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adost je přímočará jasná a  ryzí emoce. Radost je roztáhnout 
ráno závěsy a pustit do pokoje slunce, radost je jarní jízda v kab-
rioletu berlínským lesem, ranní běh nebo sklenka šampaňského 
vysoko nad střechami. Radost jsou nové šaty, pozvání na večeři, 
vyhraný zápas. Radost není tak komplikovaná jako láska ani tak 
vrtkavá jako štěstí. Malé radosti si děláme každý den a všichni 

máme své rituály, které nás dostanou do pohody. Jarní Esence je plná tipů 
na zážitky a drobné radosti, které si můžete dopřát kdykoli. A jedním z nich 
je téměř pro každého dobrá káva. Nejen o kávě jsme si povídali vysoko nad 
luxusními butiky v Pařížské ulici v Experience centru Nespresso s Míšou Illí-
kovou, která nás zasvětila do párování kávy se sýry a jinými dobrotami. Pro 
ženy je pak největší radostí hned po ranní kávě lehká vůně parfému a pe-
čujících produktů, proto jsme připravili jarní beauty speciál, který vás mimo 
jiné zavede do světa niche parfémů. Měli jsme také radost z možnosti udě-
lat exkluzivní rozhovor s Darou Rolins a nahlédnout přitom do příprav jarní 
kampaně, která se pro Avon fotila ve Varšavě. A i když Dara strávila téměř 
hodinu bez hnutí nahá mezi kvítky orchidejí, což nebyl zážitek přímočaře 
příjemný, působí na obálce Esence stejně dokonale jako dívka z plakátu k fil-
mu Americká krása.  
Věříme, že vás Esence radosti naladí na tu správnou vlnu a prožijete  spolu 
s námi krásné jaro.
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POHÁDKOVÉ SNĚNÍ 
Ukažte svoji sílu v jemnosti a nechte vyniknout svoji ženskost. S novou kolekcí od Roberta Coina to půjde snad-
no. Každý šperk nese symbolický znak elegance a je výsledkem precizní italské řemeslné práce. Cílem šperků z dílny 
této ikony je umět vtisknout každé ženě její jedinečnost a podtrhnout její individualitu. Nebojte se zazářit, nebojte se 

být princeznou ve svém vlastním světě a užívejte si nekonvenčnosti, lesku a kreativity, která vás s těmito šperky obklo-
pí. Coinovi se opět podařilo zachytit svou nekonečně pulzující představivost do specifických tvarů, struktur a kombina-
cí, které probouzejí vášeň a něhu v každé ženě. Už nemusíte snít jen v noci, pohádky se s Coinovými šperky začínají 

dít i ve dne. Vyzkoušejte novou kolekci, ale pozor, je nesmírně návyková. 

ŠPERKY                                        ROBERTO COIN                                   ELEGANCE
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ČAS HADA
Ulovená italská renesance zkrocená švýcarskou hodinkářskou tradicí. Tak by se dala charakterizovat kolekce Pre-Ba-
sel 2019 od Bulgari, která byla letos představena v Ženevě. Kolekce složená ze čtyř ikonických modelových řad jas-
ně manifestuje, co se stane, když se temperamentní italský design zamiluje do hodinářského a mechanického řemesla. 
Římská šperkařská značka slaví v tomto roce své 135. jubileum. Letos se řada Serpenti rozrůstá o nový model Spiga. 
Ten je kombinací růžového zlata s hnědou keramikou a metalickou povrchovou úpravou. Hodinky nepostrádají ikonic-
ký motiv hada, který ke značce Bulgari patří. Hadí šperk odměřující čas je navzdory svému osudu nadčasový a také 

dost návykový. Pokud jej jednou obmotáte kolem zápěstí, už jej nebudete chtít sundat, ani on vás pustit. 

        BVLGARI                                           SPIGA                                      HODINKY
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NÁVRAT LEDVINKY
Kulaté, hranaté, tygrované, s třásněmi, s kamínky. Ať tak či tak, mají nastavitelný řetězový ramenní popruh pro 

nošení křížem přes rameno či kolem pasu. Řeč je o kabelkách na pásku čili ledvinkách, které opět přicházejí na módní 
scénu. Klasické kabelky vystřídají pro letošní jaro a léto neotřelé kousky mnoha tvarů a barev, zato vždy s všestranným 

popruhem. Nové ledvinky od Longchamp z kolekce Amazone okouzlí elegantní černou nebo červenou prošívanou 
kůží, v rockové verzi navíc s třásněmi a cvočky. Kulaté verze pro změnu zaujmou svou neformální siluetou v barvách 
temně modré, světle růžové nebo bílé. Ledvinky čerpají inspiraci z klasických modelů značky Longchamp s ikonickým 

cválajícím koněm ve znaku a jsou opět plné svobody a neotřelé fantazie. 

       LONGCHAMP                                     JARO/ LÉTO 2019                              BELT BAGS
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VESMÍRNÁ INSPIRACE
Jsem hvězdným prachem z úlomků zkrystalizovaných hornin na cestě nekonečnem. Jsem tvarem v pohybu, odleskem 

v odrazu, hranatým kuželem. Jsem fraktální meteorit vtělený do šperku. Jsem z růžového zlata, diamantů, měsíčního 
kamene a mléčného křemene. Tvořím nepravidelný shluk tvarů, které jsou si vzájemným zrcadlem ve svých nesmrtelných 

odlescích. Limitovaná edice Lex Galaxies de Cartier vychází z fantastického vesmíru. Vysoce experimentální kolekce 
popírá zákony šperkařství. Staví na designu a mistrovské práci, nových materiálech, hrou mezi stavem beztíže a přitaž-
livostí, realitou a fantazií, neotřelým rozměrem smyslnosti. Každý šperk překračuje hranice Země, propojuje s kosmem, je 

exkluzivním stavem beztíže, je zážitkem. Objevte vesmírnou kolekci, která popírá všechna pozemská pravidla. 

 CARTIER                                              METEORIT                                         LES GALAXIES 
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DIVOKÝ KLUK 
Asi každý máme někdy chuť utéct před celým 
světem, lidmi, před problémy, před sebou samým.
Alespoň na chvíli utéct do samoty a ticha.
Novela Divoký kluk italského spisovatele  
Paola Cognettiho, která je bezprostředně 
spjatá s jeho bestsellerem Osm hor, vám to jistě 
umožní. Nadherný prostý příběh ve vás vyvolá 
otázky o smyslu samoty, přátelství a vztahu 
k okolnímu světu. S „divokým klukem“ budete 
znovu objevovat své vnitřní já a budete se snažit 
více pochopit vztah člověka k přírodě.

HAROLD A MAUDE Pokud máte rádi citem 
a humorem nabité příběhy, určitě si zajděte do Divadla 
na Vinohradech na Higginsovu hru Harold a Maude. 
Tato hra, která je právem označována jako „óda na hymnus“, 
vypráví příběh jednoho podivuhodného láskyplného vztahu 
osmnáctiletého mladíka Harolda a osmdesátileté zchudlé 
šlechtičny Maude. Zatímco Harold je věčný pesimista a jeho 
jedinou náplní dne je vymýšlet plán, jak spáchat sebevraždu, 
Maude je charismatická dáma, která každou chvilku života 
žije naplno s nezlomnou vitalitou.

ONDŘEJ PŘIBYL 
Od 3. 4. do 1. 5. 2019 můžete v Ateliéru Josefa Sudka 
na Újezdě v Praze navštívit výstavu Ondřeje Přibyla s názvem 
Jednotliviny a další pozorování, jejíž kurátorkou 
je Tereza Jindrová.Výstava je pokračováním autorových úvah 
o nemožnosti nahlédnout svět naráz a cele a rozpoznat, jak se 
věci jeví a jaké jsou.

NAVŠTÍVILI JSME
Pojďte s námi prožít nevšední, krásné přátelství do 
divadla, odpočinout si čtením knihy na samotě u lesa 
a zajít na výstavu do ateliéru Josefa Sudka.
připravila KARIN ZADRICK

TIP ESENCE

NOVINKYkultura
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EXOTICKÝ MYANMAR
Proč se vydat do tohoto koutu světa? Třeba kvůli romantickému letu balonem nad starobylými chrámy 

při východu slunce, nedotčeným plážím, divoké přírodě, vřelým místním i skvělému jídlu.

PR manažerka na volné noze, které práce umožňuje cestovat 
a pracovat odkudkoli. Na příští cestu se chystá na sever 
Thajska, kde stráví nějaký čas na meditaci u mnichů 
v chrámu a potom bude cestovat po Asii. 

@LULOVESTRAVEL 

ROMANTIKA
Navštivte mystické město Bagan a proleťte se balonem nad sta-
robylými chrámy. Připravte se na hodně brzké vstávání. Během 
letu si budete nerušeně vychutnávat východ slunce a dechberoucí 
scenérie. Hned po přistání vás v poli uprostřed ničeho čeká 
lahodná snídaně se skleničkou šampaňského. 

Malý rodinný hotel Lakeview Ngapali 
Lodge s výhledem na jezero, který vlastní 
manželé z Německa, je oázou klidu a pra-
vý balzám na duši. Luxus se zde snoubí 
s naprosto unikátním designem, ale vše je 
decentní a vytvořené tak, aby se tu člověk 
cítil jako doma. Celou atmosféru dotváří 
vřelost a přátelská atmosféra hostitelky Ute 
a jejího manžela.

V RÁJI

CHRÁMY SVATÉ Před západem slunce navštivte posvátnou pagodu Swegadon 
v městě Yangon a počkejte, až se setmí, v tento čas je nejma-
gičtější. Na tomto místě potkáte nejvíce mnichů. Někteří nosí 
roucha v červené, jiní růžové barvě. Jak se od sebe liší? Červení 
jsou mniši, růžové mnišky. 

YANGON

TIP ESENCE

Pokud máte rádi památky, pak nesmíte minout městečko Mingun 
a posvátnou stúpu Mya Thein Dan. Jedná se o nejslavnější bílou 
stúpu. Zajímavá je i samotná vesnice. Ulice tu lemují umělecké 
galerie, prodejny ručně vyráběných suvenýrů a stánky s jídlem. 
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ESENCEINTERVIEW

text KATEŘINA ČERNÁ   foto XXXXXXXXX

Měli jsme s Esencí exkluzivní možnost nahlédnout do příprav jarní 
kampaně pro Avon, jejíž tváří se stala Dara Rolins. Orchideje 
ve fuchsiové barvě se vyjímaly na dokonalém těle a připomněly mi filmový 
plakát k filmu Americká krása…

AMERICKÁ
KRÁSA
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ESENCEINTERVIEW

Jaká je tvoje první vzpomínka na veřejné vstoupení? Bylo ti tuším 
pět let a od osmi už jsi působila jako naprostý profík.
Asi tě nepřekvapí, že si to úplně přesně nepamatuji, ale uvědomuji si tu emoci 
radosti a štěstí, která se od té doby nijak nezměnila. Je pořád aktuální. V poci-
tu i prožitku. Prostě mě nikdy neopustila. 

V devíti letech ti vyšlo první album, překonalo některé další ten dět-
ský zážitek, který musel být velmi intenzivní? 
Mám to tak, že každý nový počin, ať už album, nebo klip, provází emoce, jako 
kdyby to bylo poprvé. Dokážu se nadchnout pořád stejně, ještě mě to nepře-
stalo bavit.

