvířat i rostlin. Pokud
zamíříte do Amazonie, zkuste využít Manaus jako základnu
pro vaše výpravy. Při návštěvě Pantanalu očekávat, že narazíte na jaguáry a obří mravenečníky, které mohou dorůst
do délky přes 2 metry. Další zvláštní potěšení pro milovníky zvířat v Pantanalu je kapybara, velký a často roztomilý
hlodavec, který se pohybuje ve velkých stádech a váží až
70kg. V Amazonie pravděpodobně narazíte na širokou
škálu druhů opic druhu včetně chápanů, kapucínů, vřešťanů a dalších. Při troše štěstí lze spatřit i brazilského tapíra.
Celou oblastí protéká řeka Amazonka. Hlavní město této
oblasti je Manaus. Je to vskutku úchvatná oblast, avšak
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hrozí zde nebezpečí nákazy malárií, proto je vhodné dát se
předem očkovat příslušnými antimalariky. Tytéž turisty by
jistě nadchnula i návštěva impozantních vodopádů Iguacu,
což jsou nejdelší a nejmohutnější vodopády na světě. Vodopády Iguacu se nacházejí na brazilsko-argentinské hranici.
Takže až budete uvažovat kam na Vánoce, zrovna si zabookujte letenky do této tropické destinace. Fotky ze
Štědrovečerní pohody na pláži s cainpirinhou v ruce vám
budou přátelé rozhodně závidět! Do Brazílie létá množství
leteckých společností, obecně se dá říct, že let z Prahy trvá
okolo jedné hodiny do nějaké evropské metropole a odtud
přibližně 14 hodin na pobřeží Brazílie. Z České republiky se
už také létá přímo do turistických letovisek, jako je např.

Cestopis
a tak se zde bez jakýchkoliv problémů domluvíte anglicky.
Bahamy jsou synonymem rozlehlých písčitých pláží a luxusu. Většina mezinárodních leteckých linek míří na letiště do
hlavního města Nassau. Na území Baham se však nachází 6
mezinárodních letišť. Přímé letecké spojení existuje z Velké
Británie a z USA. Bahamy jsou resortem pro náročné klienty a tak tomu odpovídají i kvalitní služby, které si však také
zaplatíte. Ovšem určitě to stojí za to. Na ostrovech uplatníte standardní platební karty. Platidlem bahamských ostrovů
je bahamský dolar, jehož kurz vůči americkému dolaru je
1:1. Platit se dá paralelně oběma.
Mezi ostrovy se lze pohybovat pomocí malých letadel, která létají celkem pravidelně. Po jednotlivých ostrovech se dá
pohybovat pomocí místních taxislužeb, minibusů a autobusů. Na ostrovech také existuje možnost půjčit si auto.
Hlavní turistickou sezónou je období od prosince do
dubna. Stejně jako na jiných tropických ostrovech počítejte s vysokou vlhkostí. Teploty tu šplhají až k 30 stupňům.
Na Bahamách si rozhodně užijete vynikající oddechovou
dovolenou plnou zábavy. K největším lákadlům tady patří
potápění, nádherné přírodní parky a obchody plné exotického zboží.
Hlavním sportovním vyžitím na Bahamách je potápění
a šnorchlování. Úžasné tyrkysové moře kolem všudypřítomných korálových ostrovů předvádí čarovné podmořské
scenérie, které neuvidíte téměř nikde na světě. Existují zde
i specializované potápěčské zóny jako například národní
park Exuma Cays Land & Sea Park u ostrůvku Hawskbill Cay,
kde je možno spatřit chráněnou podmořskou faunu a flóru.
Kromě standardních plážových sportů nebo jízdy na koních
jsou ostrovy především rájem golfu a oplývají spoustou unikátních hřišť. Rekreanty v okolí hotelů lákají i tenisové kurty, lze si vyzkoušet surfování nebo zahrát volejbal. Mimo
mořských radovánek oplývají Bahamy celou řadou unikátních národních parků, skýtajících turistům nezapomenutelné zážitky. Harrold and Wilson Ponds National Park v New
Providence představuje přes sto druhů vodního ptactva
v přirozeném prostředí, Crab Replenishment Reserve v The
Bahamas zase chovnou krabí populaci. K mimořádným zážitkům se řadí návštěva Blue Holes National Parku plného
úžasných jeskynních systémů a nádherných mořských ok
uprostřed borových lesů. Paradise Island nabízí obří akvapark s množstvím adrenalinových skluzavek.

Srí Lanka

Fortaleza, což je změna velice příjemná a praktická, dříve
bylo běžné letět do Sao Paula či Ria de Janeiro, a pak se
vydat dál.

Bahamy

Chcete dokonalý relax a nabrání sil v ráji na zemi? Toužíte po dokonalých službách, nádherných písčitých plážích
a čisté přírodě? Pak leťte na Bahamy, do oázy klidu bez
rušného nočního života. Hlučnější místa pro večerní život
jsou sice většinou součástí některých hotelových komplexů, ale i tak se nejedná o žádnou divočinu. Bahamy jsou
souostrovím přibližně 1000 ostrovů, rozprostírajících se
jihovýchodně od Floridy. Jsou součástí Commonwealthu,

Tento ostrov v jihovýchodní Asii je považován za jeden
z nejkrásnějších na světě, a to pro svou rozmanitost. Na své
si zde přijde snad každý návštěvník: dlouhé písečné pláže
a krásné prázdninové resorty, bohatý podmořský život
v okolním oceánu, mnoho endemických druhů fauny i flory
ve vnitrozemí, národní parky, ptačí rezervace, tropické
pralesy, divoké řeky, naleziště drahokamů, hinduistické
i budhistické památky, bohatá koloniální (portugalská,
holandská a britská) historie, čajové plantáže, golfová hřiště - to vše díky příjemnému klimatu dostupné po celý rok,
necelých 12 hodin letu z Prahy. Čekají tu na vás příjemní,
skromní lidé a také vyhlášená srílanská kuchyně.
Srí Lanku postihla v prosinci 2004 přírodní katastrofa, kdy
jihovýchodní pobřeží ostrova zasáhla vlna tsunami. Díky
mezinárodní pomoci se podařilo postižené oblasti obnovit,
zrekonstruovat staré a vybudovat nové hotely.
Většina turistů míří na jih a jihozápad ostrova, jižně od
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Kolomba, kde se nachází i mezinárodní letiště. Množství
krásných hotelů přímo na pláži nabízí kromě vodních radovánek i možnost naučit se něco o ajurvédském způsobu
života. Srí Lanka je díky své bujné vegetaci také nazývána
„smaragdový ostrov“ a nikdo by neměl opomenout návštěvu některého z národních parků a historických míst v horách v centrální části ostrova. Na Srí Lance můžete podniknout fotografickou výpravu za tzv. velkou trojkou, kterou
tvoří slon, levhart a medvěd. A nejen to, je zde také množství vzácných památek, především kamenných chrámů,
buddhistických či hinduistických, staré paláce a zahrady,
úchvatné kamenné sochy a reliéfy, často uprostřed džungle. A nachází se tu také hora, na které prý stanul Adam,
a odkud se prý dá dohlédnout do pozemského ráje...

Řím

Pokud milujete vánoční městský ruch a táhne vás to do
evropské vánoční atmosféry, pak je skvělým tipem zimní Řím. Pokud patříte mezi trochu akční typy, můžete to
klidně zvládnout ještě letos. Itálie je proslulá tím, že se
jedná o zemi se silnou křesťanskou tradicí. Od tohoto faktu
se odvíjí i způsob, jakým se slaví vánoční svátky v jejím
hlavním městě. Řím je dechberoucím městem v průběhu
celého kalendářního roku. Skrývá totiž ve svých útrobách
nespočet skvostných památek, které stojí za to spatřit na
vlastní oči. Avšak jakmile na některou z římských bazilik
spadne první sněhová vločka, toto „věčné město“ pohltí
romantická vánoční nálada, které se nic nevyrovná! Vánoční tradice jsou v Římě patrné od začátku prosince takřka na
každém kroku. Od té doby totiž budete zcela jistě narážet
na skvostnou pouliční výzdobu, vánoční trhy a také na
výstavu betlémů, která vám svou krásou a autentičností
vyrazí dech. A když už budete v Římě, jistě si nenecháte ujít
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Náměstí svatého Petra ve Vatikánu. V jeho centru je umístěn masivní vánoční strom a betlém s figurami v životní
velikosti. O Štědrém dnu je právě toto náměstí zaplaveno
davy věřících, kteří tady okolo půlnoci čekají na papežskou
mši, která se obvykle koná v Bazilice svatého Petra.
Neodmyslitelnou součástí Vánoc jsou také vánoční stromy.
Ty lemují většinu římských náměstí a nejvyšší stromy jsou
vztyčeny na náměstích Piazza Venezia, na Svatopetrském
náměstí a také u Kolosea. Traduje se, že vánoční stromečky
dosahují výšky až třiceti metrů a zdobí je zhruba tři tisíce
žároviček.
Na své si přijdou samozřejmě milovníci historie a památek. Je zde pořád na co se dívat. Baziliky, katedrály i sochy.
Zkrátka Vánoce strávené v Římě jsou ty neromantičtější,
jaké můžete zažít, zvláště pokud jste zamilovaní a jedete
jen sami, ve dvou. Štědrý večer v Itálii se slaví společně
s přáteli a rodinou. Dárky se zde totiž dostávají obdobně
jako v Americe až první svátek vánoční ráno. Štědrovečerní
večeře se i zde liší podle regionu, tradic i chutí. Podává se
krocan, ryby a v poslední době i těstoviny. Zajímavé je, že
se v Itálii nepeče cukroví.
Do Říma se samozřejmě dostanete pohodlně autem, ale
proč riskovat cestu po namrzlých silnicích. Nejjednodušší
a nejrychlejší je doprava letecká. Za dvě a půl hodiny už
budete vystupovat z letadla a kochat se krásami tohoto
magického města.

Začněte nový rok v Izraeli

Pokud se vám zachtělo opravdové exotiky, zkuste se vypravit do Izraele. A určitě nezapomeňte navštívit Jeruzalém či
Tel Aviv.
Tel Aviv je druhé největší město Izraele a zaslouží si pověst
„města, které nikdy nespí“. Nacházejí se v něm zajímavé

umělecké galerie a muzea, kavárny, restaurace, obchodní
a zábavní centra. Je zde například národní divadlo Habima,
budova opery a koncertní síň Mannovo auditorium. V Muzeu moderního umění jsou k vidění výtvarná díla od Marca
Chagalla a dalších významných výtvarníků. Nejen milovníci
architektury ocení „Bílé město“, největší seskupení budov
postavených ve stylu Bauhaus na světě, jež bylo v r. 2003
zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. A také si
nenechte ujít návštěvu Staré Jaffy, která patří k nejstarším
přístavům na světě a která je sídlem umělců a řemeslníků.
Velkou turistickou atrakcí je Most přání.
Jméno získalo město Tel Aviv ze dvou hebrejských slov Tel
– pahorek a Aviv – jaro, doslova tedy znamená „pahorek
jara“. Jako středomořské kosmopolitní město je Tel Aviv
magnetem mezinárodního cestovního ruchu a bývá označován jako „izraelská Barcelona“.
Jeruzalém hrál významnou roli ve všech třech velkých
monoteistických náboženstvích. Judaismus, křesťanství
i islám považují Jeruzalém za „Svaté město“. Jeho historické kořeny sahají až do 4. tisíciletí před naším letopočtem,
což ho činí jedním z nejstarších měst na světě. Staré Město
tvoří část Jeruzaléma o rozloze zhruba 1 km² obklopená
hradbami. Dělí se na čtyři ne zcela přesně vymezené části:
židovskou, křesťanskou, muslimskou a arménskou. Pro Židy
je Jeruzalém velmi posvátným místem, což pramení z víry,
že toto místo si Bůh vyvolil, aby zde přebýval…

Štrbské pleso ve Vysokých Tatrách

Jste milovníky velehor? Pak se nechte zlákat slovenskými
Vysokými Tatrami. Budete překvapeni, jak luxusní dovolená se zde dá prožít. Místním diamantem je Štrbské Pleso,
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přírodou přísně vymezené místečko, které je chloubou
Slováků. Jde o nejtypičtější morénové ledovcové jezero,
pleso na jižní straně Vysokých Tater na Slovensku. Nachází
se v místě, kde se spojují Furkotská a Mlynická dolina na
konci hřebenu Soliska, leží v nadmořské výšce 1346,6 m, má
rozlohu 19,67 ha, je 640 m dlouhé a 600 m široké. O skutečné kráse Štrbského plesa svědčí mimo jiné fakt, že tato
lokalita byla mezi 77 přírodními památkami, ze kterých se
vybíralo sedm nových přírodních divů světa. Štrbské pleso
bohužel nepostoupilo do finále. Ovšem to mu na kráse
rozhodně neubírá. Přestože leží ve vysokých horách, pobyt
u něj nežádá po turistech žádnou fyzickou zdatnost. I když
chladné, je útulné a otevřené všem, kteří ho přijedou navštívit.
Lyžařské středisko Štrbské Pleso nabízí dvě sedačkové
lanovky, spoustu vleků, kilometry upravených sjezdařských
a běžeckých tratí, skokanské můstky, noční lyžování, technicky zasněžované sjezdovky. Prostě lyžařský ráj. Ale pobyt
v této čarovně krásné lokalitě uspokojí i ty z vás, co dávají
přednost odpočinku v lůně zasněžené přírody. Štrbské
pleso je totiž nejvýše položenými klimatickými lázněmi na
Slovensku. Nejdůležitějším přírodním léčivým faktorem je
jejich terapeuticky účinné vysokohorské klima, podmíněné
geografickou polohou, nadmořskou výškou a chráněností před větrnými proudy. Rozsáhlé lesy plné jehličnatých
stromů zabezpečují neobyčejnou svěžest a čistotu vzduchu
a jeho nižší vlhkost prospívá dýchacímu ústrojí.
Nejkomfortnější je samozřejmě doprava letecká. Mezinárodní letiště Poprad, nejvýše položené letiště ve střední
Evropě, je vstupní branou do Vysokých Tater, od Štrbského
plesa vzdálené pouhých 15 minut.

ZAHLAVI VELKE VPRAVO

• Tajuplná Srí Lanka s koupáním

na východním pobřeží

17. 11. - 29. 11

3. 4. - 17. 4. / 15. 7. - 29. 7. /
2. 11. - 16. 11

• Krásy jižní Srí Lanky

s nakouknutím do území hor

26. 1. - 4. 2. / 1. 4. - 10. 4. /
20. 6. - 29. 6. / 1. 9. - 10. 9.
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Buďte trendy,
buďte wellness
Wellness se stává fenoménem dnešní doby a můžeme jej definovat jako životní styl
moderního člověka, který kvůli vysokému pracovnímu nasazení potřebuje zregenerovat, nabrat novou sílu a zharmonizovat tělo s duší.

Wellness je velice široký pojem. Primárně slovo wellness
znamená cestu k souladu mysli, duše a těla. Cílem je, aby
se člověk cítil dobře, což by tedy mělo plynout z duševní,
fyzické, okolní a sociální pohody. Dnes pojem wellness
znamená stav, odpovídající pocitu blahobytu, jenž je
maximálně orientovaný na individuální možnosti člověka
- vlastní osoby. Je to dlouhotrvající, stupňující se proces
přeměny lidské psychické, intelektuální, emoční, sociální,
duchovní a okolní pohody. Wellness je také označení pro
strukturu, zařízení a prostory, které jsou realizovány v konceptu s touto filozofií (architektura, design, barvy…) a pro
programy, které nás k pocitům wellness vedou (procedury,
balíčky, menu).

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. S jiným wellness programem se můžeme
setkat i na pracovištích. Majitelé firem je poskytují svým
zaměstnancům například ve formě firemního fitness centra. Pak jde o pozvednutí morálky zaměstnanců a jejich
loajality vůči firmě. Wellness na pracovišti se také může
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týkat stress managementu, zejména v případě psychicky
vytížených zaměstnanců. K wellness samozřejmě patří i to,
co si pod tímto pojmem představí většina lidí. Jsou to různé
kosmetické balíčky a procedury. Do wellness můžeme zahrnout i stravování. My se v tomto článku zaměříme jen na
procedury.

Co všechno patří k wellness kúrám?

Nejčastější je bazén s masážní lavicí a tryskami, vodním chrličem, protiproudem, divokou řekou, který najdete nejen
ve vícehvězdičkových hotelech, ale i v každém aquaparku.
Jeho návštěva je bezesporu tělu prospěšná, ale pokud není
doplněna dalšími wellness kúrami, jde spíše jen o příjemnou zábavu než o revitalizační proces.
Hodnotnější je koupání v termálním bazénu se slanou vodou, vyhřívanou až na 36°C a bohatou na minerální látky.
Tyto bazény najdete jen v místech, kde jsou bazény plněny
z vlastního vrtu z hloubky 100 metrů. Voda se pak vzhledem k vysoké kvalitě před použitím chemicky neupravuje,
pouze vyhřívá na teplotu termálních pramenů – plavecká
část až na 28°C a relaxační na 33 – 36°C. Voda obsahuje
minerální látky, které mají příznivé účinky na kůži.

Téma
jsou po této terapii mnohem více odpočinutí než kdykoliv
jindy.

Klasická masáž

Klasická masáž patří mezi manuální relaxační techniky
působící okamžitě a jednorázově nejen na tělesný, ale
i duševní stav masírované osoby. Odstraňuje únavu, ochablost, ztuhlost, zkrácení a bolestivost svalstva. Masáž se
provádí vydatnějšími a tvrdšími hmaty, které ve svalech
uvolňují únavové látky (kyselinu mléčnou), dále uvolňuje
kožní napětí, prokrvení kůže a svalů, v střebávání výronů
a otoku a v neposlední řadě zlepšuje výživu tkání a odstraňuje bolest. Osvěžuje tělo i mysl a lze si tak díky ní nejen
efektivně odpočinout, ale také dosáhnout o poznání vyšší
výkonnosti během dne. Při klasické masáži jsou vyvolávány
psychické i fyzické změny a tím pocit souznění těla a mysli.
Klasická masáž je zároveň považována za vynikající léčebný
postup, vhodný nejen jako prostředek v boji proti stresu
a napětí, ale také proti vznikajícím traumatům a nemocem.
Je příjemným řešením všech civilizačních neduhů. Pocit znovuzrození a nabití nové energie po kvalitní masáži zkrátka
nic nenahradí. Podle svých potřeb můžete žádat masáže
částečné (záda, horní končetiny, šíje, dolní končetiny), ale
největšího efektu docílíte masáží celého těla, která trvá
přibližně hodinu.