Kdo ti nejvíce pomohl vyrůst?
Určitě ségra. Je o devět let starší. Ona sama byla mým dětským talentem nad-
šená ze všech nejvíc, a tak ho spolu se mnou rozvíjela. Chodila jsem na klavír, 
do dětského sboru, později k hlasovému pedagogovi…

To, kam jsi ve své kariéře došla, vyžaduje nejen talent, ale i obrov-
skou disciplínu a energii. Dovolila sis za ta léta nějakou rebelii nebo 
pauzu? 
Primární je ten pocit, že to, co dělám, opravdu miluju. Necítím potřebu si 
od toho odpočinout, utíkat. A za ta léta už moc dobře vím, že bez disciplíny 
a správného rozložení sil nefunguje nic dlouhodobě. Moje dospívání neby-
lo o nic divočejší než u všech kolem mě. Chodila jsem na konzervatoř, takže 
samí umělci. To víte, citlivé duše, trošku sebestřední, velmi ambiciózní jedinci. 
Takže žádná „úplně normální rodinka“ jsme stejně nebyli. (směje se) A  já už 
v té době zpívala naplno, cestovala po koncertech, natáčela… Ale jak jsem 
už řekla, na škole jsem nebyla výjimkou. Uměním žili všichni. Daniel Landa, 
Tereza Pergnerová, Zuzka Stivínová, Filip Blažek, ti všichni se spolu se mnou 
motali po chodbách školy. A když ne v reálu, tak v představách a snech jsme 
už byli hvězdy všichni. 

Osobně velmi vnímám současný tlak společnosti na ženy, aby byly 
krásné, úspěšné v práci, dokonalé matky, milenky a manželky. 
U tebe je vše ještě umocněno, často jsi pod drobnohledem…
To ano, ale naučila jsem se být „tou nej“ ve svých očích. Já sama vím, že pro 
to dělám maximum. V rámci mých představ a rozložení sil. Nechci tomu dávat 

J
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víc energie či pozornosti jen proto, abych naplnila představy někoho 
jiného. Zřejmě i tím, že to dělám odmala, se mi spousta věcí zautoma-
tizovala a nepřijde mi nijak divné, že věnuji spoustu času tomu, abych 
vše zvládla, vypadala, jedla zdravě. To, že si jdu zacvičit, je pro mě stejně 
přirozené jako ranní hygiena. 

Co tě naplňuje největší radostí? 
Samozřejmě dcera. Lola je krystalické štěstí. Inspirace, důvod, dává 
smysl všemu, co dělám, čím jsem. 

Kdy dokážeš úplně vypnout? 
Pokouším se o  to vždy u  jógy, aspoň na  pár minut, každý den. Ale 
nejefektivnější je to vždy na  Bali, kam odlétáme pravidelně v  lednu, 
na celý měsíc. 

DARA je profesionální v každé situaci, žádné 
hvězdné manýry, ale respekt k práci druhých
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ESENCEINTERVIEW

V čem jste si podobné s dcerou a na čem se nikdy neshod-
nete?
Zatím se shodneme úplně na  všem a  ve  všem! Jsem zvědavá, 
jak nám s  kartami zamíchá puberta, ale nemuselo by to být tak 
dramatické. My se ségrou jsme tohle období přežily bez újmy. Re-
spektive naši rodiče. (směje se)

Nejsi jen zpěvačka a tanečnice, kromě toho se věnuješ 
také designu, a to hned v několika oblastech. Kdy se zro-
dila ta touha uplatnit svou kreativitu tímto způsobem? 
To moje kreativní já se mnou spolupracuje v  rúzných souvislos-
tech. Nejen u hudby, kdy si sama píšu písničky, následně ve stu-
diu, když nahráváme hudbu, aranžujeme. Ten proces mě zajímá 
od samého počátku až do chvíle, než přijde klip. U toho se samo-
zřejmě zapojuji též, jsem už u zrodu, u scénáře. Dá se říct, že jsem 
vlastně režisérem všeho, pod čím stojí moje jméno. Funguje to tak 
i ve všech ostatních aktivitách, nejen těch hudebních. Vše souvisí 
se vším. Jako značka, kterou budujete, pracujete  s ní s rozvahou 
a citem, protože vám na ní záleží. Navíc je živá, dýchá. Jsem to já! 
A moje já si odmalička rádo hraje, takže se pouštím i do vedlejšá-
ků, jako byl kdysi na chvilku nábytek, aktuálně móda, batohy, kos-
metika a bude to i vlastní kolekce šperků…

Co bylo při rozjezdu takového byznysu nejtěžší?
Zústat sama sebou. Nešílet a  nenechat se manipulovat a  vtlačit 
do něčeho nekomfortního, ani za cenu zajímavých peněz. Ale jak 
říkám, tím, že dnes už nejsem závislá pouze na jednom toku pří-
jmu, můžu se svobodně rozhodovat a vybrat si z nabídek tu, která 
mi je přirozeně blízká. Prioritou zůstává i nadále hudba.

Kdo je pro tebe ikonou na poli módy a designu? 
Nemám jednoho oblíbence, sleduji práci spousty kreativních lidí. 
Oni všichni jsou pro mě inspirací. Od módy přes sochy, obrazy, de-
sign židlí, skla, různí architekti i ti, co píšou kuchařky. Obdivuji se 
každému, kdo rozvíjí svůj talent a píše dějiny!

Při navrhování batohů jsi spolupracovala se svou dcerou. 
Co tě na tom bavilo nejvíc?
To, že jsme v tom obě. Že jsme se radily, vymýšlely, smály se. Ten 
proces, kdy se věci rodí, je stejně nejkrásnější. Skvělé bylo to, že 
téměř vše, co jsme vymysleli, šlo realizovat. Nebyly nesmyslné 
bariéry typu „to nepůjde nebo to bude drahé“. S výsledkem jsme 
byly moc spokojené. 

Dostal se mi do ruky diář Rok podle Dary, a i když zůstá-
vám věrná Tiffany barvám a nikdy nepřestanu obdivovat 
jednoduchost Moleskinu, obsah mne velmi mile překva-
pil. Co tě k myšlence přivedlo a jaké na něj máš ohlasy?
K nápadu vydat svůj vlastní diář mě navedla kamarádka Simon-
ka, která je aktuálně již druhým rokem členem mého týmu. Těch 
dobrých nápadů měla totiž víc, tak jsem si ji nechala. (směje se) 
Původně jsem totiž psala vždy v neděli na svůj Facebook blog Ži-
vot podle Dary. Měl téměř tři sta dílů a byl u mých fanoušků dost 
populární. Jednoho dne jsem si ale řekla, že dnes už psát nechci. 
Něco jako Forrest Gump, který přestal běhat. A lidi se ptali a divili 
a psali mi, proč. Byl to takový zvyk, pravidelný rituál a diářem jsem 
se k němu v lehce jiné, ale velmi podobné formě vrátila. 

V čem kromě používání papírového diáře jsi ještě tak tra-
diční?  Posíláš například dopisy, pohlednice? 
Jsem tradiční ve spoustě věcí. Dodržujeme různé zvyky o svátcích, 

píšeme s Lol pohledy z dovolených, ne balicí služba, ale já sama ba-
lím vánoční dárky… A taky se ségrou organizujeme časté rodinné 
obědy či večeře, aby rodina držela pohromadě. Hlavně kvůli našim 
dětem. 

Ráda se zapojuješ do projektů, které podporují ženy. Pro 
mnoho z nich jsi určitě inspirací. V čem inspirují ony tebe?
Žena jako taková je inspirativní druh. Ty možnosti, ta síla a moc, tolik 
lásky, kterou dokáže uzdravovat. Zároveň vím, že když je nešťastná, 
nedej bože naštvaná, dokáže taky pěkně kousnout. A proto je správ-
né, když dostává spoustu lásky a respektu, který si bezpochyby už 
z principu zaslouží. Jsem v ženském kolektivu moc ráda. Sama mám 
pět krásných a  velmi talentovaných tanečnic, kterým říkám ségry. 
Jsou loajální, moudré, empatické. Dokážeme jedna druhou podržet 
i povzbudit.  

Nedávno jsi nafotila ve Varšavě kampaň pro AVON. Bylo 
to jedno z těch náročnějších focení. Co ti utkvělo v paměti 
nejvíce?   
Dokonalý tým a zajímavý set up. Nahá v květech orchidejí jsem ještě 
opravdu neležela. A  byl to zážitek. V  dobrém i  zlém, protože jsem 
se víc než hodinu nemohla hýbat. Jeden po druhém, lupínek po lu-
pínku  na mě pokládaly dvě dámy, poklidným tempem, se soustře-
děným výrazem. Žádný fotoshop, ale poctivá práce. Hnula jsem se, 
a vše muselo začít znova. Takže křeč do nohy a moje klení bylo ak-
ceptovaným průvodním jevem hned od začátku. (směje se) V každém 
případě ale šlo o zážitek.

Tvoje spolupráce bude v následujícím roce ještě pokračo-
vat. Prozradíš nám, co se chystá?
Neprozradím, protože příště, až mě potkáš, nebylo by o čem mluvit!

NAHÁ V ORCHIDEJÍCH JSEM JEŠTĚ OPRAVDU 
NELEŽELA. A BYL TO ZÁŽITEK. V DOBRÉM 
I VE ZLÉM, PROTOŽE JSEM SE VÍC NEŽ 
HODINU NEMOHLA HÝBAT.
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Narodila se ještě v Československu v roce 1972. Už jako 
čtyřletá se poprvé objevila v televizi a v osmi letech natočila 
první film. V devíti už byla na světě její první deska, ten-
krát ještě vinylová, které se prodalo 250 tisíc kusů. Ve dva-
nácti letech zpívala s Karlem Gotem kultovní Zvonky štěstí. 
V hudební branži se pohybuje bez jakékoli pauzy dodnes 
a kromě toho se věnuje designu a má vlastní produktovou 
řadu. Její jméno se stalo značkou.

Tvůj oblíbený produkt?
Aktuálně toaletní vody Encanto, sérum s  vitaminem C a  řasenky, 
na ty nedám dopustit. Stojí pár korun a dělají zázraky. 

Působíš naprosto dokonalým dojmem, vždy upravená s ci-
tem pro sebemenší detail. Jsi ale přece jen člověk. Kde je 
prostor pro tvé slabosti?
Všude. Jen se o ně nerada dělím s publikem. Nebo spíš jen občas. 
Třeba ve své hudbě, textech. Ale jinak jsem zastáncem toho, že ně-
které věci mají zůstat za zavřenými dveřmi. A právě o to víc, že jsme 
veřejné osoby, o kterých se ví už tak dost. 

Čím sama sebe dokážeš rozčílit?
Rozčiluji se jen nad chybami jiných. Ty své beru jako svou součást, 
jsem k sobě dost milosrdná.

Jak se vyrovnáváš s negativními věcmi?
Prostě je beru jako nutné zlo. Součást života, přirozené rovnaváhy 
věcí a děje. 

Co považuješ za svou nejsilnější stránku?
Nadhled. Svůj dospělý věk, díky kterému jsem dozrála, dospěla, čás-
tečně i zmoudřela… 

Dovedeš si představit život bez fanoušků, publika? Netou-
žíš si někdy vyzkoušet, jaké to je?
Zatím ne.

Co ti tvoje hudební kariéra dala, a o co tě naopak připra-
vila? 
Dala mi a dává skvělé pocity, zážitky, zkušenosti. Nepřenositelné, 
neopakovatelné, ne zcela běžné situace, možnosti, výhledy. Nepři-
pravila mě o nic, čeho bych se dobrovolně nevzdala. 

S kým by ses ráda setkala na jednom pódiu? 
Třeba Bruno Mars.

Profesní sen?
Ať to se mnou mé fanoušky baví i  nadále stejně tak, jako mě 
s nimi.

DÁ SE ŘÍCT, že jsem vlastně režisérem všeho, pod čím stojí moje jméno



POZNÁTE, 

Obdivujeme estetiku tourbillonu a praktičnost věčného 
kalendáře. Největší potěchou pro milovníka hodinek je však 

bití. Vzbuzuje dětskou radost a vznáší otázku – jak je 
možné, že tak malá věc vydává takový zvuk?

1/ A. LANGE & SÖHNE Zeitwerk 
Minute Repeater je dostupný v butiku Caro-
llinum. Pokud toužíte po minutové repetici 
od jedné z nejprestižnějších značek na světě, 
není nač čekat. Jde o unikát také proto, že 
hodinky odbíjejí počet hodin, desítek minut 
a následně též samotné minuty. Zvuk tak 
logicky koresponduje s digitálním ukazate-
lem hodin vlevo a minut vpravo.

2/ PATEK PHILIPPE Minutová repetice 
spojená s funkcí GMT není příliš obvyklá. 
V případě loňské novinky, reference 5531R 
World Time Minute Repeater, však cesto-
vatelé žasnou. Jde o jedny z mála hodinek, 
které neodbíjejí domácí čas, ale místní, 
který určuje vnitřní disk s názvem města 
na pozici dvanácté hodiny. Info o ceně 
v butiku Patek Philippe.

3/ ULYSSE NARDIN Osmnáctikusová li-
mitka Classico Hourstriker Samourai odbije 
na vyžádání aktuální počet hodin. Zvukový 
efekt doprovází ten pohyblivý – boj dvou 
samurajů, kteří do rytmu sekají mačetami. 
Hodinové bití je u švýcarské manufaktury 
velmi oblíbené, kromě bojovníků se můžete 
setkat s těžařskými nebo erotickými motivy. 
Značku prodává Klenotnictví Dušák. 

KTERÁ BIJE?
1.

2.

3.

text KATEŘINA DAŇKOVÁ 
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První bicí hodinky zkonstruoval už v  roce 1691 anglický 
hodinář Daniel Quaro. Sestrojil kapsáče, které po stisknu-
tí tlačítka odbíjely čtvrtě a celé hodiny. Čtvrťová repetice 
(opakování) byla zpočátku nejběžnějším typem bití, ov-
šem existují strojky, které hodinu dělí na osminy, takzvané 
half-quarter repetice, a stále se setkáváme i s desetiminu-
tovou, zřídka pak pětiminutovou repeticí. Velmi oblíbená 
a neuvěřitelně drahá je minutová repetice, která odbíjí ho-
diny, čtvrtě i minuty.
U  většiny kapesních a  náramkových hodinek je bicí me-
chanismus navržen tak, aby byl aktivován na vyžádání, a to 
buď tlačítkem, nebo spouští po obvodu pouzdra. Výjimku 
tvoří modely s grande nebo petite sonnerie, které bijí sa-
močinně. A  jak to vlastně uvnitř bicích hodinek vypadá? 
Jsou zde dva ocelové gongy, přičemž jeden zní výš a druhý 
hlouběji. Pak tu jsou dvě kladívka, která do gongů tlučou. 
Hodinový gong je laděn do tónu G, minutový do tónu H. 
Čtvrtě se odbíjejí do obou gongů rychle po sobě jdoucími 
dvojúdery. Představte si, že je 12.59 a  vy jste hrdým ma-
jitelem minutové repetice. Zmáčknete tlačítko. Jako první 
odezní dvanáct úderů jednoho tónu a  oznámí dvanáct 
hodin. Pak následují tři dvojúdery čtvrtí na oba gongy, jež 
oznámí tři čtvrtě. Nakonec zazní čtrnáct úderů na  druhý 
gong a  nahlásí čtrnáct minut.  Mezi nejkomplikovanější 
bicí mechanismy patří hodinky s westminsterským odbíje-
ním, které umí odbít čtyři tóny (C, F, G, A), a zmíněné gran-
de sonnerie, které bijí čtvrtě a hodiny pořád, bez vyzvání, 
každých patnáct minut. Navíc po stisknutí spouště opakují 
jak hodiny a čtvrtě, tak dokonce i minuty.
Hodinky s bitím jsou velmi vzácné, mnohdy dostupné jen 
na  objednávku a  jejich dodání chvíli trvá. Čekání se však 
vyplatí, jde o  geniální mechanismus, co vzbudí úsměv 
na rtech i na duši.

BITÍ ZNÁME Z ORLOJŮ A VĚŽNÍCH HODIN. 
V HODINKÁCH JE OJEDINĚLÉ, A PROTO VZÁCNÉ.

4/ JAQUET DROZ Know-how značky zní „Dělejme 
to, co jiní neumí“. Nutno přiznat, že v případě zvučných 
a pohyblivých časomír nemají hodinky s iniciálami JD 
konkurenci. Minutovou repetici kapesních hodinek Parrot 
Repeater doprovází pohyblivé figurky (automatony). Při 
odbíjení roztahují papoušci svá křídla a krmí mláďata. 
Značku prodává Klenotnictví Dušák.

5/ BULGARI Drží světový rekord a ne ledajaký. Hodinky 
Octo Finissimo Minute Repeater jsou nejtenčí minutovou 
repeticí na světě, strojek je vysoký 3,12 mm! Odbíjení je 
tradiční a spouští se tlačítkem na pozici 9. V repertoáru 
italské značky jsou dvě limitované verze těchto ultra tenkých 
hodinek s bitím, a to v provedení titan (na obrázku) či kar-
bon (novinka loňského roku). Info o ceně v butiku Bulgari.

KATEŘINA DAŇKOVÁ
Vystudovala žurnalistiku a hodinářskou 
školu v Jihlavě. O hodinkách píše již deset 
let, její láskou jsou však mnohem déle.

ESENCESTYL

5.

25

4.



text BARBORA VOJTOV8  foto PETR ZIKMUND 

Nebyl to pro vás šok, když jste z turbulentního světa 
telekomunikací přešel do energetiky, která je tradič-
ně vnímaná jako velmi konzervativní?
Jenže já si vůbec nemyslím, že energetika představuje nud-
né, stojaté vody – právě naopak. V  tomto oboru dochází 
v posledních letech k zásadním změnám. Vezměme v úvahu 
obnovitelné zdroje a s nimi související decentralizaci, nové 
možnosti v  akumulaci energie, digitalizaci, fenomén elekt-
romobility – za tím vším je potřeba budovat inteligentní sítě, 
které fungování těchto převratných změn umožní. Jinými 
slovy svět energetiky se mění rychle a nevratně – podobně 
jako se před lety měnily telekomunikace. A  já jsem rád, že 
u obou těch změn můžu být.

Poslední dobou se hodně mluví o zelené energii. Je 
to téma důležité i pro vás osobně?
Tohle je pro mě hodně důležité téma – pracovně i osobně. 
Životní prostředí mi není lhostejné, a proto mě těší, že pracu-
ju ve firmě, která to vidí stejně. I proto nakupujeme největší 
množství zelené energie v ČR. Životní prostředí je velkým té-
matem také v Bruselu, proto se Evropská unie zavázala snížit 
emise CO2 do roku 2030 nejméně o 40 %. Jenže energetika 
a průmysl nedokážou celý tento závazek naplnit. Už jen pro-
to, že významná část emisí CO2 pochází z dopravy a domác-
ností. A tady se otevírá významný prostor pro auta na CNG 
a elektromobilitu.

Vy sám elektromobil využíváte?
Už přes dva roky jezdím v hybridním BMW řady 5. Když mám 
lidi okolo sebe přesvědčovat o  výhodách elektromobility, 
přišlo by mi divné jezdit v dieselu. Navíc jsem chtěl na vlastní 
kůži zažít, jak se takové auto chová, jak se řídí, jak často se 
musí dobíjet. 

Změnilo se s řízením elektromobilu něco zásadního 
oproti vašim dřívějším zkušenostem?
Přiznám se, že jsem s  přechodem na  hybrid musel hodně 
změnit některé své zažité návyky. U benzinového vozu vět-
šinou tankujete, až když máte prázdnou nádrž. Teď dobíjím, 
kdykoli můžu. Kromě úžasného zrychlení mě taky velice pře-
kvapilo, jak je elektrický motor tichý. S tím souvisí i fakt, že 
s elektromobilem musíte za volantem více předvídat – pro-
tože ostatní řidiči a chodci vás jednoduše neslyší.

Určitě se setkáváte i s lidmi, kteří fanoušky elektro-
mobility zrovna nejsou…
Samozřejmě se potkávám s řadou lidí, kteří říkají, že elektro-
mobilita se vůbec nevyplatí, že nabíječek je málo, dobíjení 

pomalé a že celé to je jen drahý nesmysl. V tu chvíli si vzpo-
menu na císaře Viléma, který v roce 1914 prohlásil: „Já věřím 
v  koně, automobil, to je dočasný fenomén.“ Skeptikům ří-
kám, že za deset let tu elektromobilita bude, ať se jim to líbí, 
nebo ne. Hodně je to i o zkušenostech, přístupu a otevřené 
mysli.  V tomhle ohledu jsem optimista. Pro hodně lidí je do-
bíjení elektroauta dnes pořád exotika, ale pro mého syna už 
je to naprosto přirozená věc, protože to vidí běžně doma.

Je naše elektrická síť na rozvoj elektromobility při-
pravena? 
Na masivní rozvoj elektromobility, která přijde v následují-
cích letech, musíme síť připravovat už teď. Budujeme rych-
lodobíjecí stanice, jen do konce příštího roku jich postavíme 
více než 40. Na strategickém místě mezi Prahou a Brnem 
máme největší dobíjecí stanici i pro Tesly, letos otevřeme 
také první ze čtyř superrychlých dobíječek. Jenže zároveň 
víme, že většinou budou lidé elektromobily dobíjet doma 
nebo v práci. Budou vznikat ostrovní systémy, kde se pro-
pojí solární energie, akumulace i elektromobilita. Abyste 
tento ekosystém chytré domácnosti mohli efektivně řídit, 
využívat a propojovat s dalšími chytrými systémy, potřebu-
jete chytré sítě. Jako druhý největší hráč na trhu si to uvědo-
mujeme, a proto jsou Smart Grids jednou z našich hlavních 
investičních priorit.

V čem vidíte největší benefity elektromobility?
Elektromobily nás mohou zbavit závislosti na ropě. Viděno 
z tohoto úhlu pohledu je elektřina ropou budoucnosti. Navíc 
elektroauta neprodukují emise, jsou čistá a  tichá. Poslední 
analýzy hovoří jasně ve prospěch elektromobility – typický 
elektrovůz používaný v  Evropě vyprodukuje méně sklení-
kových plynů a látek znečišťujících ovzduší než srovnatelně 
výkonné auto s benzinovým či dieselovým motorem. To vše 
bráno od výroby přes užívání až po likvidaci, která v případě 
elektromobilů bývá tolik diskutovaná. A pokud vše zkombi-
nujete s  obnovitelnými zdroji pro dobíjení, máte dopravu 
budoucnosti.

MARTIN ZÁKLASNÍK

Vystudoval ekonomii na univerzitách v Praze a ve Vídni. 
Na pozici generálního ředitele energetické společnosti 
E.ON působí přes dva roky, předtím pracoval jako vicepre-
sident B2B marketingu a prodeje významným zákazníkům 
společnosti T-Mobile v Praze. Do roku 2008 působil na 
různých manažerských pozicích v ČR i zahraničí.