Medová masáž

Jedná se o velice účinnou detoxikační a kosmetickou metodu, po které bude vaše tělo příjemně pročištěné a pokožka
sametově hedvábná a medově voňavá. Skutečné pohlazení pro tělo i duši. Masáž využívá výborných účinků medu
a kompresních masérských hmatů. Dochází tak k odstraňování starých usazenin a toxinů z hloubky tělesných tkání.
Vlastnosti a léčivé účinky medu znali a využívali již staří
Číňané, Arabové, Egypťané, Řekové, Římané i jiné národy –
na americkém kontinentě Indiáni.

Čokoládová masáž
WATSU – vodní terapie

Teplá voda v mnohých vyvolává pocit relaxace. Při proceduře watsu pracuje vyškolený terapeut s klientem ve vodě
tak, aby s ním byl v maximální možné míře v harmonii. Vše
probíhá tak, že terapeut klienta houpe a kolébá na vodní
hladině, současně ho protahuje, zejména dolní a horní
končetiny. Zapojuje také taneční prvky a posuny. Voda má
pozitivní účinky na naši psychickou kondici. Pobyt ve vodě
je pro nás přirozený a příjemný, voda a relaxace v ní působí
tak, že snižuje stres a všechny jeho projevy (bolesti, deprese, sklíčenost, disharmonie organismu) a působí také na
chronické bolesti. Úspěšně se používá nejen v rehabilitaci.
Posiluje svaly a zvyšuje pružnost a ohebnost. Watsu je příjemná spa procedura pro zlepšení celkového zdravotního
stavu, psychického i fyzického.
Jaké jsou blahodárné účinky watsu? Uvolňuje zablokovanou páteř, která tlačí na nervy, které pak negativně ovlivňují a namáhají jednotlivé orgány. Pomocí watsu dochází
k postupnému a nenásilnému uvolňování celé páteře. Tím
se uvolní zablokované meridiány, tedy kanály, kterými v lidském těle proudí energie. Orientální Watsu je praktikováno
po celém světě. Řada lidí, kteří watsu vyzkoušeli, tvrdí, že

Čokoládová masáž je výborná na získání dobré nálady,
odplavení toxických látek a uvolnění ztuhlých svalů. Blahodárně působí na pokožku, která bude krásně hedvábná
a čokoládově sladká. Výjimečnost čokolády byla známa již
před více jak 2000 lety. Tehdy se vědělo, že dodává tělu
pocit dobré nálady a výrazně omlazuje pokožku.

Masáž lávovými kameny

Uvolňující a léčivé účinky lávových kamenů znali starověcí
Číňané již před 4000 lety. Jde o osvědčenou prastarou metodu, při které vám budou na tělo přikládány nahřáté oblé
lávové kameny. Kameny pomáhají uvolnit tělo a odstraňovat bolesti a blokace svalů. Oproti klasické, regenerační
a relaxační masáži vyniká svými účinky na lidskou psychiku.
Budete se po ní cítit psychicky uvolnění a odpočatí. Někdo
si při tomto druhu masáže dopřeje krátký, zároveň však velice posilující spánek. Tato masáž se doporučuje všem, kdo
jsou vystaveni dlouhodobému napětí či stresu.

Peelingová masáž

Peeling je kosmetická metoda na obrušování mrtvých
buněk kůže a dalších nečistot pokožky. Nejčastěji se aplikuje na oblast obličeje a dekoltu. Výjimkou ovšem nejsou
ani celotělové peelingy. Provádí se pomocí krému či gelu,
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který obsahuje hrubé částečky. Tato velice účinná a příjemná procedura vede k okamžitému projasnění a omlazení
stárnoucí pleti, vyhlazení jemných vrásek, zjemnění jizev po
akné a rozšířených pórů a odstranění pigmentových skvrn.
Z peelingového ošetření končetin, dekoltu a obličeje odejdete s pocitem, že jste pro sebe už víc udělat ani nemohli.
Znásobení masáže o očistu pokožky je opravdu báječná
harmonizace zážitku pro tělo i ducha.
Toužíte-li po ještě větším efektu očisty pokožky, můžete
si dopřát třeba Fiji rituál - hydratační zábal, který nejen
odstraní starou suchou pokožku a navrátí ji mladý hebký
vzhled, ale zlepší její elasticitu a posílí pojivovou tkáň. Hluboce hydratuje a vyživuje pleť vitaminy A, B, C a E a podporuje přirozenou tvorbu vitaminu D v těle. Hodinová
procedura zahrnuje peeling přírodním kartáčem, aplikaci
kokosového másla nebo některého vonného oleje a prohřívající zábal.
Peelingových masáží je mnoho, často jsou nakombinované
s dalšími kúrami. Jmenujme například Twiggy wrap, což
je soubor zeštíhlující Intenzivní masáže pomocí peelingu
celého těla, zeštíhlujícího zábalu a speciální anticelulitidní
masáže. Tento program napomáhá k formování postavy a posílení metabolismu. Nebo Ovocná terapie, kterou
tvoří ovocný peeling pro prokrvení pokožky těla a zbavení
nežádoucích odumřelých buněk, dále následuje vyživující
pomerančový tělový zábal, po němž bude kůže nádherně
provoněná a díky blahodárnému složení načerpá potřeb-
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né živiny, a ještě dlouho zůstane na dotek krásně hebká
a jemná. Nezapomíná se ani na pokožku obličeje, krku
a dekoltu, které se ošetřují broskvemi a jahodami vonícím
přírodním masážním olejem. Příjemnou tečkou je povzbuzující masáž aromatickými oleji.

Zábaly těla

Regenerační zábaly jsou významnou součástí wellness procedur. Je opravdu z čeho vybírat: teplý rašelinový zábal pro
stimulaci pokožky, z černého jílu proti celulilitidě, bahenní
z Mrtvého moře na kožní problémy, zábal z mořských řas
proti celulitidě, hydratační zábal z korálových mořských
řas, detoxikační banánový zábal atd. Wellness studia mají
bohatou nabídku zábalů, z nichž si každý vybere podle
svého přání.

Thajské masáže

Tato masáž je starobylou léčebnou metodou. Spojuje prvky
akupresury a jógy a vznikla v 5. století našeho letopočtu
v Thajsku. Stimulováním akupresurních bodů jsou odstraňovány bloky, které brání v proudění energie. Tělo se
harmonizuje a začíná probíhat léčebný proces. Tato procedura na pomezí mezi cvičením a masáží se skvěle hodí pro
sportovce a lidi, kteří jakkoli namáhají svůj pohybový aparát. Thajská masérka pomocí prstů, dlaní, předloktí, loktů,
kolen a i chodidel kombinuje akupresuru s protahováním,
čímž uvolní vaše svaly, klouby a šlachy a výtečně protáhne

Nový způsob péče
o zuby a dásně
Sonická technologie rozrušuje
zubní plak frekvencí 31 000 stěrů
za minutu a pomáhá tak udržet
vaše zuby i dásně zdravé

Odborníky
nejdoporučovanější
značka elektrických
kartáčků v ČR.
Výzkum mezi 200 zubaři
a dentálními hygienistkami.

VÍCE NA
WWW.PHILIPS.CZ

www.sonicare.philips.cz

vaši páteř.
Existují samozřejmě i jiné exotické masáže: ze Srí Lanky,
Filipín, Bali a Indie. Tyto asijské masáže mají zcela mimořádné terapeutické i relaxační účinky. Jsou prověřeny tisíciletou tradicí a předávány z generace na generaci. Nikdo
je neumí praktikovat tak, jako právě a jen rodilí maséři.
V jejich umění se snoubí dokonale zvládnutá technika s celkovým pojetím vnímání ducha a těla, které je pro východní
země typické.

Japonské masáže

Náročná klientela si v poslední době oblíbila japonskou
masáž Kobido, což je exkluzivní rituální liftingová masáž
obličeje s okamžitě viditelnými výsledky. Je to jedna z nejúčinnějších metod přírodní léčby směřujících ke zlepšení
stavu pokožky a minimalizaci procesu stárnutí. Tato unikátní procedura byla zavedena v roce 1472 v Japonsku, kdy si
ji dopřávala samotná císařovna. Masáž Kobido vyhlazuje
vrásky, zlepšuje pružnost pokožky, zjemňuje ji a zanechává
dokonalou. Navíc má úžasné relaxační účinky a pomáhá
odbourávat bolesti hlavy.
Velmi poptávanou je i energetická Reiki masáž (japonský
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léčebný systém pomocí předávání energie) nebo Shiatsu
(japonská akupresurní masáž obnovující přirozený tok
vitální energie). Unikátem je japonská tlakohnětná masáž
Yumeiho, která vznikla výběrem z mnoha různých metod
z Japonska, Číny a dalších zemí. Masáž se provádí v lehkém oděvu na podložce na zemi (délka cca 60 minut). Proč
v lehkém oděvu? Při této masáži se totiž nepoužívá tření
svalů jako u regenerační masáže, ale používá se tlak a hnět.

Lipomassage

Ve wellness balíčcích nechybí ani nabídka procedur, které
pomáhají formovat postavu. Jednou z nich je lipomassage
- metoda tvarování postavy bez operace pomocí přístroje
Cellu M6, který je absolutní světovou špičkou v odstraňování celulitidy a nadváhy. Zabere tam, kde dieta a cvičení
už nepomáhá. Za pouhých 6 sezení dosáhnete zeštíhlení
a zpevnění na místech, kde chcete. Navzdory intenzivnímu
cvičení a přísně předepsaným dietám si totiž tělo ukládá
tuk v určitých partiích. Lipomassage je speciálně vyvinutá
technologie z metody endermologie, která nabízí vědecky
prokázané řešení pro lokalizovaná místa, kde je tuk, celulitida a ochablá pokožka kontur.

Téma
a tělesné relaxace, ale hodí se i jako účinná prevence proti
onemocněním dýchacích cest a chřipce. Ve finské sauně je
90-110°C, což je ideální teplota na celkové prohřátí celého
těla. Intenzivní prohřátí v sauně střídáte ochlazením ve
sprše nebo v ochlazovací kádi. Tento cyklus se doporučuje
opakovat dvakrát až třikrát. V sauně se uvolňují unavené
svaly a zklidňuje stresovaný mozek, protože tělo do krve
vyplavuje úlevu přinášející endorfiny. Pravidelné saunování
výrazně zlepšuje imunitní systém člověka, posiluje odolnost
organismu, zpomaluje jeho stárnutí a chrání před civilizačními chorobami. Podle nejrůznějších vědeckých studií může
sauna mimo jiné snižovat hladiny cukru u diabetiků či posilovat srdce a tím bránit jeho selhání u kardiaků.

Obohacené saunování

Novým trendem je zážitkové saunování s ceremoniály
a rituály. Pro vytvoření potřebné atmosféry se využívá řada
doplňků: Zvukové efekty, hudba z reproduktorů nebo zvuky, které vytváří sám saunér. Vizuální efekty světelné, například barevné osvětlení sauny, kolorterapie, led světélka.
Součástí saunového ceremoniálu mohou být různé dekorace a doplňky, například kostky ledu nabízené k potírání pokožky během saunování, nebo podávání ovoce. Nedílnou
součástí saunového ceremoniálu je aromaterapie. Přidává
se do vědra s vodou, směsí se polévají saunové kameny
a vůně se s párou šíří po celé sauně, případně je aromaterapie přidávána do dávkovače páry v parní sauně. Používá
se saunová kosmetika k potírání těla během saunování,
saunové peelingy, saunové oleje, jogurtové směsi, nahřátý
med, bahno, aj. Oblíbené jsou zejména saunové peelingy,
solný saunový peeling, cukrový peeling, peeling s esencemi,
bylinkami či medové peelingy.

Infrasauna

Lymfatické masáže

Velmi žádanými jsou lymfatické masáže, které umožňují
efektivní ošetření míst, na kterých se v tkáni nashromáždil
tuk, odpady nebo tekutiny. Masáž tlakovými vlnami aktivuje lymfatický systém a zlepšuje tok lymfy. Dochází k detoxikaci organismu, což je nutný předpoklad pro boj s celulitidou a nadváhou.

Infralampa

Infrazářič umožňuje nahřát a prohřát tělo před aplikací
masáže. Dále odstraňuje únavu a bolest a je vhodný při
nachlazení. Jeho dlouhodobé působení prokrvuje a čistí
pokožku. Léčba světlem má na lidský organismus velmi
pozitivní vliv, jelikož světelná energie, kterou naše tkáň
pohlcuje, vyvolává v našich buňkách fotochemické reakce. Polarizované světlo infralamp či biolamp proniká do
tkání až 5 cm hluboko, a díky tomu dochází k tvorbě oxidu
dusnatého a intenzivnímu prokrvení a tím k rychlejšímu
ozdravnému procesu.

Finská sauna

Užívání finské sauny je nejen oblíbený způsob duševní

Jedná se o malou, obvykle dřevěnou kabinu podobnou
sauně. Tato kabina pomocí infrapanelů prohřívá lidský
organismus a využívá se například před sportováním, při
rehabilitacích, k odpočinku nebo před kosmetickým ošetřením pleti. Infračervené paprsky totiž přirozeně zklidňují
a uvolňují svaly. Infrasauna je oblíbená hlavně pro to, že
pro zahřátí celého těla není potřeba se vystavovat tak vysokým teplotám, jako v klasické finské sauně. Během pobytu
v kabině dýcháte vzduch o teplotě mezi 20 a 55°C. Prospěšné účinky infrasauny jsou podobné jako u finské sauny.
Infrasauny prohřívají tělo a prokrvují organismus, posilují
imunitu, uvolňují dýchací cesty, pomáhají proti nespavosti, akné, ekzému, bolesti v krku a onemocněním uší atd.
Na rozdíl od klasické sauny jí ovšem mohou používat i lidé
s nemocemi srdce, vysokým tlakem, astmatici a alergici.

Parní lázeň

Parní lázeň je podobná sauně, na rozdíl od ní je ale vlhká
a teplota v ní se pohybuje okolo 45°C. Jde o oblíbenou
lázeňskou proceduru, která má dlouhý seznam blahodárných účinků. Je nejen vynikající při onemocnění dýchacích
cest a revmatických potížích. Doporučuje se také při léčbě
astmatu, nachlazení, přetížení svalů a poruch prokrvení.
Jako pomocníka ho oceníte i při péči o pokožku, pomáhá při pročišťování pórů, při léčbě celulitidy, akné apod.
V neposlední řadě je zkrátka výborným místem pro relaxaci, stimuluje životní funkce, celkově omlazuje organismus,
podporuje redukci váhy a pročistí a detoxikuje celé tělo.
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Solná jeskyně

Solná jeskyně využívá metodu tzv. haloterapie, neboli
terapie využívající přírodních léčivých účinků minerální soli.
Pobyt v solné jeskyni je užitečný nejen pro lidi s alergiemi a dýchacími problémy, ale i jako prevence civilizačních
chorob pro všechny, kdo se cítí být unaveni věčným shonem
a stresem moderního života. Pravidelný pobyt v takové
jeskyni je léčivý pro pasivní i aktivní kuřáky, lidi s alergiemi
a kožními potížemi. Dále vám může pomoci se zažívacími
problémy, neurologickými potížemi, nemocemi štítné žlázy
či jako doplňková terapie při hubnutí.

Kyslíková terapie

Iono care je ověřená a stále více využívaná metoda pro
zvyšování odolnosti organismu, zlepšení fyzické i psychické formy i zlepšení vzhledu pokožky. Důležitým přínosem
je zvýšení energetické spotřeby při stejných činnostech
a snížení tělesné hmotnosti. Přístroj na vdechování kyslíku
v ionizované, aktivní formě urychluje látkovou výměnu
a podporuje ve značné míře spalování tuků. Iono Care
využívá jako svůj základ atmosférický vzduch s přirozeným
obsahem kyslíku. Uvnitř přístroje je tento vzduch důkladně přefiltrován a je zmnohonásobena jeho energetická
hodnota. Pravidelná inhalace takto obohaceného vzduchu
zajišťuje v organismu daleko lepší energetické využití kyslíku. Veškeré buňky, tkáně i vnitřní orgány, včetně mozku,
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daleko lépe pracují. Tělo jako celek při stejné činnosti
spotřebovává podstatně více energie, což vede k výraznému úbytku tělesné hmotnosti. Je dokázáno, že tento efekt
v těle přetrvává ještě půl roku po ukončení inhalační kúry.
Zvyšuje odolnost organismu, zlepšuje fyzickou a psychickou
formu, odstraňuje únavu, zlepšuje koncentraci. Je ideální
také proti bolestem hlavy, migrénám, podporuje léčbu
alergií.

Zkrášlování pomocí přístrojů

Do wellness pronikly i kosmetické přístrojové zákroky,
které si můžete dopřát třeba i při pobytu v hotelovém
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

Téma
pobyt v lázních, čeká vás takzvané Spa /balneo/ wellness,
rozšířené o další procedury, které umožňují termální
prameny a léčebné lázeňské vybavení (např. suchá uhličitá koupel, speciální bahenní zábaly, inhalace minerálních
vod.)