BUDOUCNOSTI
ELEKTŘINA JE ROPA

S Martinem Záklasníkem, generálním ředitelem společnosti E.ON v České republice, o zásadních 
změnách v energetice, výhodách elektromobility a o tom, že i císař se může naprosto mýlit.

ESENCEINTERVIEW
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Ve svých třiceti letech vlastní dvě kavárny, navrhuje di-
vadelní kostýmy, vaří a  úspěšně propojuje svět umění 
a byznysu. 

Ha Thanh, co vám v poslední době udělalo radost?
Oslavy v  kavárnách mám už příliš spojené s  prací, proto 
jsem si na  oslavu svých třicátin zajistila výlet do  Kappa-
dokie v Turecku, která je proslavená lety balonem. Byl to 
nesmírně krásný zážitek. 

Cítíte po dosažení třicítky nějakou změnu v životě?
U  nás Vietnamců to vnímáme trochu jinak. Přidáváme 
si k  aktuálnímu věku dva roky, protože zahrnujeme čas 
od početí a pravidla lunárního kalendáře. Takže už dva roky 
někde v hloubi duše vím, že je mi přes třicet. Určitě je to 
moment pro bilancování.

Angažujete se v projektu Vietnamec na kost. 
K čemu projekt slouží?
Vietnamců je v Česku až 60 tisíc. K tomu, aby se našel vhod-
ný dárce, je potřeba minimálně 4 tisíce zaregistrovaných 
lidí v rámci jednoho etnika, protože dárce by měl být pro 
úspěšnost léčby ideálně etnicky totožný. Proto je potřeba 
zapojit více dárců.

Dokážete si představit, že byste byla zdravotní ses-
třičkou? Co na té práci obdivujete?
Můj otec je v současnosti v nemocnici a má zdravotní pro-
blémy. Pokaždé, když tam u něj jsem, vidím sestřičky, jak 
jsou velmi vstřícné a pečující. Je to nedoceněná práce. Asi 
by mě bavilo pečovat o staré lidi – dokonce jsem měla vizi 
zorganizovat vietnamský domov důchodců. 

Na co se těšíte v dohledné době?
Těším se na  odpočinek a  taky na  to, že si dám víc času 
na osobní rozvoj. Jinak chystám kostýmy pro operu Rusal-
ku v Ostravě a pro menší pohádku Děvčátko Momo a ztrace-
ný čas, která je mojí srdeční záležitostí.

Ha Thanh Špetlíkovou známe jako sestřičku ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Loni 
ztvárnila hlavní roli ve filmu Miss Hanoi a objevila se i ve snímku Úsměvy smutných mužů. 

ČAS BILANCOVÁNÍ

MISS HANOI

Loni se objevila v krimi Miss Hanoi, kde se konečně 
mohla ukázat v jiné herecké poloze – jako první česká 
policistka vietnamského původu. Film se v ČR promí-
tal i s vietnamskými  titulky, v samotném Vietnamu 
však byl paradoxně komunistickou cenzurou zakázán.

ESENCEINTERVIEW



text BARBORA PEČOVÁ   foto KARIN ZADRICK
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Rozjasnění, lehký dotek pudru, tvářenka, sada pro krásné obočí, dlouhotrvající rtěnka 
a svěží parfém – to je jednoduchá výbava pro dokonalý jarní pocit.   

foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ

JARO V KABELCE  

1/ BENEFIT COSMETICS, precizní tužka na obočí, www.sephora.cz  
2/ BY TERRY, Mascara Terrybly, www.sephora.cz  3/ BECCA, Malika’s 
Brave, dlouhotrvající rtěnka, www.sephora.cz  4/ TOO FACED, tvářenka, 
www.sephora.cz  5/ TIFFANY, Tiffany Sheer Eau de Toilette, www.sephora.cz   
6/ BENEFIT, objemový gel na obočí, www.sephora.cz  7/ BENEFIT, tužka 
na obočí, www.sephora.cz  8/ TOO FACED, rozjasňující korektor, www.
sephora.cz  9/ T. LECLERC, secesní rýžový pudr, www.madeleine.cz

1.
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ESENCEBEAUTY



3131

Hlavními aktéry testu se staly art directorka Zuzana, make-up artistka Tereza a fén  
BaByliss Paris 5336PE s příkonem 2100 W. Výrobce fénu garantuje díky profe-
sionálním motorům vysoušeče delší životnost a delší výdržnost, a proto se hodí na časté 
používání, což bylo podmínkou pro obě testující. Líbila se nám i nízká hmotnost modelu, 
která zpříjemňuje a zjednodušuje manipulaci. Zaujala nás barva růžového zlata a funkce 
ionizace, bez které už se dnes kvalitní fén rozhodně neobejde. Proud záporně nabitých iontů 
se stará o to, aby vlasy během sušení netrpěly.

Podrobili jsme tentokrát v redakci zátěžovému 
testu krasavce se silným motorem

VLASY PLNÉ ENERGIE

BaByliss jsem testovala na sobě, ale také přímo na foce-
ní pro Esenci. V první řadě jde vždy o make-up, ale často 
je potřeba i  jednoduše upravit vlasy, a  tak v mé výbavě 
nikdy nechybí žehlička, kulma a fén. Díky své práci jsem 
pořád v  pohybu, a  tak hodně ocením, jak je fén lehký. 
A váha hraje samozřejmě roli také při samotném stylingu. 
Osobně mi vyhovuje, jak rychle dokážu s BaBylissem své 
dlouhé a hodně husté vlasy vysušit. Líbí se mi elegantní 
vzhled a možnost ionizace i dvě rychlosti a volba stude-
ného vzduchu, která je nezbytná pro dokončení stylingu 
a zafixování účesu. Výrobce mimo jiné slibuje dlouhou ži-
votnost, což je mi sympatické, protože nemám ráda rych-
loobrátkové zboží na jedno použití. 

V POHYBU

TEREZA FRAŇKOVÁ
make-up artistka

ZUZANA 
BÜRGEROVÁ
art directorka

S počínajícím jarem jsem se znovu pustila do běhání a hledala způsob, jak si 
při častějším mytí vlasů  udržet jejich kvalitu. Fén, který se stará o hydrataci, se 
ukázal jako ideální řešení. I když mám jemné vlasy v délce po ramena, občas mi 
vysoušení trvalo dlouho a zdály se mi bez života. BaByliss se mi zalíbil hlavně 
proto, že mohu zvolit vhodnou teplotu a rychlost vysoušení. Líbí se mi také, 
že je vybaven ionizací, a moje vlasy tak netrpí. Vlasy jsou po fénování lehké, 
hladké a  hydratované.      

DLOUHÉ VLASY

TES
TUJE
ME

PŘEJEME SI, ABY NAŠE VLASY BYLY  LESKLÉ, 
HYDRATOVANÉ A PLNÉ PŘIROZENÉHO POHYBU 

ESENCETEST
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SVOBODU
ZLATO PŘINÁŠÍ 

Celoživotní nezávislost přivedla Pavla Rybu k podnikání. Znalosti 
z ekonomických knih proměnil v byznys postavený na zlatě. Zlato dává 
svobodu, tvrdí zakladatel Golden Gate CZ a.s., který chodí bos. 
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S podnikáním jste začal v osmnácti letech. Jak to 
vzniklo?
Vystudoval jsem zahradnický učňák s nástavbou. Nikdy jsem 
si nedokázal představit, že budu zaměstnaný. Potřebuji ce-
loživotně svobodu a jakýkoli náznak jejího omezení mě ničí, 
takže jsem se hned v prváku rozhodl přestěhovat z internátu 
na privát, na což jsem si musel vydělat. Jsem tedy od patnác-
ti zvyklý se o sebe postarat. V osmnácti jsem od rodičů ze 
spoření dostal 18 tisíc korun, udělal si živnostenský list a kou-
pil si motorovou pilu, abych mohl s kamarádem založit firmu 
na rizikové kácení stromů a zahradnické služby. Za měsíc se 
nám peníze vrátily.

Jak jste se od toho dostal k myšlence založit firmu 
za účelem investic do zlata?
Ještě před podnikáním se zlatem jsem měl firmu na  do-
dávání komponentů pro chlazení a  klimatizaci – zejména 
měděných trubek. Do  toho ale přišla krize let 2008–2009, 
na základě které jsme kvůli přibližně 60% propadu cen mědi 
zkrachovali. Tehdy mi došla jedna věc – většina ekonomic-
kých elit tvrdila, že krize se nedala čekat, že jsou zaskočeni 
a podobně. Vyvodil jsem z toho, že buď jsme neměli dosta-
tečně kvalitní ekonomické odborníky, nebo byla společnosti 
zamlčena pravda. Tak či tak to byl tragický scénář a smutný 
výhled. Mně to ale nedalo a rozhodl jsem se rozklíčovat, co 
je pravda. Začal jsem číst klasická ekonomická díla s různý-
mi přístupy. Nejvíce mě zaujali rakouští ekonomové, kteří 
zmíněnou krizi očekávali už několik před jejím příchodem 
včetně vysvětlení, proč k ní doje. Co ale pro mě bylo ještě zá-
sadnější, tito ekonomové se často opírají o měnový systém 
částečně napojený na zlaté rezervy. Dávalo mi to absolutní 
smysl. Došlo mi, že by skutečně lidé měli mít určitou část ma-
jetku, zhruba 10–15 % ve zlatě. Jejich majetek by byl zajištěn, 
vneslo by to větší stabilitu do systému. Udělal jsem analýzu 
tuzemského trhu a  zjistil, že zlato v  podstatě nikdo nemá. 
Otevíral se zcela nový trh s obrovským potenciálem. Rozho-
dl jsem se, že bych chtěl umět zprostředkovat investiční zla-
to komukoli, kdo o ně má zájem. To byl rok 2010, kdy vznikl 
tento podnikatelský nápad. Na jaře 2011 jsme to celé spustili. 

Investice do zlata, či stavební spoření?
Zásadní pro mě bylo, abych zlato zpřístupnil normálním li-
dem a ne pouze bohatým. Stěžejním produktem se tedy sta-
lo spoření do zlata a stříbra. Zlato nebo například stavební 
spoření by se nemělo stavět do pozice buď, a nebo. Každý 
by měl mít své investice diverzifikované. Bohužel u  všech 
produktů, které nemáte ve fyzické podstatě – tedy například 
stavební spoření, penzijní připojištění, podílové fondy a dal-
ší – podstupujete různá rizika, kde nejzásadnějším je riziko 
protistrany. U zlata je totiž výhoda, že když dojde k řetězové 
reakci na základě nějakého společenského či ekonomického 
kolapsu, máte je naprosto pod kontrolou. Klienti si u nás zla-
to přebírají průběžně. 

A když to porovnáte s jinými hmotnými investicemi?
Problémem je vždy likvidita. U  umění například ne každý 
čeká na  obraz od  Slavíčka, Filly nebo Zrzavého a  renomo-
vané aukce neprobíhají každý týden. Navíc musíte jako in-
vestor vstřebat vysoké dražební poplatky. U zlata je naopak 
nákupní i výkupní cena transparentní, je dána burzou a likvi-

dita je tedy prakticky v řádu hodin, to je obrovská výhoda. 
Navíc zlato se chová většinou obráceně než většina finanč-
ních aktiv. Když nemovitosti a akcie rostou, pak cena zlata 
klesá a naopak. Zlato je vnímáno jako protikrizové aktivum, 
je po něm poptávka, když je nedůvěra v systém. Vzhledem 
k tomu, že zlato nemá průběžný výnos, investoři v období 
stability, jistoty a malých rizik nakupují rizikovější a výnos-
nější aktiva. V opačném případě investují do aktiv, která je 
chrání při ztrátách v  krizích a  při propadech trhů, čímž je 
například zlato. Jeho kapitálový výnos, růst ceny, je v tomto 
období doslova v násobcích. 

Chodíte naboso – co a kdy to spustilo?
Vzniklo to postupně. Asi před pěti roky jsem začal kvůli bo-
lavým zádům chodit v takzvaných barefootech. Před rokem 
a půl jsem si ale řekl, proč vlastně nezačít chodit zcela bez té 
slupičky na nohách? Zkusil jsem to a boty už nenazul, od té 
doby jsem nebyl nemocný a výrazně se mi zlepšila záda. Sa-
mozřejmě existují výjimky, například když máte jít po žulo-
vých masivech v Grónsku nebo když jdu do Národního di-
vadla, ale na byznysová jednání chodím bez bot. Je to u mě 
opět o té mé celoživotní svobodě. Zlato díky své nezávislosti 
na systému přináší svobodu. Proto podnikám, proto zlato, 
proto bosý, proto jachtařím, protože to všechno pro mě zna-
mená svobodu. 

Kdybyste měl kouzelnou hůlku a mohl v Česku něco 
změnit, co by to bylo?
Přál bych si, aby všichni lidé, kteří umějí číst, si denně ho-
dinu četli něco, co jim rozšiřuje obzory. Třeba články o pří-
rodě, o  historii, o  společenských systémech, vědních obo-
rech, ekonomice, o financích, osobním a profesním růstu… 
zkrátka aby si lidé zvykli přijímat a vyhodnocovat informace. 
Společnost, která čte intelektuální literaturu, intelektuál-
ně roste, je odolnější vůči rizikům, je soběstačnější, získává 
kompetence, přináší inovace a celkově se posouvá. Součás-
tí takového čtení by měla být i například Bible, ze které se 
můžeme dozvědět mnoho zásad a  principů, které fungují 
dodnes. Naše společnost a legislativa vycházejí ze zásad ob-
sažených v této knize a téměř nikdo ji nečte. Společnosti se 
se čtením mění názory a životní hodnoty. V důsledku toho 
bychom si poté volili politickou elitu ne podle toho, co nám 
slíbí, ale podle toho, jaké hodnoty zastává, reprezentuje 
a podle toho, zda se můj osobní hodnotový systém sluču-
je s  hodnotovým systémem našich společenských a  poli-
tických elit. Byli bychom mnohem spokojenější, úspěšnější 
a bohatší, ne jen hmotně, ale celkově. 

PAVEL RYBA

Hlavní ekonom a zakladatel společnosti Golden Gate 
CZ, která je lídrem trhu v investicích do zlata a stříb-
ra. Zaměřuje se na ekonomické a dluhové cykly a jejich 
dopad na ekonomiku, trh s nemovitostmi a význam zlata 
a stříbra v investičním portfoliu. Na tato témata pořádá 
veřejné přednášky. Klíčová je pro něj celoživotní svoboda, 
což také souvisí s tím, že chodí bos. 
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KLENOT Z AFRIKY
Tiffany Diamond je považován za  jeden z  nej-
důležitějších objevů drahokamů v 19. století. Byl 
nalezen v  roce 1877 americkým mineralogem 
a  cestovatelem Georgem Frederickem Kunzem 
v  dolech Kimberley v  Jižní Africe. Doktor Kunz 
působil jako dvorní hledač výjimečných minerálů 
a patřil k nejzásadnějším gemologům (vědec za-
bývající se drahými kameny) světa. Byl klíčovou 
osobností jak pro Tiffanyho, tak pro celou mine-
ralogii. Díky jeho vášni vznikla největší kolekce 
drahokamů a  jeho objevy postupně rozšiřova-
ly Tiffanyho unikátní sbírku. Zakladatel značky 
Charles Lewis Tiffany nechal neopracovaný žlutý 
diamant vybrousit, čímž stvořil světový unikát. 

SLUNEČNÍ LEGENDA
Barva diamantu závisí na  jeho složení. Chemic-
ky čistý diamant je bezbarvý. Na barvu mají vliv 
stopová množství prvků, respektive příměsí, 
a  zároveň deformace, která mění polohu částic 
v  krystalu. Takové diamanty jsou vzácné, proto-
že v přírodě se najde z přibližně 10 000 diamantů 
pouze jeden barevný. Z těch poté Tiffany vybírá 
pouze ty s dokonalým žlutým zabarvením – Fan-
cy Yellow, které září doslova jako slunce. Navíc 
přísnými měřítky kvality jich následně projde jen 
malý zlomek. Kvůli legendárnímu Tiffany Dia-
mond se žluté diamanty staly specialitou značky 
Tiffany. Ty ale společnost neuvádí na trh s želez-
nou pravidelností, a o to víc se zvyšuje jejich ex-
kluzivita. Právě letos na  jaře se po  dlouhé době 
rozzáří novinka v  podobě zásnubního prstenu 

4575/ 3722
Náhrdelník nevyčíslitelné hodnoty nedávno způ-
sobil rozruch při 91. udílení Oscarů. Na červeném 
koberci se s ním objevila Lady Gaga – žena, která 
má v krvi schopnost šokovat. Ta si v náhrdelníku 
se stodvacetiosmikarátovým žlutým diamantem 
přišla pro cenu za nejlepší píseň k filmu Zrodila se 
hvězda. Před ní se s  ikonickým Tiffany Diamond 
předvedla v roce 1961 Audrey Hepburn při focení 
propagačních fotografií ke kultovnímu snímku Sní-
daně u Tiffanyho. Gaga unikátní náhrdelník doplni-
la náušnicemi s bílými a žlutými diamanty. „Lady 
Gaga je neuvěřitelně kreativní, inovátorská a ráda 
boří pravidla. Jsem nadšený z toho, že to byla prá-
vě ona, která připomněla kouzlo legendárního 
Tiffany Diamond, navíc na  oscarovém červeném 
koberci, na kterém zazářil vůbec poprvé od svého 
objevení před sto jednačtyřiceti lety,“ uvedl Reed 
Krakoff, umělecký ředitel Tiffany & Co.

NA ČERVENÉ
ŽLUTÁ

Jakou má souvislost rok 1961 a 91. udílení Oscarů? Žlutý diamant 
od Tiffanyho, se kterým zazářila Audrey Hepburn a od té doby až nedávno  

Lady Gaga. Na červeném koberci. 

text BARBORA VOJTOVÁ   foto ARCHIV FIRMY
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jej v  roce 1961nasadila Audrey Hepburn a  jako 
třetí již zmíněná Lady Gaga. K  příležitosti 175. 
výročí společnosti Tiffany dostal v  roce 2012 
žlutý diamant svůj nový kabátek, a to v podobě 
vsazení do stokarátového náhrdelníku, na  jehož 
výrobě se pracovalo rok. Po  celosvětové výroč-
ní roadshow tohoto výstavního kousku se opět 
Tiffany Diamond vrátil na své domovské místo – 
na newyorskou Pátou avenue. V novém „ošacení“ 
tak šperk vstoupil do své další etapy. V nejvyšším 
respektu k dokonalému daru Matky země, k fas-
cinujícímu řemeslnému umu člověka a k odkazu 
šperkařského domu, který tvoří historické draho-
kamové milníky. 

v  rámci kolekce Tiffany True, přičemž prsten na-
bízí klasickou bílou variantu, ale právě také tu se 
žlutým diamantem. 

NA PRODEJ
Tiffany Diamond se objevil ve  výloze vlajko-
vého obchodu Tiffany na  Páté avenue v  New 
Yorku pouze při třech příležitostech. Jedna 
z  nich byla v  roce 1955, kdy jej dvorní dekorač-
ní designér Tiffany Gene Moore umístil do  dla-
ní vznášejícího se zlatého anděla. Kolemjdoucí 
žasli nad září žlutého klenotu, která se linula 
a  doslova osvětlovala druhou stranu prestižní 
rušné ulice. Často se lidé ptali, zda je Tiffany Dia-
mond na  prodej. Stalo se tak pouze jednou. 
Dne 17. listopadu 1972 byl v  The New York Ti-
mes otištěn vtipný inzerát, že kámen lze zakou-
pit za  5  000  000 dolarů. Nabídka platila pouze  
24 hodin a žádný kupec se za tu dobu nepřihlásil. 

JAK ŠEL ČAS
Jen tři ženy „oblékly“ tento ojedinělý šperk. Mary 
Whitehouse se s  ním blýskla na  plese Tiffanyho 
v  roce 1957 v  Newportu na  Rhode Island. Po  ní 

TIFFANY DIAMOND

Žlutý 128,54karátový diamant patří k nejzásadnějším 
drahokamům na světě. V roce 1877 byl nalezen v Jižní 
Africe a od svého vybroušení na sebe přitahuje pozornost 
– zejména díky svému preciznímu provedení a zářivému 
lesku. Ozdobil dekolt legendární herečky Audrey Hepburn 
a nedávno také kontroverzní zpěvačky Lady Gaga.

JAKO BY V NĚM BYL UKRYT NEZAPADAJÍCÍ 
PAPRSEK SLUNCE. JE DOKONALÝM VYJÁDŘENÍM 
KRÁSY, ELEGANCE A LUXUSU. 
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EMOCE

V LAHVIČCE
Připravili jsme pro vás tři pánské novinky  
ze světa vůní, které rozhodně vzbudí emoce. 

MONTBLANC EXPLORER Potvrdí vám to každý 
cestovatel: toužíte-li po dobrodružství, neexistuje 
žádná hranice, která by vás zastavila. Vůně Explorer 
se stane vaším neodmyslitelnám společníkem na vašich 
výpravách, ať už budou kamkoliv. Mužná kompozice 
sestavená z těch nejušlechtilejších vonných složek, 
jakými jsou pačuli, vetiver a bergamot, s vámi urazí 
pouť napříč celým světem. K dostání ve vybraných 
sítích parfumerií, EdP 60 ml, 1649 Kč.

TRUSSARDI RIFLESSO BLUE VIBE Přes den seriózní manažer a v noci 
člověk s uměleckou duší a sklony vytvářet něco nečekaného a inspirativního. 
Pokud se s tímto popisem ztotožňujete, nová pánská vůně Riflesso Blue 
Vibe plná dřevitě orientálních tónů je přesně pro vás. Součástí vonných slo-
žek je nejen rum, italská kůže a tabák, ale také překvapivá složka v podobě 
silice z davany, která má afrodiziakální účinky. K dostání ve vybraných 
sítích parfumerií, EdT 50 ml, 1799 Kč.

VERSACE EROS FLAME Vůně přinášející poselství. Poselství o ne-
zbytnosti lásky a síle její rozmanitosti. Vonná kompozice plná svěžích 
a mužných tónů v podobě citrusů chinotto, pepře, pačuli, vetiveru 
a santalu. Chladivá i žhavá, sladká i kořenitá, zářivá i temná. Vůně 
určená silnému a sebevědomému muži, který se nebojí hlubokých emocí. 
K dostání ve vybraných sítích parfumerií, EdP 50 ml, 1999 Kč.