Wellness doma

Rádi si dopřáváte wellness a uvažujete, zda by nešlo zřídit
vlastní a hýčkat se, kdykoli se vám zlíbí, a navíc v soukromí?
Možností domácího wellness je opravdu mnoho, od sprchového panelu, přes hydromasážní vanu, až po bazén s vířivkou v jednom. Vše záleží jen na vašich finančních a prostorových možnostech. Domácí wellness obvykle zahrnuje
kombinaci vody, tepla a relaxace.
První, co se řeší při stavbě domácího wellness je velikost
a prostor pro domácí wellness, jeho členění, architektonické pojetí, dekorace, technologie, hygienické a technické
předpisy a také samozřejmě vybavení a uspořádání. Domácí
wellness může být součástí interiéru i exteriéru. V prvním případě uvažujeme o umístění vířivé vany a sauny do
koupelny či do jiné místnosti. Pokud se nám domů wellness
nevejde, můžeme se rozhodnout pro venkovní wellness,
a to v podobě exteriérové vířivky zabudované například do
podlahy na terase a o zahradním saunovém domku. Tyto
domky nejenže skvěle plní svůj účel, ale jsou také velmi
pěkným doplňkem každé zahrady.

Vířivka

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.

Solárium

Hodně se diskutuje o zdravotním riziku při využívání solária. Rizika umělého opalování nejsou podmíněna pouze
způsobem, jakým jsou solária spotřebiteli užívána, nýbrž
také intenzitou UV záření produkovaného UV trubicemi. Zvolte proto jen prověřený salon s obsluhou, která je
odborně na výši a je schopna předem v závislosti na vašem
fototypu zvolit osobní opalovací program. Doporučenou
podmínkou je předchozí vyšetření u kožního lékaře, zda
je pro vás umělé opalování vhodné. Údajně nejbezpečnějším přístrojem je vertikální turbosolárium. Trubice splňují
normy EU, a pobyt v turbosoláriu je mnohem kratší než
u horizontálních (ležících) solárií. Dokonce je jeho součástí
i vibrační deska, takže při opalování zároveň i tvarujete
tělo.

Wellness pobyty

Wellness je trend, který je velmi módní, a proto se na něj
zaměřuje většina hotelů, které nabízejí nejrůznější pobytové balíčky. Wellness pobyty, třeba i víkendové, jsou spjaty
s hektickou moderní dobou a velkým pracovním vypětím
a stresem, od něhož si potřebujeme odpočinout. Wellness
může poskytovat každý hotel, nicméně pokud si vyberete

Pokud nemáte prostor na vlastní bazén, určitě vám skvěle poslouží whirlpool neboli vířivka. Jde o hydromasážní
bazének s teplou vodou, který má vlastní topení i filtraci. Je
vhodný pro celoroční provoz jak v interiéru tak exteriéru za
každého počasí, třeba i na horách. Provoz vířivek v zimně
je úžasným zážitkem i relaxací. Elegantně vypadají vířivky
zabudované nebo obložené různým materiálem, například
dřevem či kamene, nebo mozaikou, tak aby stylově vynikala nebo ladila s interiérem domácího wellness.
Instalace vířivky doma v podstatě u jednoduchých typů
nevyžaduje žádné stavební úpravy. Může se však stavebně
instalovat tak, aby byla například součástí římských domácích lázní, nebo dřevěné konstrukce teras. Čím obložit
vířivku, je otázkou vkusu a individuální představy toho, kdo
si ji pořizuje. Instalace vířivé vany je poměrně snadná. Stačí
kousek rovné zpevněné plochy. Pokud chceme mít vířivku
v interiéru, měli bychom ji umístit do dobře odvětrávané
místnosti. Údržba vířivky připomíná údržbu bazénu. Aby se
zbytečně neplýtvalo vodou, napuštěná vana se nevypouští.
Mezi základní vybavení proto patří filtrační zařízení s oběhovým čerpadlem. Do vody se přidává bazénová chemie.
Domácí wellness může zahrnovat tzv. swim spa. Jde o menší než běžný interiérový bazén, ale zároveň je větší než
whirlpool. Výhodou přitom je, že spojuje funkce obou
zařízení. Je však možné dopřát si kvalitní wellness také
přímo v koupelně ve vaně. Stačí jen zakoupit si vanu s hydromasážním systémem. Příjemnou alternativou jsou však
také masážní panely, které lze zabudovat i do sprchového
koutu.

Sauna na zahradě

Máme-li na zahradě dostatek prostoru, nemusíme se
nechat omezovat vnitřními dispozicemi našeho domu. Pro
saunování si můžeme nechat postavit speciální domek. VětIce Zima 2015 |
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Art

šina výrobců je dodává v takzvaných sendvičových dílech,
které jsou vyrobeny ze smrkového dřeva. To znamená, že
stačí jednotlivé díly jen sestavit a posadit na ně střechu.
Ta bývá většinou sedlová – hlavně kvůli simulaci vzhledu
klasické sauny. Součástí saunových domků bývají také saunová kamna, která jsou již předem vybrána v závislosti na
velikosti a také vámi zvoleném účelu saunovací místnosti.
Na přání pak mohou být saunovací domky vybaveny také
předsíní pro převlékání nebo sprchovým koutem .

Sauna v interiéru

Nároční klienti, kteří si přejí vybudovat vnitřní saunu podle
svého individuálního přání, mají nekonečné možnosti, které vám specialisté nabídnou. Špičkové firmy firmy dokonce dokáží vybudovat vše na míru v jedné spa místnosti:h
finskou saunu, infrasaunu, a třeba i himálajskou solnou
terapii. Typizované prefabrikované sauny jsou zase komplexním a rychlým řešením. Získáte vysoce kvalitní výrobky,
estetický design a snadnou montáž – vše v jednom balení.
Pro menší prostory, například v panelových stavbách, jsou
vhodné zejména saunové kabiny, jejichž výhodou je rychlá
montáž.

Relaxační závěsná postel

Wellness znamená i odpočinek. Což si po saunování
zdřímnout v závěsné houpací posteli? Ať venku na zahradě, zavěšené na pergolu, na strom nebo na trám, nebo
v prostoru interiéru, kde se instaluje do stropu pomocí
mechanické kotvy. Závěsné relaxační postele nejsou jen
krásné na první pohled a příjemné pro odpočinek, ale mají
i terapeutický význam. Lehce plovoucí pohyb je pro lidský
organismus velmi příjemný a uklidňující, což je známo už
po dlouhá staletí. Spaní v závěsné posteli má prokazatelné
příznivé účinky jak pro naše tělo, tak i pro psychiku, je také
vhodná pro lidi trpící nespavostí, celkově zklidňuje, uvolňu-
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je organismus a zkvalitňuje spánek. O závěsných postelích
existují záznamy ze starého Říma nebo z Egypta.

Domácí masážní přístroje

Na trhu je mnoho wellness přístrojů, kterými si můžete
v soukromí dopřát podobnou péči jako ve komerčním
zařízení. Tak třeba masážní přístroje pro domácí relaxaci
by v žádném domácím wellness neměly chybět. Dokonalé
je relaxační masážní křeslo, nabízející maximální komfort
v kategorii masážních přístrojů. Pohodlná masáž zad od
pasu až po krční svalstvo odstraní každodenní únavu, stres
a napětí. Nebo si můžete pořídit elektrickou rohož na
masáž celého těla s vysoce účinným infračerveným zářením s přírodní ionizující funkcí. Funkce prohřívání zvyšuje
účinek masáže. Velmi účinný je také ruční masážní přístroj
pracující na bázi infračerveného světla, tepla a jemných
vibrací. Součástí přístroje bývá několik samostatných masážních hlavic, velmi jednoduše instalovatelných na multifunkční rukojeť. A co třeba vibračním masážní přístroj na
krk, který vám dlouhodobě pomůže ulevit od bolesti krční
páteře? Možností je opravdu mnoho.

Muzikoterapie

Atmosféru domácího wellness si dotvoříte za pomoci voňavých svíček, stylových bambusových misek, solných kamenů,
sušených květin, aromaterapie, případně i audiozvukem.
Nezapomínejte, že muzikoterapie, využívající harmonizujících a léčebných účinků hudby a cíleného zvuku, působí
na buněčné úrovni a je jednou z nejhlubších cest do nitra
člověka. Relaxační hudba vám nejen zlepší náladu, ale je
známou skutečností že hudba, zvuky i vibrace mají velmi
hluboký ozdravný vliv na celý náš psychosomatický systém.
Protože hudba ovlivňuje vegetativní funkce (srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, termoregulaci, motoriku, atd.),
zmírňuje úzkosti a deprese.

Na zdraví
Text: Gabriela Koulová, foto:Shutterstock.com

Míchané nápoje
na sváteční stůl
Vánoční a novoroční tabule má v českých domácnostech svá tradiční pravidla.
Mírně se krajově liší podávané pokrmy, míra hojnosti je ale všude stejná. Čas zklidnění a rozjímání je zkrátka také časem dobré krmě a samozřejmě i dobrého pití. Protože
sváteční vaření a pečení mají v našich krajích v rukou převážně ženy, můžeme pány
zaměstnat a zabavit nákupem a přípravou svátečních nápojů. Jistě si to užijí a následně i vychutnají.

Sváteční dny provázejí rodinné i přátelské sešlosti, na kterých se určitě bude hodit sklenička něčeho opravdu dobrého. A protože máme dostatek času a nablýskané všechno
sklo ve vitrínách, obojí báječně využijeme, když se pustíme
do přípravy míchaných nápojů. Při přípravě koktejlů se
můžeme přidržet tradičních receptů, zkušenější k tomu pak
přistoupí kreativně a namíchají něco zcela originálního.
Pozor na chuť - každému lahodí
něco jiného, a tak než
začnete koktejl
míchat,
před-

stavte společnosti nabídku svého baru a naznačte, co je spíše hořké, co sladké, co jsou shorts (malé koktejly ve zvonečkových pohárcích)) a co long drinks (koktejly ve vysokých
sklenicích), případně nabídněte koktejl ze šampaňského
(ten se podává ve štíhlých skleničkách - flétnách). Příprava
koktejlů se tak může stát i zábavou na část odpoledne či
večera. Na to ovšem musíte mít v domácím baru potřebné
pomůcky a zásobu nápojů i přísad.
Kromě správných skleniček nám nesmí chybět šejkr (pro
případ nouze alespoň nerezová termoska), odměrka na
2, 3 a 4 cl (přesné poměry jsou u koktejlů velice důležité,
nikdy nedávkujte od oka, okamžitě se změní chuť), barová
lžička s dlouhou rukojetí a drtítkem na rozmělnění bylinek a koření na konci, větší míchací sklenice se hodí
na přípravu shorts - malých koktejlů - z této sklenice
pak nápoj rozléváme již hotový do malých pohárků,
barové sítko na led se pak používá na přípravu koktejlů, které přeléváme přes led, ale do sklenice ho
přímo nedáváme. Pro servírování si nachystáme také
zásobu míchátek a dlouhých lžiček, komu se líbí,
bude zdobit také třepetalkami nebo paraplíčky - na
silvestrovskou oslavu se ozdobičky hodí určitě.
Před svátky obvykle pouštíme tak trochu z hlavy
každodenní šetření při nákupech, a tak se pro jednou
rozšoupneme i při doplnění domácího baru. Někdo
bude mít jen pár lahví svých oblíbených nápojů, někdo
nabídku rozsáhlou, ze které si namíchá jednou něco pro
povzbuzení chuti, jindy zase sladší long drink. Nakupujte
hlavně nápoje kvalitní, jen tak budou i vaše koktejly dobře
chutnat. Domácí bar budete doplňovat podle toho, jaké
koktejly si zrovna budete chtít namíchat, základ by v něm
mělo tvořit to, co u vás doma chutná nejvíc. Koktejly se
míchají z ginu, vodky, whisky, becherovky, rumu, brandy,
různých likérů, portského vína, hořkých i sladkých aperitivů
atd. To ale není všechno - potřebovat budete také kvalitní speciální barmanské sirupy - kávový, kakaový, mátový,
nejrůznější ovocné i různé exotické a kořeněné. Zejména
pokud počítáme s tím, že koktejlové osvěžení dopřejeme
i dětem a těm, kdo alkohol nepijí, jsou sirupy důležitou

Krása
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Na zdraví
součástí baru, stejně jako několik různých ovocných džusů. Pak jsou tu ještě hořké přísady - bittery. Jsou to hořké
lihoviny, ke kterým též patří hořké vinné aperitivy či hořké
likéry, jako jsou kořenové a bylinné pálenky. Všechny bittery tak mají společnou hořkou chuť a příznivě působí na
žaludek. Tyto alkoholické nápoje jsou založeny na aromatických látkách, jako jsou byliny, semena, kořeny, kůra,
dřevo či koření. Bittery mají svůj původ v lékařství. Původně
byly lékárníky vyráběny, jako prostředky na zmírnění zažívacích potíží a až poté se staly součástí nápojové kultury.
Do koktejlů se přidává jen několik kapek těchto chuťově
výrazných přísad. Asi nejznámější je angostura, ale v malých lahvičkách je dnes ke koupi mnohem širší škála bitterů.
Oblíbené jsou třeba s příchutí hořké pomerančové kůry,
anýzu, ale třeba i rebarbory, čokolády s chilli nebo brusinek
s hřebíčkem.
Nezbytnou součástí koktejlového baru je zásoba ledu. Ideální je mít v mrazničce dostatek speciálních sáčků s kostkami nebo kuličkami ledu, které můžeme odebírat postupně
a hned zase doplňovat novými. Pro ozdobu bychom měli
mít po ruce nejen čerstvé pomeranče a citrony a kůru
z nich, ale také koktejlové ovoce - nejoblíbenější jsou koktejlové třešničky (i se stopkou), do některých koktejlů se
pak přidávají olivy nebo kousek salátové okurky...

Než zasedneme k jídlu

Štědrovečerní večeře, oběd na Boží hod vánoční i na Štěpána, silvestrovské celovečerní menu, novoroční oběd - po
všechny dny nás čeká hodování dlouhé a vydatné a žaludek
bychom pro něj měli správně naladit a chuť k jídlu v něm
řádně povzbudit. Ostatně sklenka aperitivu je i začátkem
celé slavnostní tabule, tedy chvílí, kdy i hospodyně už odložila zástěru, vše je nachystané a čas dospěl ke společnému
přípitku, přání krásných svátků a zdraví. Jinak bude vypadat podávání aperitivu v restauraci, jinak u domácího stolu.
Doma je příjemné, když pán či paní domu nachystají sklenky s aperitivem třeba ke zvláštnímu malému stolku, kolem
kterého se rodina sejde, na tácku je každému nabídnuta
sklenka a všichni chvíli počkají, až ten, kdo servíruje, tácek
odloží, chopí se i své skleničky a pozvedne ji k přípitku.
Aperitivu se podává jen malé množství a zásadně jen jedna
sklenička. Má za úkol nikoliv předčasně zasytit, ale naopak
povzbudit chuť. Proto se podává 10 - 15 minut před prvním
chodem, máme tedy čas v klidu vypít sklenku na dva až tři
doušky, vyslechnout či pronést přípitek a zvolna se přesunout na své místo k hlavnímu stolu.

Mini spanky tini
30 ml Becherovky
30 ml calvadosu (jablečné pálenky)
20 ml sladkého vermutu
2 zástřiky pomerančového likéru
Všechny ingredience promíchejte v šejkru s ledem, přelijte
přes sítko do skleničky a ozdobte spirálkou z pomerančové
kůry.

Aperol Spritz
20 ml perlivé vody
60 ml Prosecca (šumivého vína)
40 ml Aperolu
pomeranč
led
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Sklenici na šampaňské naplňte ze dvou třetin ledem,
přilijte vodu a šumivé víno a na závěr krouživým pohybem
doplňte Aperol. Díky krouživému pohybu se vše dobře
promíchá, přitom zůstane stopa oranžové barvy Aperolu.
Přidejte plátek pomeranče.

Martini koktejl
40 ml ginu
20 ml vermutu
oliva
Vysokou sklenici naplňte do poloviny ledem, vlijte gin
a vermut, promíchejte a přes sítko nalijte do pohárků.
Přidejte olivu napíchnutou na jehle. Tato základní koktejlová klasika má řadu obměn, včetně oné světoznámé „bondovské“ - 30 ml ginu, 10 ml vodky a 5 ml vermutu, který se
přidává nakápnutý na kostku ledu.

Na konci hostiny

Na opačném konci svátečního hodování jsou bříška plná
a žádají si něco, co jim všechny ty dobroty pomůže strávit.
Digestivy nebo také after dinner drinky jsou stejně jako
aperitivy short drinky, obsahují ale více sladkých sirupů,
likérů nebo smetanu. Fantazii vašich chuťových buněk se
opět meze nekladou.

Rozhovor

Princetown
20 ml portského vína
40 ml ginu
1 zástřik orange bitteru
Suroviny nalijte do sklenice naplněné ledem, zamíchejte
a slijte přes sítko do koktejlky. Ozdobte spirálkou citronové
kůry.

Grasshopper
20 ml mátového krémového likéru
20 ml kakaového krémového likéru
20 ml čerstvé smetany
led
lístky čerstvé máty
Všechny ingredience protřepte důkladně v šejkru s ledem.
Přeceďte do koktejlky a ozdobte lístky čerstvé máty.

The Rose Cocktail
45 ml suchého vermutu
15 ml cherry brandy
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15 ml kirsch pálenky
koktejlová třešnička
Promíchejte ve sklenici na ledu a slijte do koktejlového
pohárku, vložte koktejlovou třešničku. Pro první doušek
vezměte do úst třešničku, rozkousněte, a napijte se přes ni.

Ve vysokých sklenicích či pohárech

Mezi jídly koktejly zpravidla nepodáváme, zato při společenském posezení si je můžeme dopřát s potěšením.
Netřeba jistě připomínat, že dobrého je vždy třeba užívat
s mírou a rozvahou. Samotný jeden koktejl obsahuje většinou několik druhů alkoholu, takže více druhů koktejlů by
mohlo místo pohody vyvolat spíš bolení hlavy. Ochutnejte
tedy kapku od partnera, ale držte se svého. Koktejly si přece můžete namíchat brzy zase znovu. Long drinky, neboli
koktejly ve vysokých sklenicích či pohárech, jsou velmi příjemným společenským nápojem. S kapkou alkoholu nebo
bez něj výborně chutnají a navíc dodávají tělu průběžně
dostatek tekutin. Zvlášť když se pustíme do tance, budeme
to při oslavách určitě potřebovat. Tradičním základem long

Na zdraví

drinků jsou gin, brandy a rum. V posledních letech jsou
velmi oblíbené koktejly se šampaňským nebo se sektem.