TOUŽÍTE-LI PO DOBRODRUŽSTVÍ, NEEXISTUJE ŽÁDNÁ 
HRANICE, KTERÁ BY VÁS ZASTAVILA

TIP ESENCE
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MĚSTEČKO nabídne lidem kromě bydlení také 
pekárnu, supermarket či kavárnu. Nebude chybět 
ani školka či dětské hřiště. 

DŮM
MÜLLERŮV

Jednopatrová budova s valbovou střechou a vikýři je dnes na seznamu 
kulturních památek a je jedinou připomínkou opavského hradu a později 
zámku. Brzy se po několikaleté náročné rekonstrukci otevře veřejnosti.

ESENCEARCHITEKTURA

text a foto KARIN ZADRICK
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OPAVA

Slezské město, které náleží ke starým sídelním územím. 
První svědkové osídlení pocházejí v archeologických 
nálezech již ze starší doby kamenné.

Müllerův dům byl od středověku součástí areálu opavského 
hradu a je jedinou připomínkou někdejšího hradního sídla, 
které bylo později přestavěno na zámek. 
Historie opavského hradu začíná na přelomu 14. a 15. stole-
tí, kdy byl vystavěn vévodou Přemkem I. Opavským. V tuto 
dobu počítáme také s výstavbou hradní kuchyně v místech 
dnešního Müllerova domu, která stála jako samostatná bu-
dova umístěná v parkánu. Nejpozději v polovině 17. století 
byl objekt adaptován na sýpku. Po přestavbě z roku 1726 se 
stal obytným domem pro zámeckého správce Lichtenštejn-
ského zámku, od poloviny 19. století byl pronajímán k byd-
lení (rodina Müllerů). Samotný zámek byl zbořen na  konci  
19. století, a až nyní jej bylo možno archeologicky prozkou-
mat, stejně jako dosud stojící Müllerův dům. 
V rámci záchranného archeologického výzkumu provedené-
ho archeology Slezského zemského muzea a stavebně-his-
torického průzkumu realizovaného pracovníky z Národního 
památkového ústavu byly objeveny unikátní nálezy a situ-
ace. Byl například odhalen nejen nejstarší dochovaný krov 
v Opavě a okolí, ale i původní barokní strop, barokní dřevě-
né podlahy, klasicistní výmalby. Také byla objevena hlavní 
hradební zeď z doby před rokem 1250, která byla druhotně 
využita jako základ pro západní stěnu Müllerova domu. Tato 
hradba byla založena do kulturní vrstvy obsahující materiál 
datovaný do přelomu 12. a 13. století, tedy z doby, kdy Opa-
va jako město teprve vznikala. Jedná se o významný doklad 
předlokačního osídlení tohoto místa.
Mezi desítky tisíc nálezů patří také zlomky luxusně zdobe-
ných keramických pohárů, středověký olověný křížek, želez-
né střely do kuší, kamenné projektily (dělové koule), kamen-

né architektonické články, kamenné kadluby či poškozený 
hliněný koník jako dětská hračka.
Mimo jiné také velké množství kuchyňského odpadu ve for-
mě kostí a  kuchyňské keramiky, luxusním dokladem stra-
vy ve středověku jsou pak ulity šneků a  lastur ústřic a také 
doklady zvěřiny (pažní kost jelena aj.). Vzácným nálezem 
je fragment lastury hřebenatky jakubské, která je symbo-
lem poutě do  Santiaga de Compostela. Z  keramických ná-
lezů je pak zajímavý soubor fragmentů kamnových kachlů 
s  různými erbovními, tapetovými či figurálními a zvířecími 
motivy, který předběžně můžeme spojit s  obdobím konce  
15. či počátku 16. století, nebo fragment keramické zoomorf-
ní hračky mající analogie v jiných nálezech v Opavě i v jiných 
středověkých městech. V  zásadě se dá o  archeologických 
nálezech říci, že pochází z městského zámožného, šlechtic-
kého prostředí, dokládající život vyšší společnosti.
Nejen tyto nálezy, ale mnoho dalších unikátů týkajících se 
Opavy a Slezska ve středověku a raném novověku bude 
představeno v expozici umístěné v suterénu objektu. V mís-
tech s jistým geniem loci, neboť v celém domě se prolíná 
historie místa svázaná s dějinami Opavy a historického úze-
mí českého Slezska.

BYL ODHALEN NEJSTARŠÍ DOCHOVANÝ KROV V OPAVĚ A OKOLÍ, PŮVODNÍ 
BAROKNÍ STROP, BAROKNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY, KLASICISTNÍ VÝMALBY
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JAKUB na letošním Mistrovství světa sommeliérů v Antverpách

PŘIBYL
JAKUB Jednou za tři roky probíhá Mistrovství světa sommeliérů, kterou 

pořádá A.S.I., tedy mezinárodní sommeliérská asociace. Průběh 
je velmi náročný, jelikož soutěž probíhá několik dní, kdy soutěží-
cí absolvují slepé degustace, teoretické testy, praktické zkoušky 
a workshopy. Zátěž 24/7. Každá ze dvaašedesáti zúčastněných 
zemí může vyslat pouze jednoho zástupce. Českou republiku 
v Antverpách reprezentoval Jakub Přibyl, čtyřnásobný nejlep-
ší sommeliér ČR a  Mistr Slovenska 2018. První místo nakonec 
vybojovali Němci, ale česká naděje do  budoucna stále zůstá-
vá. Jednou ze zajímavostí byl fakt, že Asie už je plně zanesena 
na vinnou mapu světa. Věnuje se jí čím dál více pozornosti – ne-
jen Číně, ale i Japonsku a dalším zemím. „Bylo na ně víc dotazů 
než na Francii nebo Itálii,“ uvádí Jakub. „Světovým trendem je 
sommeliérství jako sport. Ti nejúspěšnější mají realizační týmy 
plné trenérů, psychologů a  fanoušků, co s  nimi jezdí,“ zmiňu-
je Jakub. A  jakou akci by letos neměl milovník vína podle Ja-
kuba vynechat? „Jednoznačně naše Vinné mistrovství světa 
ve Wine&Degu, které běží od března do listopadu,“ usmívá se 
Jakub, jehož aktuálními oblíbenci, které je možné ochutnat také 
ve vinném baru, jsou kremstalský ryzlink od Petry Unger, Stein-
Terrassen 2017, burgundský Thénard, Givry 1er Cru Clos Saint 
Pierre 2015 a řecký vinař Kir-Yianni a jeho Kali Riza 2016. 

PROČ WINE&DEGU?

Kvůli zprostředkování zajímavostí z vinného světa 
v uvolněnější atmosféře a kvůli tomu, že tuzemské vinařské 
scéně prý stále zatím ještě chybí světový přesah a náhled. 

Jaké bylo Mistrovství světa sommeliérů 
a co chystáte ve svém baru?

ESENCEGOURMET
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text KATEŘINA ČERNÁ  foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ

SPÁNEK
DOKONALÝ

Johann Malle je značka se stoletou tradicí, která dokáže díky změně 
vašeho spánku změnit i váš život.
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P
Pozvání do showroomu Johann Malle mě opravdu potě-
šilo. Kvalitně odvedená řemeslná práce si mne vždy zís-
ká a postele jsou navíc mým oblíbeným kusem nábytku. 
Nic mi totiž nezvedne náladu tak, jako dobrý spánek.  
Na schůzky ráda chodím s předstihem a  tady měl můj 
brzký příchod svůj praktický důvod. Chtěla jsem si vy-
zkoušet, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy matrací, 
které má Johan Malle v nabídce, a pokusit se sama zjis-
tit, čím jsou tyto prémiové postele tak výjimečné. Na se-
tkání s  generálním ředitelem společnosti Pavlem Smí-
talem už jsem pak byla vyzbrojena praktickými dotazy 
a ve chvíli, kdy dorazil se svou ženou a tříletým synem, 
jsme měli s  fotografem jasno, že stejně tak jako nejde 
o  běžné postele, nepůjde dnes ani o  obyčejný byznys 
portrét. 
Zatímco chlapeček s  výrazem dětské filmové hvězdy 
pomáhal Tomáši Železnému s  focením postelí, Pavel 
Smítal se rozpovídal o  tom, proč tolik záleží na  kvalitě 
a jak si vybrat tu nejvhodnější variantu postele. „Spán-
kem strávíme v  průměru třetinu života, a  kvalitní spá-
nek dokonce zpomaluje stárnutí, proto ložnici považuji 
za jeden nejdůležitějších pokojů a měli bychom jí věno-
vat takovou pozornost, jakou si zaslouží,“ vysvětluje Pa-
vel.  „U nás je vše založeno na osobním přístupu a také 
na tom, že se klient podílí na designu své postele. Vybírá 
si nejen vhodnou matraci, ale i  barvu a  typ svrchního 
materiálu, kterou následně může ladit nejen s námi vy-
robeným povlečením a  polštářky, ale i  nočními stolky 
a dalšími doplňky,“ dodává Pavel Smítal.  
Zaujalo mne nejen to, že každá postel, která je přivezena 
klientovi domů, je vlastně originál na míru. Svou vysně-
nou postel tady můžete dostat i  v  atypických rozmě-
rech a prodloužených délkách.   Matrace si vybíráte ze 
tří stupnů tvrdosti, a pokud jde o manželské páry s na-
prosto rozdílnými požadavky, není problém jim vyhovět 
a celou plochu postele pak překrýt toprem, který má zá-
roveň ochrannou funkci. „Každý klient si může matraci 
vyzkoušet, a dokonce v případě zájmu i zapůjčit domů,“ 
dodává s úsměvem pan ředitel, zatímco po očku pozo-
ruje svého syna.  

Osobně ráda podporuji kvalitní českou výrobu. Johann 
Malle je česká firma s  více než stoletou tradicí, která 
vznikla v  roce 1913 v  Podkrkonoší a  svou pověst vybu-
dovala díky kvalitnímu, preciznímu řemeslnému zpra-
cování přírodních materiálů. V  této malé rodinné firmě 
se zkušenosti předávaly z generace na generaci, ale vý-
roba byla dlouhá léta v útlumu. „Vstup investiční skupi-
ny WIS Group Europe pomohl k dalšímu rozvoji značky 
a produktů Johann Malle, investicím do vývoje, rozšíření 
portfolia, najmutí dalších odborníků a otevření odpoví-
dajících showroomů. Dnes dokáže Johan Malle uspokojit 
i ty nejnáročnější klienty a luxusní kontinentální postele 
dodává také do hotelů,“ vypráví Pavel Smítal. 
Zajímavé je také to, že speciálně na  míru potřebám 
dětí jsou vytvořeny matrace, které vynikají trvanlivos-
tí, odolností a všestranností. Matrace Johann jsou tedy 
vhodné jak pro děti, tak pro astmatiky, alergiky, lidi s cit-
livou pokožkou, s  bolestmi zad i  s  nadváhou. „Postele 
Johan Malle se tedy rodí až ve chvíli, kdy znáte důkladně 
všechny potřeby klienta,“ dodává Pavel Smítal. 

JOHANN MALLE

Postele Johann Malle jsou vyrobeny ručně v České republice 
výhradně z přírodních materiálů s využitím tradičních 
postupů. Precizní řemeslné zpracování s důrazem na design 
a detail vám zaručí, že vaše postel bude originál. Na za-
kázku jsou v Johan Malle schopni realizovat jakoukoli 
úpravu či přání zákazníka, ať už se jedná o atypické 
rozměry, nebo materiál s vlastním vzorem.

POSTELE Johann Malle jsou vyráběné z přírodních materiálů 
výhradně ručně s využitím tradičních řemeslných postupů
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NAHORE Velmi oblíbená jsou vysoká 
čalouněná čela postele DOLE Pavel 
Smítal se ženou a synem samozřej-
mě doma spí v posteli Johann Malle 
VPRAVO Vybírat můžete ze vzorníku 
kvalitních přírodních látek. Svůj styl si 
tu najde skutečně každý.         

POSTELE BY NEVZNIKLY BEZ DESÍTEK HODIN RUČNÍ PRÁCE ZKUŠENÝCH ČESKÝCH 
TRUHLÁŘŮ, ŠVADLEN A ČALOUNÍKŮ A BEZ PŘÍRODNÍHO MATERIÁLU NEJVYŠŠÍ 

MOŽNÉ KVALITY
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  AVON CZSK    AVON ČESKÁ REPUBLIKA

NOVÉ CESTY K TOMU, CO MILUJETE – WWW.AVON.CZ
NYNÍ DORUČENÍ I NA POŠTU, KURÝREM A NA VÝDEJNÍ MÍSTA

UŽIJTE SI ABSOLUTNÍ ŽENSKOST 
a dopřejte si novou tělovou péči s neodolatelnou vůni, která trvá

ROZMAZLUJTE SE!

NEODOLATELNÁ
malina, svěží frézie, 

sladký otočník

FASCINUJÍCÍ
květ nefritové liány, 

růžový pepř, 
hřejivý mošus

ESENCE Encanto _230x330F.indd   2 19/03/2019   13:29



POUŠŤ
ROZKVETLÁ 

V aktuálních modelech Jitky Klett můžete pozorovat vlivy mnoha kultur 
spojující se v jedinečný výsledek, který je oslavou ženskosti, lehkosti 

a nadčasové elegance.      

text HANA BURDOVÁ     foto VERONIKA PONCOVÁ   
make-up a vizáž EDILYN MENZIES
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SNAŽÍM SE TADY SVÝMI MODELY A JEJICH EXTRAVAGANCÍ ZAUJMOUT 
A ŽENY MOTIVOVAT 

INTEGRITY 

V magickém prostředí pouště v Dubaji vznikla série 
fotografií ke kampani a zároveň několik videí. Tvářemi 
nové kolekce INTEGRITY se stala americká modelka 
Amanda Kayep a model Aydin Momtaz. 

Jak velký objem prodeje máte v zahraničí a kde vás 
najdeme v Čechách?
Máme obchod v  Premium Outlet Prague Airport nedale-
ko letiště. V současnosti prezentujeme IFE – ready to wear 
ve Slovanském domě a Jitka Klett Coutoure v saloně v Ha-
štalské ulici. V zahraničí mě najdete na Slovensku, ve Spoje-
ných arabských emirátech a ve Francii.

Vnímám vás jako návrhářku, o které je hodně slyšet 
za hranicemi. Čemu vděčíte za ten úspěch? 
Když tvoříte s vytrvalostí a láskou, jednou se to prostě někde 
projeví. Pokud máte v hlavě srovnané, kdo jste a kam smě-
řujete. S určitou dávkou pokory, pracovitostí a odhodláním 
jít si za svými cíli má šanci se prosadit opravdu každý. Ve své 
tvorbě kladu důraz na ženskost, eleganci a harmonii. To vše 
dohromady s mými vlastními potisky látek je to, co hledají 
a ocení ženy na celém světě.

Vy a česká klientela? 
Mám své dlouholeté klientky, pro které šiji na míru mnoho 
let a provázím je svými modely všemi pracovními i osobními 
úspěchy. Některé z nich se staly mými blízkými přítelkyněmi. 
Oproti tomu představuji dvakrát ročně svoji kolekci Ready 
to wear pro období jaro/léto a podzim/zima. Symbolem této 
kolekce je značka IFE – Icon for ever. Jedná se o jiný model 
tvorby, než je šití na zakázku. Přibližně za dva měsíce spus-
tíme IFE Jitka Klett e-shop, což je takový můj nejnovější pro-
jekt a věřím, že se tím dostanu do většího povědomí českých 
zákazníků.

Nosíte sama oblečení, které navrhujete?  
Ano. Nikdy bych nemohla prodávat outfity, které bych sama 
nevyzkoušela a nezjistila, jak se chovají na kůži, jaká je jejich 
praktičnost… Bez testování na  sobě bych nemohla objek-
tivně poradit ani svým klientkám. Velmi mi záleží na výběru 
materiálů, se kterými pracuji. Vybírám kvalitu a tu si ve svých 
modelech užívám stejně jako moje klientela.

Kdy uděláte výjimku?
Na  svých zahraničních cestách nakupuji z  jisté loajality 
od lokálních značek. 

Co nosíte ráda?
Oblečení z  kvalitních, přírodních a  příjemných materiálů 
a  kladu velký důraz na  komfort. Při práci volím střídmější 
barvy, protože při navrhování IFE i pro klientky pracuji s ce-
lou škálou barev.

Jak velký rozdíl je prezentovat své modely v zahra-
ničí a v Čechách?
V  Čechách naše klientela značky IFE a  Jitka Klett Coutoure 
dobře zná. V zahraničí je to jinak. Vybíráme pečlivě zemi, kde 
se česká značka prezentuje většinou poprvé. Zájem a uzná-
ní si musíme vybudovat svou jedinečností a  stylem. Máme 
za sebou prezentace například v New Yorku, Paříži, Londýně, 
Moskvě, Číně, Indii, Egyptě, Spojených arabských emirátech. 
Jsme neskutečně vděční za pozitivní reakce, které nás moti-
vují budovat konkurenceschopnou značku na světovém trhu.

51



ESENCEBEAUTY

52

Začátkem 90. let začal dovážet kosmetiku od  největších 
firem. Tehdy patřil mezi čtyři nejklíčovější importéry 
do Česka. Mezitím si zde tito kosmetičtí hráči udělali svá 
vlastní zastoupení a Miloslav Kupček musel najít jinou ces-
tu. Logickým vyústěním bylo založení vlastní kosmetické 
značky. S know-how získaným v Holandsku zřídil kosme-
tickou továrnu a  začal vyrábět tělovou kosmetiku, šam-
pony, sprchové gely a tělová mléka. Například řada Lilien 
slavila obrovský úspěch, byla to první ucelená řada kos-
metiky založená na ovocných extraktech. Poté přišla ple-
ťová a dekorativní kosmetika, parfémy a mnoho nových 
zkušeností. Nyní se Miloslav Kupček raduje z  NUANCE, 
pečující dermokosmetiky dostupné v síti lékáren Dr. Max. 
Na  složení spolupracuje s  kolegy z  kosmetické velmoci 
Francie, se kterými se zná přes pětadvacet let. Na  oba-
lech se pro změnu domlouvá s Italy. Vývoj trval téměř tři 
roky. Nyní jsou v lékárnách k dispozici čtyři řady pečující 
kosmetiky, včetně nejvyšší liftingové řady pleťových kré-
mů a exkluzivní zlaté masky s extraktem z jantaru. Letos 
se na  pultech objeví kompletní pánská řada. „S  novými 
produkty jsme opatrní a přicházíme s nimi na trh uváže-
ně a postupně. Zákazník musí jasně vědět, na co je který 
výrobek vhodný. Zároveň je nutné udržet balanc mezi 
přehledností a nutnými inovacemi,“ uvádí Kupček. To, že 
je NUANCE v  síti lékáren Dr.Max, je pro Miloslava velká 
satisfakce. „Lékárníci poskytují profesionální poradenství 
a vůči klientům se chovají velmi eticky. Produkt, o  jehož 
kvalitě by nebyli přesvědčeni, by zákazníkovi nenabídli.“ 
NUANCE je omlazující fytokosmetika využívající přes pa-

LÉKÁRNÍK ROKU 2019

Pokud vás zajímá téma farmacie, pak by vám neměl 
ujít 2. ročník akce pro odborníky a specialisty v ob-
lasti zdravotnictví - Lékárník roku 2019. Slavnostní 
vyhlášení proběhne 25. dubna v Pražské křižovatce. 
Partnerem akce je Asociace provozovatelů lékáren-
ských sítí. Více na: lekarnik-roku.cz

LETOS SE NA PULTECH OBJEVÍ KOMPLETNÍ PÁNSKÁ KOSMETICKÁ ŘADA

desát výhradně přírodních aktivních látek. „Pomocí nej-
modernějších vědeckých postupů se podařilo dosáhnout 
toho, že jsou tyto ingredience obsaženy v krémech jed-
nak v nejvyšší možné čistotě a jednak ve velmi vysokých 
koncentracích,“ uvádí šéf projektu Kupček, „vysoká kon-
centrace aktivních látek znamená vysokou účinnost a ma-
ximální čistota zase mimořádnou šetrnost k  pleti.“ To je 
dosaženo přístupem Green Science, což znamená, že při 
získávání rostlinných extraktů a patentovaných aktivních 
látek je využíváno nejmodernějších vědeckých poznatků. 
Příroda se zde snoubí s  vědou. Všechny extrakty použi-
té v této kosmetice splňují farmaceutický stupeň čistoty. 
Jde o nejvyšší úroveň kvality složení, které lze dosáhnout 
jen při dodržení specifických výrobních postupů. „Svým 
složením patří NUANCE k tomu nejlepšímu, co lze na trhu 
získat. A z toho mám velkou radost,“ uzavírá Kupček. 

Kdo stojí za vznikem přírodní české 
dermokosmetiky, kterou seženete v lékárnách? 
Ve spolupráci s koleg y z Francie ji vytvořil 
pionýr v rámci tuzemského kosmetického 
průmyslu – Miloslav Kupček.
text BARBORA VOJTOVÁ

V LÉKÁRNÁCH
NUANCE
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Vůně rozkvetlých stromů nás inspirovala k hledání toho nejpůsobivějšího parfému, který
vám připomene, že jaro je ve vzduchu…

foto KARIN ZADRICK

OLFAKTORIK



text KATEŘINA ČERNÁ   foto KARIN ZADRICK

ZLEVA DOPRAVA – černé mýdlo Bamboo  
Charcoal Soap od Smyssly, 260 Kč; peelingové mý-
dlo Panier des Sens, 139 Kč; tuhé mýdlo The Sco-
ttish Fine Soaps Au Lait, 195 Kč; vůně Van Cleef 
& Arpels Ambre Impérial,  EdP 75 ml / 3660 Kč; 
cestovní set Codage Paris Aprés Ski, 2430 Kč



Osobně mě baví netradiční spojení koncept storu s klasickou parfumerií, které 
dává příležitost i velmi náročným klientům najít si to své. Interiér horního patra 
nesoucího znaky luxusního budoáru vás příjemně naladí, a  pokud stejně jako 
já rádi objevujete nové pečující produkty, přijde vám vhod i pohodlná pohov-
ka, protože odsud rozhodně neodejdete po pár minutách. Celé patro o rozloze  
250 metrů je věnováno právě péči a vůním. Setkáte se tu na jednom místě s tren-
dy značkami, které jsou ve světě k dostání právě v beauty koncept storech, mů-
žete si nechat namíchat sérum přímo na míru své pleti nebo pořídit originální 
dárek. Skvělou volbou je vybrat si vůni z fontány s parfémy, ke kterým si můžete 
nechat vytisknout vlastní etiketu. Já mám takové osobní dárky nejraději a per-
sonalizované flakony si nechávám jako vzpomínku. Za pozornost rozhodně stojí 
i koutek s exkluzivními produkty Made in Czechoslovakia, který je plný skutečně 
zajímavých novinek. Zaujala mne značka COCOES, která popírá názor, že ele-
gantní a stylová kosmetika nemůže být přirozená a přírodní. Druhým favoritem 
na mém žebříčku je značka SMYSSLY, která ve svých produktech spojuje účinky 
mletých perel, hydralizovaného hedvábí a  vybraných olejů. Autorku černobílé 
kompozice Karin Zadrick nadchla sada produktů CODAGE PARIS APRÉS SKI, což je 
bezesporu nejlepší doprovod na výpravy do hor. Praktický set obsahuje masku, 
dvě séra a noční krém. Naší velkou společnou láskou je pak vůně mýdla. Doporu-
čit mohu rozhodně Panier des Sens, peelingové mýdlo, které obsahuje výtažek 
z hroznů z Provence, nebo The Scottish Fine Soaps Au Lait, mýdlo s úchvatnou 
mléčnou vůní obohacené o vzácné oleje.