Ladykiller
20 ml ginu
10 ml meruňkové brandy
30 ml ananasového džusu
30 ml maracujového džusu
10 ml pomerančového likéru
lístek máty
kostka ananasu
Šejkr naplňte ledem a přidejte všechny ingredience. Řádně
promíchejte a i s ledem přelijte do sklenice. Na led položte
kostku ananasu a mátový lístek. Servírujte s brčkem.

Red Kiss
20 ml hnědého rumu
20 ml třešňového likéru
40 ml ananasového džusu
100 ml šampaňského

kostka ananasu
koktejlová třešnička
Do šejkru dejte led, rum, třešňový likér a džus, řádně
promíchejte. Přes sítko slijte do vysoké sklenice a dolijte vychlazeným šampaňským. Ozdobte ananasem a třešničkou.

Night and Day
10 ml brandy
10 ml meruňkové brandy
40 ml pomerančového džusu
100 ml sektu
Do šejkru dejte led, obě brandy a džus a důkladně pomíchejte. Přes sítko sceďte do vysoké sklenice a dolijte vychlazeným sektem.

Co znamená fizz
Šumivé koktejly se obejdou i bez šampaňského či sektu,
stačí použít sycenou vodu. Ta je charakteristickou složkou
fizzů, nápojů vyznačujících se šumivostí a jemnou kyselostí.
Nejznámější je Gin Fizz, těchto nápojů dobře zahánějících
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žízeň je ale celá řada. Fizzy ale mohou šumět i šampaňským
nebo kombinací různých ingrediencí, takže najdeme třeba
i smetanové fizzy. Ostatně ve slovníku cizích slov najdeme
výklad, že fizzy jsou nápoje s citronem a bílkem. Takový je
ale jen jeden z nejstarších fizzů, který se míchal už někdy
v roce 1880 v New Orleans. Chcete ho zkusit? Tady je recept:

Ramos Gin Fizz
60 ml ginu
20 ml cukrového sirupu
15 ml limetkové šťávy
15 ml citronové šťávy
1 bílek
20 ml smetany
5 kapek vody z pomerančových květů
soda
Gin, sirupu, šťávy, bílek a smetanu dejte do šejkru a bez
ledu dobře míchejte 30 vteřin. Pak přidejte led a míchejte
další dvě minuty. Nalijte do sklenice a na pěnu kápněte
voňavou vodu z pomerančových květů.

Nealkoholické koktejly
Nejen pro děti můžete namíchat také nejrůznější nealkoholické koktejly. Mohou se těm alkoholickým podobat, takže
děti se necítí vyčleněné z dospělé společnosti. Mohou být
ovšem také speciální, třeba jogurtové či smetanové, kterým se říká moktejly, a to sladké i slané, míchané výhradně
z čerstvých ovocných a zeleninových šťáv, to jsou potom
fresh drinky nebo smoothie z rozmixovaného ovoce, další
možností jsou koktejly zmrzlinové. V každém případě
servírujte i nealkoholické koktejly do parádních sklenic
nebo pohárů na nožce, přidejte barevné slánky a míchátka,
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ozdobné závěsy. Zapíchněte barevné paraplíčko, blýskavou
třepetalku – a bez obav z kocoviny si připijte na krásné
svátky a šťastný nový rok.

Flamingo
80 ml brusinkového džusu
40 ml ananasového džusu
40 ml sodové vody
10 ml citronové šťávy
kolečko limetky
Do šejkru do poloviny naplněného ledem dejte džusy a citronovou šťávu. Důkladně protřepejte a přes sítko nalijte do
sklenice s drceným ledem. Dolijte sodou a ozdobte kolečkem limetky.

Havajský koktejl
30 ml ananasové šťávy
15 ml grapefruitové šťávy
10 ml smetany
1/2 žloutku
Do šejkru dejte lžíci ledu, šťávy a smetanu se žloutkem.
Důkladně protřepejte a přes sítko přelijte do sklenice.

Coconut Beach
20 ml čerstvé kokosové vody
20 ml pyré z acaí berry
10 ml limetkové šťávy
10 ml kokosového sirupu
100 ml perlivé minerální vody
Všechny přísady nalijte do vysoké sklenice, přidejte lžíci
drceného ledu a promíchejte. Ozdobte květem orchideje
a paraplíčkem a vzhůru do silvestrovských oslav!

PIJTE S ROZUMEM

Rozhovor
Text: Iva Nováková, foto: archiv návrhářy

Ještě že sametová
revoluce proběhla
sametově, jinak jsme
asi nezvítězili…
Akademická malířka Blanka Matragi, která je světově uznávanou módní návrhářkou, je v téhle chvíli, stejně jako vlastně posledních pětatřicet let, v jednom kole.
Pracuje s mladými módními návrháři, připravuje výroční módní přehlídku a cestuje
mezi Prahou a Libanonem, na což by většina Čechů neměla v současné situaci vůbec
odvahu…
V dnešní době, kdy Evropa stojí na pokraji
války, jste vy o krok vepředu, protože vy ve válce
v Libanonu žijete. Jak si díváte na celkovou situaci?
Já jsem svědkem téhle neřešitelné situace už pětatřicet let.
A dnes už vím, že dokud se k ní radikálně nepostaví mocenské síly konkrétních zemí a neuvědomí si, že se to týká nás
všech, celého světa, který musí zachovat jednotu a jednotně radikálně proti terorismu vystoupit, nic se nezmění. Je
nutné vystupovat sjednoceně. Pořád se scházejí různé skupiny v Americe, v Evropě, v Arabském světě a hovoří o třetí
světové válce. A možná by bylo záhodno, aby si politici
uvědomili, že to přináší velké neštěstí a že mu lze zamezit
pouze tím, že to utneme hned v zárodku. Francie vyzývá
ke koalici a není jiným řešením, než islámský stát smazat
z planety, protože to není ohrožení jen Libanonu, Bejrútu,
Paříže, ale nás všech. Přežili jsme Hitlera, Stalina, zvítězili
jsme nad komunismem, zvládli jsme mnohem horší věci.
Jednota a většina vždycky zvítězí a dneska je Muslimský
stát v zárodku. Zažila jsem osobně strach z agresivity a je
to to nejhorší. Ten pocit nejistoty v základních potřebách,
kterému je nemožné se bránit. Napadá mě, proč jsou velké
investice do zbrojení, když se tomu pak ve výsledku velké
státy neumějí postavit?

lidé jinak, jsou víc soudržní. Já bych to srovnala s Francouzi, kteří také žijí poživačně a umějí si užívat. Nebojí se na
rozdíl od Čechů ukázat majetek. Bezesporu je to dáno tím,
že Libanon byl dlouho francouzskou kolonií, ten vliv je tam
velký, každý druhý Libanonec má francouzské vzdělání.
Dnes běhají na internetu dvě trikolory, francouzská a libanonská, v čemž je zase vidět ta vzájemná soudržnost…

Libanon není tedy na rozdíl od České republiky ochromen strachem?

Pokud byste srovnala situaci zde a v Libanonu, myslíte si, že chování lidí v Libanonu je jiné?

Nemůže si to dovolit. Musíme si uvědomit, že na severu je
Sýrie, na jihu Izrael, jejich zájmy se střetávají v Libanonu.
On už s tím má historicky velkou zkušenost, od pradávna
měl velmi výhodnou strategickou polohu, což znamenalo
neklid. Na druhou stranu to ale přinášelo i spoustu podnětů, což ve výsledku znamená, že jsou Libanonci velmi
vstřícní ke všemu novému, k designu, umění…
Je nutné si uvědomit, že před válkou se zde odehrávaly
velké společenské události, Libanon byl centrem kulturního žití. Takže jsem ve výsledku měla velké štěstí, že jsem
se dostala do tohoto státu. Kdybych se dostala do Itálie či
do Španělska, třeba bych nebyla tak úspěšná a jistě by ke
mně nebyli tak vstřícní. Představte si, že zde jsem začínala
a oni mě odvysílali na všech televizích, protože považovali
za úžasné, že já jako Evropanka se nebojím začínat v tomto
nestabilním prostředí. Od počátku velmi oceňovali to, co
umím, mé vzdělání a velmi mě podporovali.

Bezesporu je. Válka ty lidi naučila žít ze dne na den, ale
přesto si život užívají, dopřávají si. Bejrút po válce vstal
z popela, ale lidi se přesto vdávali a radovali. Ten pocit, užít
si teď, protože jindy už to nebude možné, ten je charakteristickým rozdílem mezi Libanonci a Čechy. V Libanonu žijí

Člověk naštěstí nikdy neví úplně přesně, co ho čeká. Já jsem
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I tak to ale nebyla procházka růžovou zahradou, hned po příjezdu vám před očima zabili
dva lidi. Když jste odcházela z Československa,
tušila jste alespoň okrajově, co vás čeká?

Krása
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Rozhovor
se na komunistický pas nedostala do Saudské Arábie, kde
měl můj manžel stavební firmu. Tudíž mě nechal u rodiny
v Libanonu a já jsem hned začala pracovat ve firmě jako
návrhářka. Velmi rychle jsem se rozhodla, že v Libanonu
zůstanu. Pochopila jsem, že prostředí je zde velmi otevřené
designu a umění a já se tam od počátku cítila velmi dobře.
Byla jsem naučená být velmi profesionální a cítila jsem, že
když člověk přijde s něčím originálním, tak že to společnost
ocení. Můj manžel samozřejmě chtěl, abych se vrátila do
Československa, bál se o mě, ale já jsem věděla, že bych
v Čechách nikdy neměla tyhle možnosti. Když jsem viděla,
jak Libanonci dají na módu, jak upravení chodí do práce,
viděla jsem ten obrovský rozdíl a nechtěla jsem se vrátit
do komunistické šedi. Tady to bylo ubíjející. Musím říct, že
v Libanonu jsem měla raketový start, obrazně řečeno, od
doby, kdy jsem přišla do Libanonu, do teď, jsem neměla ani
čas se napít kávy…

Přece jen ale asi nebylo všechno příjemné.
Zaskočilo vás něco?

Ne, opravdu nezaskočilo. Já už mám ale prostě takovou
povahu. Viděla jsem obrovskou možnost naučit se jazyky, zde většina lidí hovoří plynule třemi jazyky - anglicky,
francouzsky, arabsky a stejně plynule přecházejí z jazyka
do jazyka. Už tohle bylo velmi nabíjející. Já jdu vždy spíš
do těch kladných momentů, než negativních. Jsem za tento
povahový rys ráda, protože si myslím, že my jako Češi jsme
lehce ustrašení. Ještě že sametová revoluce proběhla sametově, jinak jsme asi nezvítězili…
Libanonci jsou ve srovnání s námi větší bojovníci. A jsou
mnohem tolerantnější, což je dáno tím, že zde historicky
žijí lidé mnoha náboženství. I u mě na dílně se střídají křesťané a muslimové a nikdy s tím nebyl problém. To napětí je
dle mého názoru uměle vyvoláváno…

•

•

Dnes se hodně hovoří o nebezpečí ve vztahu s cizincem. Měla jste obavy, když jste se rozhodla za manželem odjet do jeho země?

Já jsem velmi ambiciózní a velká vůdčí osobnost. Nezamýšlela jsem se nad tím, že mě to vadí a že jedu do jiné kultury. Věděla jsem, že mě to výrazně nezmění. Samozřejmě
jsem se mnohokrát setkala se ženami, které přijaly víru
a zahalují se, dokonce i v pasu mají zahalenou fotografii,
což já bych neudělala. Mám svůj názor na rodinu, jsem
křesťanka a v tomhle jsem měla jasno. A není to žádné
fanatické přesvědčení, uvědomuji si, že katolická víra také
zničila spoustu životů a omezovala lidi. Každá víra má svůj
vlastní světový názor.

Zmínila jste, že ve vaší dílně jsou křesťané
a muslimové. Myslíte, že mají odlišný názor na
život?

•
•

Blanka Matragi vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě a Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor oděvní
výtvarnictví pod vedením Zdeňky Bauerové, a získala
titul akademická malířka. Roku 1978 vyhrála návrh
kolekce pro Letní olympijské hry v Moskvě. Roku 1979
se vdala za Dr. Ing. Makrama Matragiho, se kterým se
odstěhovala do Libanonu.
Blanka Matragi nejprve pracovala jako módní návrhářka v rodinné firmě Mekkawi, později již sama za
sebe. V roce 1982 v Bejrútu otevřela salón „Blanka
Haute Couture“ na třídě Hamra. Za krátkou dobu se
stala uznávanou módní návrhářkou nejen v oblasti
Perského zálivu. Její do detailu vypracované róby se
proslavily v okruhu perských princezen a šejch. Od
roku 1997 se Matragi vrací zpět do České republiky,
kde prezentuje svoji Haute Couture tvorbu a pořádá
módní přehlídky. V roce 2002 obdržela v Praze cenu
Salvadora Dalí a roku 2003 získala titul Významná
česká žena ve světě.
Roku 2010 představuje kolekci šperků pro firmu D.I.C.
a také kolekci porcelánu „Butterfly“ pro firmu Thun.
V roce 2011 byla zahájena její dlouhodobá retrospektivní výstava „Timeless“, kde Matragi představuje svoji
tvorbu širšímu publiku. Otevírá také svůj první autorský butik v pražském Obecním domě a představuje
kolekci „Ready to wear“.
V současné době se připravuje na přehlídku k 35. výročí své tvorby pod názvem „ELEMENTS.

Naopak. To, co je mezi nimi, je zdravá soutěživost, která jim dává možnost ukázat, kdo je lepší. I v televizích,
v soutěžích se nerozlišuje, kdo je jakého vyznání. Soutěživost je tak evidentní, neřeší se, jestli je majitel křesťan,
nebo muslim, ale jestli je lepší, nebo horší. U mě na dílně
je nejlepší stříhačkou muslimka, šičkou křesťanka. Slavíme
všechny svátky. V Libanonu je už teď vánoční výzdoba, všude uvidíte stromky a stejně tak to bude nazdobené v období ramadánu.

v Perském zálivu, kde je islámské vyznání a tam jsem měla
v životě největší možnosti. Dali mi možnost bez finančního
omezení vytvořit úžasné návrhy.
Právě proto všichni módní návrháři prodávají do Perského
zálivu, kde je nejlepší klientela.

No, shrnula bych to asi takto, největší šanci jsem dostala přes křesťanku. Ta mi dala šanci dostat se do paláců

V Libanonu je milión a půl uprchlíků, ale Libanon jim dává
možnost pracovat, realizovat se. Pokud jim Německo dalo

Pro vás jako módní návrhářku je nějaký rozdíl, zda šijete pro muslimky, či křesťanky?
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•

Co říkáte současné uprchlické vlně? Vy v Libanonu žijete se syrskými uprchlíky již roky…

Rozhovor
tu možnost zůstat na jejich území, mělo do toho jít s tím,
že má pro ně nějaký program a ne že jim rozdá podporu.
Ať se zapojí do prací, které nejsou tak oblíbené. Ano, v Libanonu dělají podřadné práce, ale pracují. Proto ani nemají
čas se spolčovat se s radikalismem, oni pracují, začleňují se.
Jsem odpůrcem toho, dávat jim něco, co ani naši lidé nemají. Vidím, že v Čechách jsou zaměstnanci z Koreje, Vietnamu
a také se začleňují. Stát se musí rozhodovat o kvótách podle svých možností. Já zaměstnávám několik mužů za Sýrie
a oni si toho nesmírně považují, protože v Sýrii pracovali za
sto dolarů a u mě se připadají jako ve snu.

Nemáte pocit, že na rozdíl od nás je k emigrantům Libanonská společnost velmi otevřená?

Jsou zde dva zásadní rozdíly. Evropa emigranty nedokáže
zaměstnat. A druhý důležitý aspekt je, že do Libanonu jdou
emigranti, kteří mluví stejným jazykem a mají podobnou
kulturu, což v Evropě neplatí. Proč jde tolik emigrantů do
Německa, co od toho očekávají? Vždyť to je obrovský zásah
do života, každá momentální situace, výbuchy, atentáty, ty
lidi někam posunou… Může to přesáhnout v to, že budou
státem ve státě a to by bylo špatné.

Vy sama jste přišla do Libanonu a začala se
učit francouzsky a arabsky, snažila jste se hned
začlenit. Tenhle aspekt ale asi u těchto emigrantů chybí…

Ano, chtěla jsem se začlenit, protože jsem nevnímala to
nebezpečí, ale tu vstřícnost, otevřenost, to, co se mi tak
velmi líbilo. Určitě jde o to, jestli se emigranti budou chtít
takto začlenit, nebo přinesou své zvyky a budou ostatní
chtít ovlivňovat.

Překročila jste hranici módního návrhářství,
realizujete se velmi úspěšně i třeba v designu.
V tom vás posunul Libanon?

Ne, to je právě důvod, proč ráda jezdím do Čech, kde dostávám výzvy z různých sympozii, což bych v Libanonu asi
neměla. V oblasti designu se více realizuji zde v Čechách,
kde jsem se vrátila k průmyslovému a experimentálnímu
designu. Zde se organizují sympozia, která dávají možnost
umělcům pracovat, setkávají se zde výtvarníci, designéři
a tvůrci celého světa.
I mnoho návrhářů z Libanonu se prezentuje v Evropě, konkrétně většinou v Paříži.

la?

Máte nějaký sen, který jste si ještě nesplni-

Přijmu jakoukoliv výzvu. Kdyby mě pozvali do Star dance,
také tam půjdu… Konkrétní sen nemám, spíš se nebráním
zajímavým lidem a výzvám. Nedávno jsem dostala výzvu
od Johnyho Fadlalla, abych podpořila mladé návrháře
v Libanonu a stala se hlavním porotcem v soutěži „BEIRUT
YOUNG FASHION DESIGNERS COMPETITION“ a abych se
účastnila se života mladých designérů. Nabídla jsem jim několikaměsíční stáž v mém ateliéru a snažila se jim vysvětlit,
že to není jen o tom dodělat školu a mít talent, ale nasávat
všechno okolo. Dnes je ta doba tak pohodlně nastavená, my jsme nevěděli ani to, co se děje z domem, dnes je
vše propojeno. Na druhou stranu to ale znamená, že aby
člověk dobře reagoval, musí na sobě neustále pracovat.
Technologie se velmi prolínají. Dobrý návrhář se musí umět
v tom orientovat a sebevzdělávat. Kromě luxusní Couture
tvorby by měl přijít s praktickou, ale zároveň unikátní tvorbou povýšenou o nové technologie.

Dlouho jste byla vnímána jako návrhářka
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luxusních modelů, dnes je zjevné, že umíte obléknout i běžnou elegantní ženu…

Ten názor mě trochu mrzel. Já jsem už před čtyřiceti lety
vyhrávala soutěže mladých módních tvůrců. Umělecko-průmyslová škola nás vychovala pro praxi, ale v té praxi to
úplně nefungovalo. Já jsem si přála udělat kolekci, kterou
udělám a bude za týden v obchodě. Vždycky jsem byla
organizátor, uměla jsem vzít to špičkové, co firmy vyrábějí
a skloubit to do jedné kolekce. Už tenkrát se to prodávalo
v Tuzexu a Mladé módě. A to je výzva i pro současnost umět uchopit technologie a dobře si s nimi pohrát.
To jsem ostatně uplatnila i ve své nejnovější kolekci Universe, kde jsem použila zcela nové metody obohacené o nejnovější technologie nejen v materiálech, ale hlavně v přístupu používání mých autorských inovačních prvků v 3D
efektu, s optickými ilusionistickými prvky.
Myslím, že mojí předností je, že umím vcelku dobře reagovat, dotvářet na přání zákazníka to, co potřebuje. Když
jsem před několika lety přinesla Matragi sport, hned se do
mě pustil bulvár, že jsem sem přinesla tepláky. Ale tak to
přece není. Vždyť i Versace dělá edici sport a nikdo v tom
přece nevidí tepláky… Ale navzdory tomu, co roky nabízím,
některé lidi pořád překvapuje, že kromě šatů pro princezny
umím i věci pro volný čas

Příští rok máte velkou autorskou přehlídku
k 35. výročí…

Ano, je to přehlídka Elements, kdy se vracím k přírodním
kořenům, k zemi a všem zemským prvkům, což v téhle
pohnuté době potřebuje každý člověk, ten návrat ke kořenům…

Luxusní vysoké matrace a postele americké
firmy KING KOIL® s tradicí od roku 1898.

Showroom Praha
Vinohradská 37/13
www.royalcomfort.cz

(naproti Českému rozhlasu)

120 00 Praha 2

Showroom Brno
Pražákova 1008/69
AZ Tower

639 00 Brno

Showroom and outlet center

Karlovy Vary
Moskevská 1796/64
360 01 Karlovy Vary

Text: Aleš Sirný, foto: archiv jezdce

Hurá na
Kamazy!

Aleš Loprais chce
prohnat ruské krále Dakaru
Vášeň k motorsportu ze zpravidla dědí z otce na syna. V případě
Aleše Lopraise přeskočila jiskra od strýce Karla. Legendární Monsieur Dakar přibral Aleše do své posádky v roce 2006 a od té doby
Aleš Loprais maluje v písku svou vlastní dakarskou kariéru.

Aleš Loprais se postaví na start nadcházející Rallye Dakar
podeváté. Primární cíl má shodný s každým účastníkem
této dálkové soutěže. Úspěšně absolvovat tisíce náročných
kilometrů napříč Argentinou a Bolívií. Tím druhým, neméně důležitým cílem, je posvítit si na ruské Kamazy, které si
poslední dakarskou dekádu podmanily. „Chceme je porazit.
Víme, že to jde a postavíme se jim,“ prohlásil Aleš Loprais, jemuž bude pod nohami burácet třináctilitrový motor
Iveco. Po letech s Tatrou a loňském improvizovaném startu
s Manem si s Gerardem de Rooyem domluvil start s kamionem Iveco. Jak taková spolupráce vznikla? „Dali jsme se do
řeči loni na Dakaru u fyzioterapeuta. Nakonec mi nabídl na
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zkoušku kamion,“ smál se Loprais. I tohle je Dakar. Nejen
rivalita a písek mezi zuby, ale i přátelství a vzájemná podpora.

Prokletí se jménem Dakar

K jaké události se váže vaše první vzpomínka na Rallye Dakar?

Do soutěžní Tatry jsem poprvé posadil v osmi letech. V té
době jsem rovněž viděl start Dakaru, což ve mně zanechalo velmi silný dojem. Byl jsem malý kluk a takový úžasný
zážitek se mi ihned zaryl pod kůži. O několik let později,

etapu, a co bylo nejdůležitější, třetí místo v cíli. Stát hned
napoprvé na stupních vítězů a držet bronzového beduína,
za kterým se všichni tak honí, pro mě byl fantastický zážitek.

V kabině závodního kamionu trávíte řadu
hodin. Jak důležitá je fyzická kondice?
Dakar je hlavně o morální a duševní síle. Musíte to zkrátka
vydržet. Dakar je sprintérský rallyový maratón, ve kterém
se může cokoliv přihodit. Musíte počítat se vším možným
i nemožným. A přesto vás vždycky něco překvapí. Co se
týče fyzičky, v létě trénuji na MTB cross country a chodím
po horách. V zimě lyže a fitness. Nejoptimálnějším tréninkem na Dakar je Dakar samotný a jemu podobné soutěže.

V minulosti jste se věnoval BMX a sjezdům
na horském kole. Pomohlo vám to v něčem?

konkrétně v roce 2006, jsem se stal náhradním navigátorem strýce Karla. Protože původní navigátor čtrnáct dní
před Dakarem onemocněl, a vzhledem k tomu, že jsem se
domluvil anglicky, padla volba na mne. Skočil jsem do toho
po hlavě.

Co vás přimělo se na Dakar o rok později
vrátit?
Byl to úraz Karlovy páteře na Dakaru 2006, po němž už
nemohl dál pokračovat a musel ukončit kariéru. Já jsem
mezitím trénoval a plánoval návrat. Lépe řečeno závodní
premiéru. První ročník byl samozřejmě komplikovaný, ale
po patnáctidenním maratónu jsme měli na kontě vyhranou

Horská kola mi dala hodně. Číst terén, bojovat s časem, někdy i s technikou, padat, zažít bolest. S tím vším se člověk
na Dakaru setká. Z kola mám každou ruku šestkrát zlomenou v zápěstí. Dost jsem padal, ale zrychloval jsem. Zkoušel
jsem i paragliding, ale moc mi nešel. Zranil jsem si záda
a po rekonvalescenci jsem zůstal u sjezdů a pak se přesunul
na Dakar.

Jak vypadá váš běžný den na Dakaru? V kolik vstáváte?
Jak kdy. Hodně záleží na dojezdu předešlé etapy. Pokud
ji vyhrajete, do druhého dne startujete první, čili vstáváte
nejdříve. Někdy i ve čtyři hodiny ráno. Ale má to výhodu.
Když dojedete mezi prvními, do bivaku se vracíte za denního světla.

Po čem se vám na Dakaru nejvíce stýská?
Určitě je to syn Alex, rodina a přátelé.
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Dakar a jeho kouzlo…

Když motorka uvízne v duně, snadno se vytáhne. U auta zpravidla pomohou lopaty a fyzická práce. Jak problematické je to s kamionem?

Každá situace je specifická. Vykopat kamion z písku je vždy
o hodinách, vykopat jej z bláta je téměř nemožné. Musí
se natáhnout lano, pod kola dát vyjížděcí plechy a řešit
externí pomoc ze strany diváků nebo ostatních účastníků nejlépe týmových kolegů.

Nastala někdy chvíle, kdy jste si řekl, že
toho máte dost?
Tisíckrát. Tahle myšlenka mě přepadá celkem často. Naštěstí
ji vždy přebiji něčím, co se dá nazvat abstinenční příznak
Dakaru. Chcete se tam prostě vrátit, ta soutěž má podmanivé kouzlo.

cet?

Co vás motivuje se na Dakar rok co rok vra-

Touha jej opět pokořit, dojet do cíle, zvítězit, zažít jej ještě
jednou, vyhrát sám nad sebou.

Jací jsou jihoameričtí fanoušci?
Jsou famózní, milí, dobrosrdeční, přející a hlavně jsou
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blázní do motorsportu. Mám Jihoameričany rád, jsou nám
velmi blízcí a na Dakar se rád vracím i kvůli nim.

Na Dakaru 2016 vás uvidíme s kamionem
Iveco pod patronátem týmu Gerarda De Rooye.
Jak došlo na spolupráci českého a nizozemského
závodníka?
Celkem nevinně. Na předešlém Dakaru jsme se potkali u fyzioterapeuta, který se v tu chvíli staral o Gerarda. Dali jsme
se do řeči, obyčejná neformální konverzace. Nakonec mi na
zkoušku nabídl jeho kamion.

Jaké výhody pro vás má spojení s De Rooyem? Máte teď třeba čas na něco, na co jste předtím neměl?
Mám více prostoru na trénink a přípravné a prezentační
akce pro partnery. Z toho pramení profesionálnější přistup
k celému Dakaru. Dřív jsem musel dělat všechno - od základních příprav, shánění dílů, partnerů, logistiku kamionů
až po přihlášky a platby.

Dakar 2016 pro vás bude třetím ročníkem
za sebou s třetím odlišným autem. Nekomplikuje
vám to život?

Speed
Lidé kolem mě tvrdí, že dokážu zajet výsledky s čímkoliv.
Uvidíme, zdali tomu bude i nyní.

Jak velké jsou rozdíly v technice kamionů?
Například ruské Kamazy Dakaru posledních patnáct letech dominují.
Rozdíly jsou obrovské, ale řekněme v první pětce je diference daleko menší. Největší výhoda tkví ve velikosti servisu,
který má Kamaz daleko největší. Chceme je porazit. Víme,
že to jde a postavíme se jim.

Kolik stojí úspěch

Za úspěchem na Dakaru stojí celá řada
aspektů. Který je ten nejdůležitější? Jsou to ony
finance, nebo rychlý jezdec, dobrý kamion, či
tým lidí?

Vyvinuli jsme vlastní stimulační nápoj Loprais Drink 69 s obsahem guarany, ginkobiloby a ženšenu. Obzvláště guarana
se mi na dlouhých cestách osvědčila.

Byla havárie z roku 2012 vaším nejhorším
momentem na Dakaru?
Ani ne, je to dávno za mnou. Nebyl jsem to já, kdo seděl za
volantem. Každopádně havárie byla zásadní zkušeností, ze
které jsme se použili. Děkuji bohu, že to „dobře“ dopadlo.

Vaším největším úspěchem na Dakaru je
zmiňované třetí místo z roku 2007. Máte ještě
nějaký úspěch, na který s oblibou vzpomínáte?
Rozhodně na vítězství Silk Way Rallye v Rusku v roce 2011.
Tehdy jsme porazili domácí Kamazy, což není úplně snadné.

Soubor všeho co jste vyjmenoval. Na všem rovnoměrně
záleží. Šanci má větší tým s větším zázemím, nicméně Dakar
je kouzelný v tom, že někdy i podceňovaný amatér dokáže
zazářit. Alespoň v dílčích etapách.

Nakolik je nastavení kamionu variabilní?
Šíře v nastavení kamionu je obrovská. V podstatě se jedná
o alchymii, kterou je zapotřebí ovládat. Nastavení tlumičů
je klíčem k úspěchu, ale dobrý jezdec se autu musí přizpůsobit, i když tlumiče zrovna ten den nefungují.

V roce 2012 jste na Dakaru kvůli mikrospánku mechanika vážně havarovali. Co vás udržuje
v bdělosti?

Aleš Loprais je český jezdec, který se od roku 2006 účastní
Rallye Dakar. První rok jako navigátor posádky (odstoupili
po 11. etapě z 5. místa pro zdravotní problémy K.Lopraise,
poté, co byli nejlépe 3. v 5. etapě), od následujících závodů jako první řidič závodní posádky. Jeho strýcem je český
motoristický závodník Karel Loprais. Oba Lopraisové závody
absolvovali na vozech značky Tatra, Aleš do r. 2013 výhradně
s motorem V8 Deutz BF8M 1015CP. V roce 2007 skončil na
Dakaru celkově třetí, v tomto roce také vyhrál v kategorii
svoji první etapu – a to 13. V r. 2008 zvítězil v závodě Hungarian Baja, v roce 2011 zvítězil po penalizaci průběžně
vedoucího jezdce vozu Kamaz v Rallye Hedvábná stezka.
Na Dakaru 2012 se následně s vítěznou kapotovou verzí
vozu pohyboval na předních pozicích, 2× byli druzí, 8. etapu
vyhráli a byli průběžně na 2. místě, ale ve spojovacím úseku rychlostní zkoušky 9. etapy v den Alešových narozenin účast
ukončil mikrospánek a havárie. Hedvábnou stezku 2012 absolvoval poprvé za volantem kamionu jiné značky: červeného
MANu holandského týmu s mezinárodní posádkou. Vítězství však po uvíznutí v rozvodněné řece neobhájil a skončil čtvrtý.
Na Dakar 2013 se vrátil s vozem Tatra, jelikož nový kapotový vůz by tým nestihl dokončit a řádně vyzkoušet, zachoval mezinárodní posádku (jen mechanika specialistu MAN vystřídal domácí specialista Tatra) a po letech žluté i červenou barvu
vozu; vyhrál v kategorii kamion devátou etapu (ve 2., 7., 11. byl druhý a v 1. a 13. třetí). Do 5. etapy startoval jako vedoucí kategorie, ale po problémech s elektroinstalací, které znamenaly velkou časovou ztrátu a pád průběžně na 8. příčku
dokončil nakonec po finiši celkově na 6. místě kategorie kamionů a prolomil tak dosavadní smůlu jihoamerického Dakaru
– poprvé tam dorazil do cíle. Na ročník 2014 se vrátil opět s kapotovou verzí, zkoušenou již na letní Hedvábné stezce, nově
tentokrát s motorem R6 Renault v úpravě stáje okruhových tahačů MKR. Pohyboval se na čelních pozicích, v 2. polovině
bojoval o 3. příčku celkového pořadí, ale technické problémy v závěru znamenaly ztrátu a opět konečné 6. místo.
Lopraisova Tatra QUEEN 69 nebyla technickým komisařem pro typ použité kabiny a nárazníku připuštěna ke startu dakarské rallye 2015. Stalo se tak tři měsíce před startem. Proto Aleš hledal možnosti řešení a nakonec startoval v kamionu
značky MAN připravovaném holandskou stájí VEKA.
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Na zdraví
Text: Eva Hauserová, foto: Shuttestock.com

Zimní chutě
teplých nápojů
Se zimním obdobím je už tradičně spjata
celá řada hřejivých nápojů, které se dříve pily především proto, aby nám nebylo
chladno. Dnes jsou tyto nápoje obohaceny o další hot drinky, které překvapí
originálním mixem chutí a vůní. Zvolíte
tradici, nebo letos zkusíte experimentovat?

Kávové variace

Přestože káva nepatří mezi typické zimní nápoje, její milovníci si ji nenechávají ujít ani o v tomto ročním období. Ať už
v podobě klasického „turka“, espressa, nebo v instantním
prášku.
První zprávy o vlivu černé kávy na lidský organismus byly
publikovány už kolem roku 1820. Tehdy z nich vyplynulo,
že v semenech této rostliny je obsažen alkaloid zvaný kofein, který příznivě povzbuzuje činnost některých orgánů,
jako je srdce, mozek, nervy, ledviny nebo svaly. I když je
kofein v současné době nejznámější účinnou látkou v kávě,
obsahuje tento nápoj ještě mnoho dalších látek, které našemu organismu prospívají.
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Káva například podporuje hubnutí a působí jako prevence
proti některým (dokonce i nádorovým) onemocněním. Bylo
zjištěno, že pití kávy může snižovat riziko vzniku srdečních
a respiračních chorob, mrtvice a diabetu. Účinky jsou však
zcela individuální.
Přes tyto pozitivní zprávy o vlivu kávy to s jejím pitím
nesmíme přehánět, protože velké množství tohoto silného nápoje nám může škodit zejména svým působením na
žaludek.
Odborníci se shodují na tom, že za přiměřené pití kávy lze
označit denní konzumaci čtyř až šesti šálků denně, což by
mělo odpovídat cca 300 mg kofeinu.
Káva jako čistě přírodní produkt je také výborným antioxi-

dantem (má dokonce vyšší procento antioxidantů než zelený čaj a některé druhy ovoce). Dle vědeckých odhadů může
dodávat až 70 % antioxidantů přijímaných v potravě.
Bez těchto látek by nás mnohem více ohrožovaly degenerativní poruchy mozku, předčasné stárnutí a oslabení nervového a imunitního systému. Kofein rovněž zvyšuje koncentraci dopaminu, ten působí v určitých oblastech mozku
a vyvolává příjemný pocit spokojenosti a štěstí. Kofein
způsobuje rychlejší a jasnější myšlení a také lepší koordinaci
pohybů těla. Zvyšuje krevní tlak a způsobuje rychlejší srdeční činnost, ale také celkově zrychluje metabolismus. Odtud
tedy pramení výše zmiňovaná podpora hubnutí.
Vědci i kávoví odborníci se shodují na tom, že obsah všech

pozitivních látek v šálku kávy se velice snadno znehodnotí
nesprávnou přípravou. „V českých domácnostech stále převládá pití tzv. turka, který je s ohledem na zdraví nejméně
vhodným způsobem přípravy kávy,“ říká certifikovaný
barista Miroslav Splavec a dodává: „Na tomto způsobu je
nejproblematičtější dlouhý kontakt kávy s horkou vodou.
Po několika minutách se začnou uvolňovat škodlivé látky
vzniklé pražením a další kofein. Nejvhodnější pro zachování všech zdraví prospěšných látek je příprava klasického
espressa. Doporučuji se vyvarovat přípravě „velkého českého espressa“, při jehož dlouhé extrakci dochází k nadměrnému vylučování tříslovin a dalších škodlivých látek, které
zatěžující náš organismus.“
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Čaj nikdy nezklame

Dáváte-li před kávou přednost čaji, zima je pro vás rajským
časem. Na trhu je mnoho speciálních ochucených čajů,
které uspokojí náročné jazýčky. Pokud si chcete připravit
vlastní originální čaj s jedinečným aroma, můžete použít
černý, zelený, bílý nebo i ovocný čaj.
Černý čaj prochází delší oxidací než zelený nebo bílý čaj.
Ale všechny tyto typy jsou vyráběny z lístků Camellia
sinensis. Černý čaj má silnější vůni než ostatní méně oxidované čaje. V Číně je černý čaj známý pod názvem červený
čaj, což více vystihuje jeho barvu. Pod názvem černý čaj se
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v Číně spíše setkáme s tradičním puerhem. Tím se Čína liší
od západního světa, kde se „červeným čajem“ rozumí spíše
jihoafrický rooibos.
Zatímco zelený čaj ztrácí většinou svou vůni během roku,
černý čaj si udrží svou vůni po několik let. V Mongolsku,
Tibetu a na Sibiři byl až do devatenáctého století využíván
jako měna. Od doby dynastie Tchang byl černý čaj namočený v horké vodě používán jako barvivo na látku pro nižší
třídu obyvatelstva, která si nemohla dovolit kvalitnější
barvy na oblečení. Černý čaj byl jediný čaj známý západnímu světu. Ačkoliv popularita zeleného čaje postupně
roste, černý čaj stále zaujímá více než devadesát procent

Na zdraví
ovoce (např. sušená jablka), plody keřů (např. šípek), květy
stromů (např. lipový květ), části stromů (např. dubová
kůra), listy (např. listy borůvky) apod.
Protože právě zimní měsíce zvyšují naši touhu po teplé, sladké a voňavé tekutině, stoupá i naše poptávka po
ovocných čajích. Sypané ovocné směsi zalité horkou vodou
mají velice výraznou lahodnou chuť, kterou milují všichni
milovníci sladších nápojů.

Kouzla se svařákem

Na svařené víno v zimních měsících není problém narazit
na ulicích, stánkaři se předhánějí v atraktivních nabídkách.
Před svařákem ze stánků dejte raději přednost poctivé
domácí výrobě. Svařené víno znali již staří Římané, kteří ho
pravděpodobně rozšířili po celé Evropě. Svařování vína bylo
v minulosti jedním ze způsobů, jak je ochránit před zkysnutím. Svaření ale změnilo chuťové vlastnosti vína, proto
nebylo příliš oblíbené. Nalezení postupu, který víno sterilizuje a zároveň nezmění jeho chuťové vlastnosti, se podařilo
až v polovině 19. století Louisi Pasteurovi. Na jeho počest se
nazývá pasterizace. Svařák byl ve vánočním období velice
oblíben například ve viktoriánské Anglii. Svařit se dá jakékoli víno, ale raději výběr nepodceňujte, volte mezi stolními či jakostními víny, nejlepší jsou polosuchá a polosladká.
Směsi koření na svařák jsou v obchodech samozřejmostí.
Největší chybou při přípravě tohoto nápoje je vaření vína.
Pak z něj totiž vyprchá alkohol.

Teplé nealko pro děti

Nesmíme zapomínat na děti. Jak by k tomu přišly, aby
si rodičce pochutnávali na teplých nápojích s alkoholem
a ony by přišly zkrátka? Udělejte jim (a proč ne i sobě)
svařený džus nebo mošt. Potřebujete jen litr 100% jablečného nebo hruškového džusu, celou skořici, hřebíček
a plátek pomeranče na ozdobu. A vůbec není špatné, když
do džusu přisypete koření pro svařené víno. Přelijte vše do
hrnce a vaří do bodu varu, pak ihned stáhněte z plotny. Do
sklenic rozdělte kostičky oloupaného a jádřince zbaveného
jablka a zalijte je horkou směsí. Děti si budou pochutnávat
na nealku a vy si můžete nápoj dochutit trochou calvadosu
nebo brandy.

Grog od námořníků

čaje prodaného na západní polokouli. V chladných dnech
nejlépe zahřejí čaje červené, například rooibos, maté nebo
kouzelný čaj na podporu štíhlé linie - čínský puerh.
V posledních letech stále stoupá obliba ovocných čajů,
i když to nejsou skutečné čaje (nevyrábějí se z čajovníku),
neobsahují kofein a většinou ani další typické látky obsažené v pravém čaji. Jde o nápoje připravené spařením
sušeného, případně rozemletého ovoce, bylin či jiných částí
rostlin. Čaje z rostlin byly známy již od nepaměti, pro jejich
označení se používal pojem odvar, příp. nálev. Tyto nápoje
se používaly nejen k běžnému pití, ale zejména v lidovém
léčitelství. K jejich přípravě sloužily byliny (bylinné čaje),

Víte, jak vznikl grog? Od 17. století do roku 1970 se na
lodích Royal Navy dával posádce rum jako lodní příděl.
Nezřídka byla následkem nedisciplinovanost a opilost.
V roce 1740 dal proto anglický viceadmirál Edward Vernon
svým námořníkům pít rum zředěný horkou vodou. Později
se nápoj ředil i s cukrem a limetkovou šťávou. Vernonova
přezdívka byla „Old Grog“, protože nosil často pláštěnku
z grogrénu, hrubé látky z hedvábí a vlny. Toto jméno se
brzy přeneslo na nápoj. Grog je horký alkoholický nápoj.
Skládá se z rumu a vařící vody. Existují i další varianty nápoje, ve kterých se místo rumu používá jiný alkohol, například
koňak, griotka či whisky.

Punč znamená pět

Víte, že punč pochází z Indie? Jeho indické jméno je
„panča“ (pět) a naznačuje, že se v Indii připravoval (kromě
koření a ovoce) z pěti základních složek - čaje, cukru, lihoviny, vína a vody. Angličtí námořníci přivezli tento nápoj do
Evropy koncem sedmnáctého století. Rozmanitost punče je
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ohromná. Základ je vždy destilát - většinou z rumu, případně z jiné lihoviny, jsou ale i recepty z vína. Dalšími přísadami jsou čaj, ovoce či ovocná šťáva, cukr, voda, ale může to
být i mléko. Chybět nesmí samozřejmě citron a koření. Tím
bývá obyčejně skořice, hřebíček, kardamom, zázvor a vanilka. Hotový nápoj by měl obsahovat asi 30 % alkoholu. Do
horkého punče ho přidáváme až jako poslední, aby nevyprchal a nepřišli jsme o patřičnou chuť a vůni.

Čokoláda jako královna Vánoc

Téhle pochutiny si o svátcích užíváme dost a dost. Jsou z ní
figurky na stromek, je jí plné vánoční cukroví. Ne všichni
ale víme, co je vůbec čokoláda zač. Možná jen to, že pochází z kakaa. Ano, ale tak jednoduché to není. Čokoláda se
vyrábí z kvašených, pražených a mletých zrnek tropického
kakaového stromu Theobroma cacao. Zrna pocházejí z kakaových tobolek - bobů. Výsledný produkt je známý jako
kakao, které je velmi hořké. Aby se z něj vyrobila čokoláda,
musí se tato sušina kakaových zrn smíchat s kakaovým máslem. Tato směs se pak doslazuje cukrem a jinými přísadami
a zpracovává se do čokoládových tabulek. Takzvaná mléčná
čokoláda je obohacena kondenzovaným nebo sušeným
mlékem.

130 | Ice Zima 2015

I u nás už dávno zdomácněla horká čokoláda, tedy teplý
sladký nápoj - čokoláda naředěná horkou vodou, mlékem
nebo smetanou. Horká čokoláda je nezřídka prodávána
v prodejních nápojových automatech i v restauracích. Jejich
kvalita je samozřejmě odvislá od kvality ingrediencí, a tedy
je velmi rozdílná. O svátcích dejte přednost zaručené
kvalitě, kterou si připravíte sami doma. Horkou čokoládou
potěšíte nejen děti, ale i příbuzné a známé, kteří k vám
zavítají na návštěvu. Počítejte samozřejmě s velkou kalorickou bombou, ale Vánoce jsou přece jednou do roka, ne?

Bombardino nejen pro lyžaře

Z italských hor k nám dorazilo Bombardino, žlutý teplý nápoj se šlehačkou a brčkem. Jeho základ tvoří horký vaječný
koňak s přídavkem tvrdého alkoholu - může to být brandy,
rum, whisky či cokoliv jiného. K nejčastějším variantám
patří calimero (káva a brandy), scozzese (whisky) či pirata
(rum). Ať už si vyberete jakoukoliv variantu, pamatujte, že
účinek tvrdého alkoholu je zrádný. Sice vás skvěle zahřeje, ale s jistotou na lyžích to pak nebude až tak valné…
Zkrátka název tohoto nápoje odpovídá jeho bombovému
efektu.

Moments to Share

Čaj není jen obyčejný horký nápoj,
vyzkoušejte jeden netradiční ...
CITRUS-HONEY GREEN TEA
C
U n
Už
naše babičky nám říkávaly, že na nachlazení je nejlepší čaj
m
s medem.
My jsme tuto radu přenesli do dnešní doby a vylepšili.
Zele čaj, známý svou lahodnou chutí a blahodárným působením
Z
Zelený
n lidský organismus, doplněný o lahodnou chuť citrusových plodů
na
am
medu, dělá z tohoto nápoje skutečnou vitamínovou bombu.
P
Po
Potřebujeme:
1 čajovovou lžičku medu, šť ávu z 1/8 citronu, 4cl růžového
g
grapefruitového
džusu, AHMAD TEA London Green Tea Pure,
n ozdobu ¼ plátku limety a citrónu.
na
P
Postup:
D
Do šálku dáme čajovou lžičku medu, zakápneme citrónovou
ššť ávou, přilijeme grapefruitový džus, zalijeme horkou vodou
a ihned vložíme sáček čaje London Green Tea Pure, aby voda
p
příliš nevychladla. Po 3–4 min. louhování sáček vyjmeme.
S
Samotný šálek dozdobíme limetkou a citrónem.

www.ahmadtea.cz | www.darujcaj.cz

THE WORLD’S MOST EXCLUSIVE TEA

Text: Eva Hauserová, foto: Shutterstock.com, JanHetman/Shutterstock.com

České hory
i pro náročné
Chystáte se v zimě do Alp? Uvažujete o Dolomitech? Nebo vás láká nějaká exotika,
třeba Pyreneje či Špicberky? A co takhle zůstat doma a pro změnu otestovat české
a moravské hory? Exkluzivní fotky ze světoznámých destinací z toho sice nebudou,
ale adrenalinové zážitky a služby na úrovni rozhodně nebudou chybět.

Na nejvyšší příčce pomyslného žebříčku popularity rozhodně stojí Krkonoše. Díky svým krásám a sněhovým podmínkám poskytují ideální možnosti pro sjezdové lyžování,
snowboardy, milovníky běžkařských tratí i pro vyznavače
zimních adrenalinových sportů. Krkonoše nabízejí lyžařská
centra, která jsou proslulá kvalitním servisem, lyžařskými
vleky a upravenými sjezdovkami pro začátečníky i zkušené
lyžaře. Milovníci běhu na lyžích si mohou vychutnat množství denně upravovaných běžeckých stop.

Špindlerův mlýn

Je nejznámější, nejnavštěvovanější a nejatraktivnějším
zimním střediskem. Sjezdovka Stoh se nachází na východní
straně areálu Svatý Petr a je populární mezi pokročilejšími
lyžaři. Samozřejmostí je jeden skipas, který platí na všechny místní svahy. Na Horních Mísečkách se nachází lyžařské
hřiště pro děti s nejrůznějšími atrakcemi a také snowpark.
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Okolí lanovek nabízí výběr restaurací.
Svahy v okolí můžete sjíždět na sáňkách, na běžkách, na
sjezdovkách i na bobové dráze, kromě toho tu objevíte
aquapark a wellness centrum Vodní ráj, lanové centrum
a řadu dalších volnočasových aktivit - včetně speciálních
skialpinistických tras pro milovníky skialpinismu, telemarku
či snowboardingu.
Ski areál Špindlerův mlýn se řadí do skupiny šestnácti
prestižních zimních středisek Evropy, USA a Kanady, kde
se koná Světový pohár žen v alpském lyžování. Je to také
nejoblíbenější lyžařské středisko v České republice. Má 5
lanových drah a 11 lyžařských vleků, 100 kilometrů denně
upravovaných běžeckých tratí, 25 kilometrů sjezdových
tratí, z nichž je 95% uměle zasněžováno, což umožňuje
kvalitní lyžování pět měsíců v roce. Středisko si díky moderním snowparkům a U-rampě zamilují i snowboardisté.
V provozu je 5 lanovek, 1 dvousedačková (Svatý Petr), 1
třísedačková (Labská), a 3 čtyřsedačkové (Svatý Petr, Med-

Tip na výlet
aerobiku či ve fitness centrech a saunách.
Ve Špindlu kvete i společenský a noční život, o čemž svědčí
bohatá nabídka klubů, diskoték, barů, restaurantů a non
stop podniků.

Harrachov

Nachází se v nadmořské výšce 686 m a patří k nejvýznamnějším rekreačním a sportovním střediskům západní části
Krkonoš. Na milovníky lyžování čekají perfektně upravené
běžecké tratě či sjezdovky, které se v případě nedostatku sněhu uměle zasněžují sněžnými děly. Kompletní péči
zajišťují servisy lyží sjezdových i běžeckých, půjčovny lyží,
lyžařské školy. Pro běžkaře je kolem Harrachova udržována
lyžařská magistrála o celkové délce 30 km.
Dominantu města tvoří proslulý areál skokanských můstků
na Čertově hoře přímo nad Harrachovem. První lyžařský
můstek byl v Harrachově postaven v roce 1920. Stavbou nového lyžařského areálu se standardními běžeckými tratěmi,
sjezdovkami a zejména můstku pro lety na lyžích začala
po roce 1980 nejslavnější éra Harrachova. Na celkem osmi
můstcích, z nichž některé jsou opatřeny umělou hmotou, se
trénuje prakticky celý rok. Vrcholem sportovního dění jsou
v Harrachově atraktivní lety na lyžích.
Noční život ve městě je velmi rušný, bary i diskotéky praskají ve švech, jen si musíte vybrat. V nabídce jsou kluby, diskotéky, živá hudba, herny - podniky, které nezavírají před
půlnocí. Pokud potřebujete odpočinek po hodinách strávených na sněhu, pobyt ve wellness hotelu je to nejlepší,
co můžete pro své tělo udělat. Wellness hotely Harrachov
nabízejí nepřeberné množství procedur, ze kterých si vybere opravdu každý. Z těch nejhlavnějších můžeme doporučit
rašelinové zábaly, parafínové zábaly, přísadové koupele
a romu masáž, antistresovou, baňkovou, čokoládovou,
medovou masáž a masáž lávovými kameny, reflexní terapii, inhalaci, kneippovu koupel, podvodní masáž a mnoho
dalších procedur. Možné je též základní lékařské vyšetření
a vytvoření individuálního relaxačního programu.

Pec pod Sněžkou

vědín, Labská) a 12 vleků. Pro běžkaře je zde na 100 kilometrů upravovaných tratí pro klasiku i skating.
Neměli byste si nechat ujít sáňkařskou nebo bobovou dráhu, snowtubing či za příznivých povětrnostních podmínek
paragliding. Vaše děti určitě uspokojí okružní výlet na saních tažených koňmi. K nejnavštěvovanějším sportovním
areálům patří Svatý Petr a Medvědín. Burton Snowpark
Svatý Petr leží ve spodní části černé sjezdovky vedle tzv.
malého hanku. Tvoří jej řada dvouskoků s dvěma odrazy,
série překážek, crossová trať, prostor pro big air, popř. akrobatické lyžování a v neposlední řadě pravidelně, strojně
upravovaná U-rampa. Zázemí areálu a velikost snowparku
umožňují konání závodů českého poháru a mistrovství ČR
i mezinárodních závodů s celosvětovou účastí.
V zimní sezóně můžete využít nabídky špindlerovských
wellness hotelů a zahrát si tenis a squash do krytých hal,
zaplavat si v hotelových bazénech, zastřílet si ve sportovní
střelnici, zahrát si bowling, nebo vylepšit si kondičku při

Je malebné městečko, známé nejen jako výchozí bod na
nejvyšší horu České republiky, ale také jako aktivní horské
středisko. Druhý největší areál SkiResortu Černá hora - Pec,
je s areálem na Černé hoře lyžařsky propojený díky SkiTour.
Právě v areálu v Peci najdete druhou největší novinku zimní
sezóny 2015/16 - moderní odpojitelnou čtyřsedačkovou
lanovku Zahrádky express která nahradila kotvový vlek
u sjezdovky Zahrádky. Areál v Peci je vhodný pro sportovní i rekreační lyžování a snowboarding. Nabízí 12,5 km
sjezdovek a lyžařské atrakce, jako je Funline s klopenými
zatáčkami a 8 m dlouhým tunelem, nebo tratě s časomírou
pro sjezd i obří slalom. Večerní lyžování nabízí nejširší sjezdovky s umělým osvětlením v Česku - Javor 1 a 2. Za umělého osvětlení můžete lyžovat také na sjezdovce U lesa. Ve
SkiResortu Černá hora - Pec najdete 7 sjezdovek s umělým
osvětlením.
V průběhu zimní sezóny se uskuteční série dětských dnů
s názvem Funline Tour 2016, kde na vás a především vaše
děti bude čekat spousty zábavy a pohybu na čerstvém
vzduchu. Můžete si užít i jízdu ve speciální rolbě na vrcholu Černé hory. Část trasy tu lyžaři překonávají na lyžích,
na části je svezou dvě speciální rolby. První rolba jezdí na
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vrcholu Černé hory, kde lyžařům pomůže překonat rovinku
dlouhou asi 300 metrů. Druhá rolba na ně čeká na stanovišti „Pod Kolínskou boudou“, odkud je vyveze do mírného kopce až k Pražské boudě. Ta stojí prakticky už nad
areálem v Peci pod Sněžkou. Lyžaři tak vystoupí z rolby na
vrcholu sjezdovky Mulda (15b) v Peci pod Sněžkou. Lyžaři z Černé hory a Janských Lázní mohou sjet do Pece pod
Sněžkou kdykoliv během dne, aniž by museli použít skibus.
Zpět do Janských Lázní se pak vrací skibusem na červené
páteřní lince, která byla pro zimní sezónu 2015/16 posílena.

Rokytnice nad Jizerou

Zimní středisko v západních Krkonoších láká především
lyžaře-sjezdaře. V okolí se nachází několik areálů, v nichž
je k dispozici celkem 24 lyžařských vleků, dvě 4 sedačkové
lanovky a přes 23 kilometrů sjezdových tratí všech náročností. Přes padesát kilometrů běžeckých tratí je každodenně upravováno, v případě nedostatku sněhu se zasněžují
sněžnými děly. Kompletní péči zajišťují servisy lyží sjezdových i běžeckých, půjčovny lyží, lyžařské školy. Přímo do
lyžařského centra zajíždí speciální autobus SKIBUS, upravený pro lyžaře. Lanová dráha Lysá hora měří 2.198 m a je
druhou nejdelší v České republice. Druhá lanová dráha Horní Domky zajišťuje kromě zimního i letní provoz s možností
přepravy jízdních kol zdarma. Běžkařům doporučujeme
vyzkoušet běžecké trasy v areálech U kapličky a Pod Dvoračkami s kvalitní bílou stopou. Nelyžující návštěvník může
zkusit snowtubing - zábavné sjíždění na nafukovacích člu-
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nech v uměle vybudovaném sněhovém koridoru.

Hory nejsou pouze lyžování

Všechna zmíněná krkonošská střediska nabízejí svým návštěvníkům kromě sněhových radovánek také pobyty v luxusních hotelích, které uspokojí i ty nejnáročnější klienty.
Skvěle vybavené pokoje a apartmány jsou samozřejmostí
zrovna tak, jako hotelová sportovní a wellness centra. Hotelovým hostům jsou k dispozici posilovny, bazény, vířivky,
sauny, koupele, zábaly, fyzioterapie, squash, stolní tenis,
ricochet či spinning. Chladné nebo deštivé dny tak můžete
strávit třeba v bazénu, vířivce či uspořádat rodinný turnaj
v kuželkách, zahrát si stolní tenis nebo vyzkoušet lekci spinningu s profesionálním instruktorem. Pro zlepšování kondice je pak ideální využít hotelovou saunu, nebo posilovnu.
Příjemnou tečkou může být relaxační masáž, perličková
koupel, nebo zábaly z rašeliny či minerálního bahna.
Přímo v hotelích jsou vám k dispozici lyžařské půjčovny, kde
si můžete půjčit kompletní vybavení pro sjezdové i běžecké
lyžování, snowboard ale třeba i sáně či boby. Součástí půjčovny je také profesionální skiservis, který zahrnuje broušení hran, voskování nebo kompletní údržbu skluznice.

Krušné hory
Boží Dar

Boží dar je sportovním a turistickým centrem Krušných hor.
Milovníkům zimních sportů nabízí lyžařský areál a upravené lyžařské tratě, které v přímém okolí obce dosahují na

českém území délky 70 kilometrů a na německém území
dalších 50 km. Německé běžecké tratě jsou k dispozici přes
turistickou hraniční stezku. V oblasti Božího Daru se lyžuje
především na jižních/jihozápadních svazích Neklidu (1099
m.n.m.), kde jsou celkem 4 středně náročné sjezdovky
s jedním krátkým černým hangem. Nejdelší trať Moser měří
1200m s převýšením 255 metrů. Tratě obsluhuje jedna 4-sedačka, 3 kotvové vleky a 2 pomy.
Nedaleko hranic je v Německu ještě o poznání lépe vybavený areál v Oberwiesenthalu - díky 1 kabince, 3 sedačkám
a 3 vlekům se můžete projet po 8 tratích s celkovou délkou
cca. 15 km, v areálu je také dobře vybavený snowpark s U-rampou a dětské lyžařské hřiště. Na české straně pak můžete vyrazit ještě do areálu Klínovec. Lze zakoupit společný
skipas Oberwiesenthal + Neklid - Boží Dar + Klínovec.
Na Neklidu je šestisetmetrový snowpark s můstky, terénními vlnami a raily. U-rampa bohužel chybí. Tu naleznete
na blízkém Klínovci nebo na německém Fichtelbergu.
V okolí Božího Daru nejdete velmi dobré běžecké terény 2 magistrály východ a západ. Celkem upravováno přes 70
km běžeckých tras s propojením do sousedního Německa,
značené běžecké okruhy s přístřešky do nepohody. Místní
běžecké mapy s lyžařskými okruhy 2,4,6 a 20 km k dostání
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na Infocentru Boží Dar.
Pokud se toužíte vyřádit i v bazénu, krytý se nachází za
hranicemi v Oberwiesenthalu. Tam si můžete také zahrát
tenis v kryté hale. Další wellness areál je v 8 km vzdáleném
Jáchymově, kde v roce 2009 bylo otevřeno nové Aquacentrum Agricola Jáchymov (bazén, dětský bazén, whirlpool,
sauna). Nebo můžete vyrazit do 15 km vzdálené osady
Potúčky, kde mají - kromě známé tržnice - také krytý 25 m
bazén, jehož součástí je vířivka, sauna a venkovní tenisový
kurt.

Klínovec
Vyhledávané lyžařské středisko, kde najdete dva ski areály.
Od roku 2007 jsou na všech vlecích a lanovkách společné
jízdenky, takže můžete sjezdovky střídat podle momentální
nálady. Celkem je tu 7,4 km svahů, podle potřeby uměle
zasněžovaných. Příznivci bílé stopy ocení 35 kilometrů
upravovaných běžeckých tras. Lyžařský areál Novako je
ideální pro rodiny s dětmi a lyžařské začátečníky. Najdete
tu dětské hřiště, půjčovnu lyžařského a snowboardového
vybavení, občerstvení, lyžařskou školu i školičku (pro děti
od 2 let) a snowtubingovou dráhu. Ski areál Novako najdete v centru Božího Daru. Zalyžovat si tu můžete i za tmy na

usnadnil příjezd všech lyžařů od Karlových Varů a Plzně,
pokud totiž zaparkují u jáchymovské lanovky, ušetří si cca
20 km jízdy horským terénem. Samozřejmostí je nové parkoviště, které je stejně jako na severní straně zcela zdarma.
I příjezd z Prahy se díky výstavbě nové dálnice směrem na
Chomutov výrazně zlepšil a cesta je tak velmi pohodlná
a rychlá. Již několik let pokračuje úspěšná přes hraniční
spolupráce v rámci mezinárodního česko německého regionu. Tento InterSkiregion Fichtelberg - Klínovec nabízí 33
km sjezdových tratí všech obtížností a to již v ceně od jeden
a půldenních permanentek. Přes hranice a mezi vrcholy vás
zdarma převeze skibus za 10 min.
￼
Také Krušné hory nabízejí kromě zimních sportů pobyty
ve wellness hotelích s nepřeberným množstvím služeb,
jako například veškeré druhy masáží, lymfodrenáž, vibrační plošiny, infrasaunu, balneoterapii, parafinové zábaly,
a také služby laserového centra: fotorejuvenaci (odstranění
vrásek) a fotodepilaci.

Jizerské hory
Bedřichov

večerním lyžování.
Před nadcházející sezónou středisko prošlo výrazným rozšířením a na lyžaře a snowboardisty čeká celá řada novinek.
Skiareál Klínovec prochází již několik let velkou proměnou.
Byly prodlouženy a rozšířeny sjezdovky s technickým zasněžováním a technicky a kapacitně nedostačující lyžařské
vleky byly nahrazeny moderními čtyřsedačkovými lanovými
dráhami. Na sjezdovce Pařezovka byla postavena lanovka
CineStar Express, která byla první v ČR s oranžovou krycí
bublinou. Tuto lanovku následovala v dalším roce čtyřsedačka Suzuki na sjezdovce Přemostěná. V letošním roce
vyrostla další lanovka s oranžovou krycí bublinou na jižní
straně, která nahradí historickou jednosedačku na sjezdovce Jáchymovka. V nové části areálu na jižní straně byla také
zbudována nová sjezdovka, která je na české poměry velmi
unikátní svými parametry. Tato nová jáchymovská sjezdovka měří totiž na délku 3 km, její šířka je až 100 m a převýšení 500 m.
Na jižní straně Klínovce vzniklo nové zázemí pro všechny
lyžaře. Najdete zde občerstvení a ApresSki bar, lyžařskou
školu a půjčovnu vybavení a také výukové centrum s pojízdným pásem pro nejmenší lyžaře.
Díky výstavbě na jáchymovské straně Klínovce se také velmi

Toto proslulé místo nabízí komfortní rodinný skiareál
s přehlednými a rovnými sjezdovkami. Plocha svahu je
stoprocentně zasněžována, pravidelně učesávána rolbami
a nejdelší tratě jsou od čtyř do devíti večer osvětleny. Půlkilometrový svah s převýšením sto metrů je ideální pro rekreační sjezdové lyžování. Příznivé podmínky areálu využívá
i lyžařská škola pro všechny věkové kategoriím. Bedřichov
je vyhledávaným střediskem i pro možnost kombinace sjezdového lyžování s výlety na běžkách. Prochází tu Jizerské
magistrála a pravidelně odsud startuje legendární závod
Jizerská 50. V areálu je osm vleků a lyžuje se většinou bez
front a čekání. Ceny jsou odstupňovány podle doby lyžování, takže nikdy neplatíte víc, než je třeba. Nejvýhodnější
i nejpohodlnější je koupě handsfree karty, protože body,
které nestačíte projezdit, jsou platné po celou sezónu. Podrobný ceník naleznete zde. Hned u vleků je řada občerstvení a restaurací včetně pizzerie. Parkování na dvou parkovištích přímo pod sjezdovkami je zdarma.

Severák
Jde o útulné lyžařské středisko s deseti sjezdovkami různých obtížností. Je ideální pro rodiny s dětmi, rekreační
lyžaře a začátečníky, kteří se sem sjíždí z celé republiky.
Působí tu tři lyžařské školy včetně profesionální školy
snowboardingu, která využívá snowpark s řadou překážek.
Vzrůstající sklon svahu je pro výuku ideální. Můžete začít
na kratších sjezdovkách o dálce tři sta metrů a postupně
přejít na prudší a delší svahy a skončit na nejdelší sjezdovce
s terénními zlomy a skokánkem na můstku. Kurzů se účastní lyžaři všech věkových kategorií.
Tréninkové sjezdovky dokonce obsluhují i pomalejší vleky
a netřeba se bát zběsilých pomových vleků, ze kterých mají
začátečníci oprávněnou hrůzu. Tratě jsou pravidelně upravované a zasněžované a v areálu můžete díky umělému
osvětlení lyžovat i po soumraku. Ceny jsou přiměřené délce
vleků a za jednotlivé jízdné zaplatíte od 10 do 25 korun.
K dispozici máte také permanentky platné i ve střediscích
na Tanvaldském Špičáku a v Bedřichově. Sklon sjezdovky
Belveder je ideální pro začátečníky. V Liberci a jeho okolí

je řada wellness hotelů nabízejících svým hostům bohaté zábavní zázemí, takže ani v tomto směru se rozhodně
nebudete nudit.

Šumava

Tento poklidný kout České republiky má dlouhou tradici
zimních sportů. Zřejmě nejlepším způsobem, jak si zimní
Šumavu dokonale vychutnat, je nazout běžky a vydat se
objevovat zdejší přírodu bílou stopou. Díky svému reliéfu,
který na mnoha místech připomíná náhorní plošinu, budete mít na horizontu vždy kilometry dokonale upravených
běžeckých stop. Ty nejvyhledávanější najdete především
v okolí Zadova, Modravy, Kvildy, Churáňova nebo Modravy.
Dopřejte si jedinečný výlet a vydejte se například k Pramenům Vltavy nebo k některému z ledovcových jezer, pokrytých tajemnou mlhou.

Lyžování v Železné Rudě, Špičáku a Velkém
Javoru
Tři lyžařské oblasti vedle sebe tvoří jedno z nejpopulárnějších míst v České republice. Úzká spolupráce s německým
sousedícím resortem Velkým Javorem nabízí návštěvníkům
výběr ze sjezdovek všech obtížností. Železná Ruda/Špičák
má 1 černou, 4 červené a 12 modrých sjezdovek, celkem 26
lyžařských vleků včetně 4 sedačkové lanovky. Je zde také
několik sjezdovek s umělým osvětlením. Lyžaři ocení délku
a rozmanitost lyžařských tras na zalesněných svazích Špi-
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čáku. Ceny vleků jsou odstupňovány podle délky, rychlosti
a komfortu a za sedačkovou lanovku si lyžaři velmi rádi připlatí. Vznášet se nad vrcholky smrků a pohupovat lyžemi je
někdy tak příjemné, že by člověk mohl pokračovat hodiny
a snad by ani nemusel jezdit dolů. Můžete platit jednotlivé
jízdy nebo si předplatit handsfree kartu, ze které se automaticky odečítají body.
Šumava nabízí návštěvníkům výběr wellness hotelů v okolí
zimních středisek, ale i v oblasti Lipna či v horských lokalitách. Wellness centra jsou vybavena saunou, infrasaunou,
vířivkou, posilovnou, zajišťují několik druhů masáží včetně
lymfatické, podvodní či rituální pure fije a nechybí bazén
a turecké lázně.

Beskydy

Lyžařské a rekreační středisko SKI PARK GRUŇ se nachází
v místní části Podgruň v úzkém údolí potoka Poledňana na
severovýchodním úbočí beskydského Gruně v nadmořské
výšce 750 m n. m. Areál nabízí 3 vleky s celkovou přepravní
kapacitou 2500 osob za hodinu a téměř 30 ha sjezdových
tratí o celkové délce 4,3 km, z čehož dvě tratě jsou homologovány pro konání závodů v alpských disciplínách v kategorii žactva, juniorů i dospělých. Pro děti a začátečníky je
organizována každoročně veřejná lyžařská škola.
Lyžařský areál Bílá najdete v malebném údolí říčky Bílá
Ostravice v nadmořské výšce 540 m n. m. Celková délka
lyžařských svahů je 5,5 km z toho 2 km osvětlených. Svahy
jsou v případě potřeby uměle zasněžovány.

Naše společnost Reality Špindl působí v oboru již od roku
2010, a za dobu své existence stála za prodejem mnoha
úspěšných projektů ve Špindlerově Mlýně. Firma se úzce
specializuje na nemovitosti ve Špindlerově Mlýně.
Zakládáme si na vysoce flexibilním, komplexním a osobním přístupu k zákazníkovi. Poskytujeme nejen standardní
služby, jako je vyřízení všech formalit při prodeji či koupi
nemovitosti, ale zprostředkováváme i služby advokáta Mgr. Roberta Plicky a poskytujeme zázemí zkušeného
architekta Ing. arch. Jana Drahozala, který se na problematiku současné horské architektury specializuje a realizoval již řadu úspěšných projektů nejen v Krkonoších. Sám
majitel kanceláře Karel Buneš se pak vedle standardního
zprostředkování prodeje nemovitostí věnuje také vytváření
zajímavých investičních příležitostí pro developery a zaštiťuje řadu developerských projektů, především v lokalitě
Špindlerova Mlýna.

Prioritou naší společnosti je poskytnout zákazníkovi kvalitní spolupráci od A do Z a převzít do svých rukou většinu
jeho povinností. Kromě výše zmíněných služeb zaštiťujeme
také stavební projekty a rekonstrukce, a to prostřednictvím
vlastní dceřiné stavební firmy. V neposlední řadě nabízíme
vedení kompletní správy nemovitostí od úklidu a údržby po
vyřizování všech právních formalit. Všechny služby objednáváte přímo od majitele kanceláře, takže nemusíte mít
žádné obavy.
Pro koupi horské nemovitosti (ať už to má být apartmán,
dům, chalupa nebo pozemek), její rekonstrukci, přestavbu
či přímo výstavbu a následnou správu již není třeba oslovovat individuálně více společností. Spolupráce s Reality
Špindl znamená korektní,
efektivní a rychlé jednání bez Karel BUNEŠ
kompromisů a zbytečných
+420 734 521 308
starostí navíc.
bunes@realityspindl.com

www.jeleni-boudy.cz

www.apartmany-zvon.cz

www.lucnidumspindl.com

www.vilamedvedin.cz
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Pro příznivce běžeckého lyžování jsou připraveny čtyři
velmi příjemné běžecké okruhy v délce 30 (červený), 20
(modrý) a 10 km (zelený), který je napojen na modrý okruh
a vede do Starých Hamer na Samčanku, kde je parkoviště a restaurační zařízení. Nově je vybudována oranžová
trasa, která navazuje na červený okruh, vede přes sedlo
pod Bobkem směrem na Bumbálu, dále přes osadu Salajka
a zde se napojuje na modrý okruh. Provedením terénních
úprav těchto tras a jejich průběžným strojním upravováním
v zimním období budou vytvořeny i pro tuto skupinu lyžařů
výborné podmínky. Nově je také otevřený osvětlený běžecký okruh v délce 2 km.
Areál Kempaland Bukovec je zábavný komplex volnočasových aktivit v nejvýchodnější obci České republiky. V zimním období zde na severním svahu vrchu Kempa (571 m
n. m.) najdete lyžařskou sjezdovku o délce 650 m. Areál je
vhodný jak pro rodiny s dětmi, začátečníky i pokročilé, tak
i pro náročnější a zkušenější lyžaře.
Ski areál Búřov se rozprostírá v malebném prostředí Beskyd v obci Valašská Bystřice. Tato vesnice je ve vzdálenosti
sedmi kilometrů od Rožnova pod Radhoštěm. Areál nabízí
skvělé podmínky jak pro začínající, tak i pokročilé lyžaře.
Areál se nachází v nadmořské výšce 500 až 620 metrů.
Hlavní a dětská sjezdovka jsou vybaveny zasněžovacím
systémem se třemi sněžnými děly a díky osvětlení si mohou
návštěvníci užívat večerního lyžování. Lyžařský areál Búřov
má k dispozici pro návštěvníky tři sjezdovky o celkové délce
1,1 km. Přepravu zajišťují dva vleky o celkové kapacitě 1020
osob za hodinu. Začátečníci i pokročilí mohou využít lyžařské školy. Samozřejmostí je lyžařská půjčovna a ski servis,
který nabízí ruční dobroušení hran, voskování skluznic a seřizování vázání. Občerstvit se můžete ve Valašské kolibě,
která se nachází přímo u vleku.
Lyžařský areál Červený kámen ležící na severní straně vr-
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cholu Červený kámen v nadmořské výšce 690 m n. m. nabízí
730 metrů dlouhou, pravidelně upravovanou sjezdovku
s technickým zasněžováním, restauraci i stylový bufet. Svah
je uměle zasněžován a každý večer se upravuje. Večerní
lyžování se koná při umělém osvětlení.
Ski areál Biocel Zlatník se rozprostírá nedaleko Vyšní Mohelnice v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd.
Areál je vybaven dvěma vleky, které zajišťují přepravu po
sjezdovkách. K dispozici jsou sjezdovky lehké a středně
těžké obtížnosti, proto si na své přijdou jak rodiny s dětmi,
tak i začátečníci a zkušenější lyžaři.
Ski areál Horní Bečva - Solisko se nachází v Horní Bečvě
v nadmořské výšce 799 metrů. Po příjezdu do areálu se
ocitnete na bezplatném parkovišti. Návštěvníci mají k dispozici lyžařskou školu, která je vhodná jak pro začátečníky,
tak i pokročilé. Nechybí zde občerstvení, lyžařská půjčovna
či ski servis. Milovníci běžek nepřijdou zkrátka, protože ve
středisku jsou upravovány běžecké trasy. Lyžovat můžete
na třech sjezdovkách o celkové délce 1,3 kilometrů. Jsou
vhodné jak pro začátečníky, tak i pokročilé lyžaře a snowboardisty.
I v Beskydech je řada hotelů poskytujících široký výběr
wellness služeb. Vyzkoušet si můžete např. whirlpool, bylinkovou parní saunu, solnou parní saunu, tropický déšť nebo
hydromasážní sprchy. Během wellness pobytů vám budou
k dispozici také odpočinkové vyhřívané lavice, finská sauna,
ledový bazén se skalním vodopádem, Kneippovy lázně
a jedinečné tepidárium s výhledem na Javorníky. V průběhu
wellness pobytu si také můžete užívat různé druhy masáží,
včetně shiatsu, lymfodrenáže či tepelné zábaly.

Jeseníky

Ski areál Červenohorské sedlo se nachází v Červenohor-
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ském sedle, které je významným silničním přechodem Hrubého Jeseníku a je velmi dobře dopravně dostupné. Areál
je jedním z nejznámějších středisek sjezdového lyžování na
severní Moravě. Nadmořská výška Červenohorského sedla
je 1013 m. Lyžařské sjezdovky v SKI areálu mají výšku 862
až 1164 m. Tato poloha dává předpoklad pro kvalitní zimní
sezónu od poloviny prosince do konce března. Areál provozuje SKI KLUB Šumperk. Areál je rozdělen na severní a jižní
svahy. Možnost výběru mezi terény od vysloveně lehkých až
po prudký slalomový svah, určený nejvyspělejším lyžařům.
Středisko nabízí služby servisu, úschovny, půjčovny, lyžařské
školy nebo kvalitního stravovacího i ubytovacího zázemí.
Nově je letos otevřen dětský park na jižním svahu.
Ski areál Šindelná se nachází v Koutech nad Desnou. Rozkládá se v nadmořské výšce 650 - 800 m.n.m. Přímo v areálu
je lyžařská škola, půjčovna lyžařského vybavení a občerstvení. Všechny sjezdové tratě jsou kryty systémem umělého zasněžování a jsou denně strojově upravovány. Sjezdová trať
modrá je osvětlena a denně od 18:30 - 21:00 hod nabízí večerní lyžování. Přepravní kapacita dopravních zařízení činí
1700 osob/hod a umožňuje příjemné lyžování bez dlouhých
front. Odbavování lyžařů je automatické systémem DIGI-SKI
2000 a nabízí výběr ze široké škály časových a bodových
jízdenek.zázemí několika restaurací (1000 os./h) se slunnou
terasou. Večerní lyžování.
Lyžařský areál Karlov je umístěn v jedné z největších lyžařských oblastí Jeseníků – Malá Morávka - Karlov. Lyžařské
středisko SKI Karlov v Karlově pod Pradědem v Jeseníkách
sdružuje tři lyžařské areály Karlov, Klobouk a Čerťák s devíti kilometry sjezdovek, třemi lanovkami a 12ti sjezdovkami.
To vše na 1 skipas.
Areál Klobouk - legendární kopec Olomoučák opět ožil.
Nová 2-sedačková lanovka a krásné lyžařské terény pro Váš
dokonalý sportovní zážitek

Areál Čerťák - nově vybudovaný areál se širokými sjezdovkami je ideální pro rodinné lyžování. Šíře sjezdovek nadchne i milovníky carvingu a snowboardingu
Další služby: půjčovna, lyžařská škola, servis lyží, dětský
koutek s hlídáním, wellness, restaurace, zážitkové programy.
Skiareál Avalanche se nachází v oblasti Hrubého Jeseníku,
mezi Karlovou Studánkou, Karlovem, Pradědem a Slezskou Hartou. Ve skiareálu je dostatek míst na parkování.
K dispozici je 5 vlastních propojených sjezdovek. V roce
2007 byl poprvé otevřen SNOWPARK se 2 vleky. Nabízí tak
možnost sportovního vyžití přímo v hotelovém komplexu.
Mezi atrakce patří např. U-rampa, skokánek, bedna, atd.
U snowparku je v provozu i občerstvení a možnost využití
služeb půjčovny lyží a bruslí.
Ski arena Vrbno se nachází ve Vrbnu pod Pradědem. Ski
Arena nabízí jednu sjezdovku o délce 1501m, která je v případě nutnosti zasněžována. Noční lyžování je zde možné.
Dětem je k dispozici dětský vlek a lyžařský pás. V areálu
se nachází občerstvení - restaurace, lyžařská škola pro
děti i dospělé a půjčovna sportovního vybavení. Celoročně je v provozu nová bobová dráha s okruhem 907 metrů
a dvoumístnými boby, v letním období Bikepark s MTB
single tracky.
I Jeseníky nabízejí několik wellness hotelů s vyhřívaným bazénem, odpočívárnou, whirlpoolem, finskou saunou, biosaunou, infračervenou kabinou, parními vnitřními lázněmi
a klidovou zónou, jakož i posilovnou či squashem.

Orlické hory

Skicentrum Říčky je areál nacházející se na jihovýchodní
straně vrchu Zakletý v nadmořské výšce 740 - 992 m nad
mořem. Díky své nadmořské výšce, moderní lanovce, výIce Zima 2015 |

143

Art

hodné orientaci sjezdových tratí, jejich délce a rozmanitosti
a systému technického sněhu se jedná o nejlepší středisko
sjezdového lyžování v Orlických horách a jedno z předních
středisek v České republice. Vrch Zakletý respektive křížení turistických cest Pěticestí, které je opodál, je zároveň
ideálním výchozím místem běžkařů na celý hlavní hřeben
Orlických hor. V blízkosti střediska (cca 150 m) lze zdarma
zaparkovat na parkovišti, které má kapacitu 300 osobních
automobilů a 15 autobusů.
Skicentrum disponuje čtyřmi sjezdovkami s nočním lyžováním. Středisko je vybaveno moderním odbavovacím systémem, který umožňuje zakoupení časových (půldenních,
denních, pětidenních apod.) i bodových jízdenek (umožňují
nákup určitého počtu jízd). Jízdenky mohou být jak klasické (vsunují se do turniketů) tak i bezdotykové (chipkarty).
Pokladny pro lanovku, vleky, lyžařskou školu, ski servis
a půjčovnu akceptují běžné druhy bankokaret. Přímo ve
středisku působí lyžařská škola, kde zkušení instruktoři naučí lyžovat jak malé dítě, tak i dospělou osobu. Ve středisku
samozřejmě naleznete ski servis, půjčovnu lyžařského vybavení, úschovnu. Možnost občerstvení zajišťuje restaurace,
prosklený Ski bar, stan Iglů a další tři stánky.

Skiareál Deštné
Deštné v Orlických horách je známé především jako středisko zimních sportů. Sjezdovým lyžařům nabízí na jeden
skipas 6 sjezdový tratí, které jsou všech různých obtížností.
O dostatečnou sněhovou pokrývku se stará výkonný zasněžovací systém. Ve dvou vzájemně propojených areálech
naleznete celkem 7 lyžařských vleků a sedačkovou lanovou
dráhu. Ideální podmínky pro rodiny s dětmi nabízí menší
areál Marta II. Auto zde zdarma zaparkujete přímo pod
svahem. Sjezdovku lemuje dětská zábavná dráha se sněhovými boulemi a hračkami. Zdejší lyžařská škola se může
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pochlubit osvědčením APUL, dětským Yettiho hřištěm, dvěma provazovými vleky, pojízdným pásem SUNKID, dětským
kolotočem a iglu stanem. Součástí areálu je také vybavená
půjčovna a servis veškerého vybavení.
Větší areál Marta I je alternativa pro zkušené lyžaře
a snowboardisty. Velmi oblíbené je také večerní lyžování na
sedačkové lanovce. Osvětlená Sportovní sjezdovka o celkové délce 2.100 m tvoří jedno z nejatraktivnějších večerních
lyžování v České Republice. Novinkou letošní zimní sezóny
je značné rozšíření lesní části modré sjezdovky. Těšit se můžete také na nový bezdotykový odbavovací systém. Přímo
v obci jsou také pravidelně upravované běžecké tratě, které navazují na známou Jiráskovu stezku a síť bezmála 150
km upravovaných běžeckých tras v rámci Orlických hor.

Skiareál Hartman
Tento areál byl dokončen v lednu 2012. Nabízí celkem tři
denně upravované sjezdové tratě s umělým zasněžováním
o celkové délce přes 2000m. Převýšením 100m a bezpečným dojezdem uspokojí méně zkušené i náročnější lyžaře.
Černá a červená sjezdovka jsou osvětleny. Před večerním
lyžováním jsou sjezdovky znovu urolbovány. K dispozici je
přes 500 metrů dlouhý dvoukotvový vlek, v dětském parku
60 metrový lanový vlek. Součástí areálu je moderní samoobslužná restaurace s dětským koutkem. Je zde také nová
půjčovna lyží a profesionální lyžařská škola s možností
úschovy vlastního lyžařského vybavení. Připojení k internetu přes wifi je zdarma. V areálu se o vás postará vyškolený
personál.
Wellnes hotely v Orlických horách nabízejí finskou saunu,
bohatě vybavenou posilovnu, vířivku, bylinné koupele
v dřevěné vaně, relaxační, indickou, havajskou, medovou
detoxikační, pivní masáž a masáž lávovými kameny.

Pobyt snů?
Vítejte v Orea Resortu Sklář
Venku je mlha a zataženo a vám a vašim dětem se
nechce ani vylézt z teplého bytu? Co byste řekli
tomu vyrazit na hory, kde pro změnu svítí sluníčko
a objevuje se první letošní sníh? I pokud to na lyžování ještě není, je na horách krásně a vyberete-li si
ten správný hotel, nudit se jistě nebudete. A co teprve, budete-li mít štěstí na pořádnou zimní romantiku! Vítejte v Orea Resortu Sklář, který splní vaše
sny o skvělé rodinné dovolené.

Luxusní hotel se 171 pokoji, nádherným wellnes
centrem, s nafukovací halou s tenisovými kurty a
s veškerým zázemím pro vaše sportovní vyžití totiž
nabízí i animační programy pro děti.

Zábavný dětský svět
Pro rodiny s dětmi je zde připraveno vše, co si děti
mohou přát. Po celý den probíhají dětské programy.
Děti si mohou zacvičit aqua aerobic, zahrát turnaj ve
stolním tenise či šipkách, zatančit zumbu, zúčastnit
se turnaje v nohejbale či tenise. Pokud vaše ratolesti
patří mezi spíše tvořivé, než sportovně zdatné, pak
je určitě nadchne malování hrníčků či triček. Patří-li
spíše do kategorie batolat, můžete využít možnosti
baby sittingu, svěřit dítě zkušeným chůvám a vyrazit
na odpolední delší procházku. Ani večer se určitě děti
nebudou nudit. Mohou si zatančit na diskotéce, nebo si
třeba zazpívat hity z Pomády.
A co můžete mezitím podniknout vy?

Relaxujte a sportujte
Pokud bude příznivé počasí a přijde nám pořádný
sníh dříve než vloni, jistě využijete nabídky lyžařského
střediska a strávíte den na sjezdovce. Přes zimu nabízí
hotel slevy na skipasy a pobytový balíček, kde je
skipas již v ceně. Pokud vám ovšem počasí nebude
přát, ani tak nemusíte zoufat. Jistě si rádi odpočinete
v příjemném prostředí wellness centra nebo relax
& care centra, kde načerpáte novou sílu a energii
během procedur za doprovodu relaxační hudby. Využít
můžete i saunu, vodní páru či Whirlpool. Pokud přece
jen toužíte po nějaké sportovní aktivitě, jistě vám
přijde vhod plavecký bazén a hotelová sportoviště. Co
konkrétně můžete vyzkoušet?
•
K dispozici vám je udržovaný tenisový kurt a
tenisová hala. Rakety a tenisové míčky jsou

•

•
•

zdarma k zapůjčení
na hotelové recepci.
Stůl na stolní tenis,
který je umístěn
vedle lobby baru
v oddělené místnosti
Billiardový stůl
Pokud to počasí
dovolí, tak je možné
si vyzkoušet i horská
kola, která jsou
k zapůjčení v hotelu.

Volný čas
v Harrachově
Samozřejmě můžete
vyrazit i někam do okolí.
Přímo se nabízí:

Bowling v Harrachově
Bowlingový club v Harrachově je umístěn v nedalekém
areálu ADOS, cca. 15 minut pěšky od hotelu. Club je
vybaven čtyřmi bowlingovými dráhami.

Golf v Harrachově
Jedná se o jediné hřiště v Krkonoších s nainstalovanými
odpališti pro nejmenší golfisty v rámci projektu
rodinný golf - „Family Courses“, děti se tak stávají
rovnocennými partnery svých rodičů.

Lanové centrum Harrachov
Lanové centrum PROUD – Harrachov se nachází
v Krkonošském národním parku na soutoku řeky Jizery
s Mumlavou. Areál se rozkládá na ploše cca 5.500 m2
a celý je situován čistě v přírodě.

Bobová dráha Harrachov
Špičková zahraniční technologie bobové dráhy
umožňuje v Harrachově vrcholný zážitek z jízdy. Tato
atrakce je určena pro všechny od 2 do 100 let. Rychlost
bobu ovládají jezdci sami pomocí brzdové páky a tak
si každý zvolí své vlastní tempo, které mu vyhovuje. Na
bobové dráze lze jezdit samostatně nebo ve dvojici se
svými dětmi či kamarády.

Monkey Park Harrachov
Jedná se o 273 m dlouhé lanové centrum se 14
překážkami pojmenované jako MONKEYPARK. Je
situováno přímo v areálu a z části, 84m lanovým
přejezdem (lanovkou), i nad bobovou dráhou
Harrachov. MONKEYPARK je určen nejširší veřejnosti
včetně dětí od 140 cm výšky.
Nevíte, co dělat o víkendu? Vyrazte do Harrachova do
Orea Resortu Sklář…

PŘEDPLATNÉ
Objednávkový kupón

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

Odběratel

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

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

(na číslo účtu 2493861309/ 0800)

Objednávku s případně vyplněnou složenkou pošlete na adresu:
IN publishing group s.r.o. - ICE
Na Tvrzi 1097/8, Brandýs nad Labem, platbu proveďte
na účet: 2493861309/0800
v případě dotazů pište na e-mail: info@icemagazin.cz
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Jazyková korektorka: PaedDr. Mirka Žídková
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Denisa Syberová
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Našim hostům nabízíme 10% slevu
na skipasy lyžařského areálu Klínovec
a skibus zdarma.

AKTIVNÍ
ZIMNÍ DOVOLENÁ
V KRUŠNÝCH HORÁCH
Lyžujte na Klínovci,
bydlete a relaxujte v Jáchymově!

HOTEL ASTORIA NABÍZÍ
• příjemné ubytování
naproti Aquacentra Agricola
• bufetové stravování
• úschovnu lyží
Tel.: 353 836 000
E-mail: agricola@laznejachymov.cz

PENZION DAGMAR NABÍZÍ
•
•
•
•

komfortní rodinné pokoje a studia
bufetové stravování
úschovnu lyží
whirlpool, saunu a parní lázeň
Tel.: 353 836 666
E-mail: curie@laznejachymov.cz

LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA NABÍZÍ
•
•
•
•
•
•
•

bazén s whirlpoolem a tobogánem
Kneippův chodník
dětský bazének s vodopádem
nskou saunu, infrasaunu a parní box
tness centrum
kryokabinu a lázeňské procedury
kavárnu

www.resortjachymov.com