NEBE
KOUSEK

Po otevření BEAUTY FANN ATELIERU na Jungmannově náměstí se strhla doslova 
vlna nadšení, kterou unikátní koncept vyvolal. Tentokrát jsem se tedy rozhodla otestovat 

značky, které v běžné parfumerii nenajdete.   
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ESENCEINTERVIEW

text BARBORA VOJTOVÁ

V letošním roce slaví parfémářská značka Nicolaï třicáté výročí od založení. Založila ji na tu dobu 
nezvykle žena, navíc z rodiny jednoho z nejstarších parfémářských domů světa. 

PARFÉMY

NICOLAÏ 



Patricia de Nicolaï je od počátku obklopená parfémáři, na-
rodila se totiž do  rodiny Guerlain, takže v  případě, že by 
byla muž, je jasné, kudy by cesta vedla. V tak konzervativní 
rodině se totiž nenosí, aby žena pracovala. Očekávalo se 
od ní zůstat doma a nic nedělat, respektive starat se o do-
mácnost. Ale to se Patricii s její rebelskou povahou nelíbilo 
a  toužila být kreativcem v  oblasti parfémů. Vystudovala 
tedy chemii a poté vysokou školu International Institute for 
Perfume, Cosmetics and Food Aromatics ve Versaile, přímo 
zaměřenou na parfémy. Postupně pracovala pro dvě velké 
parfémářské společnosti, kde však byla kreativní část odsu-
nuta na druhou kolej, protože marketing a zisk hrají hlavní 
roli. Taková filozofie Patricii nevyhovovala, nebyl v ní pro-
stor pro její tvořivost. Vracela se domů nešťastná a po mno-
ha diskusích s manželem se rozhodla založit vlastní znač-
ku. Osmdesátá léta jsou v parfémářském byznysu obecně 
ve Francii považovaná jako léta rebelantská. Bylo víc tako-
vých lidí jako Patricia, kterým se nelíbil přístup velkých do-
minantních firem, což vedlo k  rozvinutí takzvaných niche 
parfémů, tedy úzkého trhu solitérních průkopníků malých 
značek. Dnes se situace otočila a velké firmy pochopily, že 
právě osobitost a specifičnost malých značek je v hledáčku 
zákazníků. Velké firmy si tedy dnes začínají kupovat ty malé 
nebo začínají vytvářet své vlastní malé niche. 
Ale vraťme se k  Patricii. V  roce 1988 je oceněna jako nej-
lepší parfémářský kreativec neboli nejlepší tvůrce parfémů 
od  prestižní Société Francaise des Parfumeurs (SFP). Zlo-
mový se pro ni stává rok 1998, kdy otevírá první zahraniční 
obchod v Londýně. V roce 2007 je oceněna řádem rytířské 
legie Chevalier de la Chevalier a rok nato Archivem L’Osmo-

théque. Ten je ikonou v  parfémářském průmyslu. Jde 
o knihovnu vůní, kde je uloženo přes 4000 vůní od středo-
věku do současnosti a mapuje jejich vývoj. 
Vzhledem k tomu, že Nicolaï je od samého začátku rodinný 
byznys, zapojuje se do něj také Patriciin syn Axel de Nicolai, 
který je nyní výkonným ředitelem. A čím se vlastně Nicolai 
liší od  ostatních značek? Zejména v  tom, že si vše kromě 
produkce surovin vytváří a  zpracovává sama. Patricia má 
svoji vlastní laboratoř s  malým obchůdkem nedaleko Lou-
vru a také vlastní výrobnu. Každá lahvička dostává její osob-
ní pečeť, takže každá je originál. Na celém procesu pracuje 
pouze pět lidí. Výsledkem jsou různé kategorie různých ce-
nových hladin, ale vždy ve velikosti 100 ml či s neobvyklými 
30 ml. Momentálně je nejvíce obchodů v Paříži, poté v Lon-
dýně, v loňském roce byl otevřen značkový obchod v Dubaji 
a letos se otevírá dosud největší v Šanghaji. 

NICOLAÏ PARFUMEUR CRÉATEUR

Ceněnou parfémářskou značku založila se svým mužem 
v roce 1989 Particia de Nicolaï, vnučka Pierra Guerlaina 
– zakladatele jednoho z nejstarších parfémářských domů 
na světě. Ve Francii šlo na tu dobu o velice odvážný krok, 
zejména proto, že značku zakládala žena. 

ODDANOST NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ KVALITĚ A KREATIVNÍ SVOBODĚ, BEZ OHLEDU NA TRENDY

ESENCEBEAUTY
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TAJEMNÁ

ZAHRADA

ESENCEBEAUTY
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První jarní paprsky se jemně dotýkají její tváře, v magických zákoutích 
plovoucího města lehce našlapuje po kamenných mostech. Masky tajemných 
postav mlčí, ale vede ji intuice. Vůně staré zahrady ji přitahuje k sobě, jako 

kdyby se už někdy viděly. Je blízko…

text KATEŘINA ČERNÁ  ilustrace ZUZANA BÜRGEROVÁ
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UN JARDIN SUR LA LAGUNE HERMÈS

Vůně, která je odrazem magických Benátek, zahrady za kamennou zdí, 
které dal život anglický lord. Zahrady, která se houpe na jemných vlnkách 
moře nadnášejících karnevalové město. Zahrady, která byla zapomenuta, 
aby mohla být opět objevena. Aby mohla Christine její esenci přenést 
do lahvičky, jež ponese její odkaz v podobě laskavé divokosti, slané 
sladkosti a prosté neobyčejnosti. Nyní v buticích Hermès. 
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STRANGELOVE LOSTINFLOWERS 
Lostinflowers evokuje vzrušení z nové lásky a zachycuje elektrizující moment, 
kdy se konečně střetnou dva osudem předurčení – ztraceni v čase, ztraceni 
v citech, ztraceni v květinách. Tato něžná éterická vůně je plná radosti 
a opojných květinových esencí. Nevinná a svůdná zároveň, Lostinflowers 
spojuje čistotu jasmínu, omamnost champaky, afrodiziakální sílu gardénie, 
pronikavost šafránu a živočišnou přitažlivost vzácného oudového oleje. 
Výsledkem je exotická vůně probouzející nespoutanou vášeň, která dřímá 
v každém z nás. K dostání 100 ml za 18 300 Kč na www.ingredients-store.



COLLECTION EXTRAORDINAIRE 
NÉROLI AMARA VAN CLEEF & ARPELS 
S jarem přichází do Středomoří teplý vánek, který přináší jedinečnou vůni 
z čerstvě rozkvétajících citrusových sadů. Něžně jemná vůně prostupuje vším 
kolem nás a nesmazatelně se zapisuje do paměti. Právě takový moment se 
stal inspirací pro parfémáře Quentina Bische, který se rozhodl zhmotnit svůj 
sen o neroli, kde by byly jak jemné květy, tak i zářící plody plné chutí. To 
vše doplnil hřejivým dotekem slunečních paprsků a výsledkem je kompozice, 
která jako kdyby nás vyzývala k tomu, nechat se unést do světa zasvěceného 
svěžesti a kráse. Exkluzivně k dostání ve vybraných parfumeriích FAnn, 
75 ml za 3560 Kč.
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ALMA DE ROSARIO MIZENSIR

 Tento svěží květinový parfém, inspirovaný matkou Alberta Morillase, je 
radostný jako dětská vzpomínka. Svou delikátní květinovou vůní evokuje 
andaluskou zahradu zalitou prvními ranními paprsky. Vůně mořského 
vánku v kombinaci s jiskřivým kalábrijským bergamotem přechází 
do květinového srdce, ve kterém se mísí elegantní květ pomerančovníku, 
lilie a jasmín. Pudrový nádech celku dodávají mošusová semínka 
v kombinaci s bílým pižmem v základu. Flakon o objemu 100 ml pořídíte 
za 4950 Kč na www.ingredients-store.cz.

ESENCEBEAUTY
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BOHA JEROBOAM
Náruč bílých květin. Jas a čistota. Lehce zneklidňující, jako 
intenzivní pohled zpříma. V centru dění gardénie, mísící se s tónem 
jasmínu a pomerančových květů. Synchronní bílé, velmi intenzivní 
tóny. Vanina Muraccioleo, autorka kolekce parfémových extraktů pro 
moderní nomády nazvané Jeroboam, stvořila velmi charismatickou 
stavbu. V základu každé z vůní Jeroboam žije enigmatický květinový 
mošus. Výsledkem je hebká, kulatá, sametová vůně. Intenzivní 
a křehká zároveň. Síla něžné gardénie, která se usmívá jako Mona 
Lisa v Louvru.  www.madeleine.cz

ESENCEBEAUTY



REVOLUCE
KVĚTINOVÁ

Láska Amy Christiansen k marockým pomerančovým 
květům přivedla na svět etickou značku Sana Jardin.



ESENCEBEAUTY

REVOLUCE
KVĚTINOVÁ

text KATEŘINA ČERNÁ   foto ARCHIV FIRMY

Jak jste si našla cestu k vůním?
Moje celoživotní láska k  vůním zažehla myšlenku Sana 
Jardin, a tak začal i můj příběh. Chci dokázat, že je možné 
vytvořit krásný produkt a jeho prostřednictvím přesvědčit 
klienty, aby ekonomicky podpořili lokální komunity zapo-
jené do výroby. Sana Jardin mění životy žen, které sklízejí 
květiny pro naše produkty, tím, že sdílíme hodnoty doda-
vatelského řetězce prostřednictvím našeho hnutí Beyond 
Sustainability Movement.

Sana Jardin je tedy značkou, která je zároveň etic-
ký, ale i vysoce prémiový parfémový projekt. Jaký 
typ žen si značku oblíbil?
Máme velkou spoustu neuvěřitelných žen, které si naši 
značku oblíbily a staly se součástí rodiny Sana Jardin. Pra-
cujeme na jedné kampani – naší Květinové revoluci – kde 
jsme nafotili ženy oblečené jen do květin. Našimi květino-
vými revolucionářkami jsou například Elisa Sednaoui, Petra 
Němcová, Nadja Swarovski, Funmi Fetto z  britské Vogue 
nebo Anouska Beckwith. Kampaň si můžete prohlédnout 
na našem webu. Zrovna tento týden nám přibyly dvě nové 
a úžasné zákaznice Florence Welch a Laura Bailey.

Co pro vás znamená Maroko?
Po  své babičce Mary Pomeroy jsem zdědila touhu cesto-
vat. Její práce ji zavedla do různých koutů světa, a když jela 
na cestu do Maroka, vzala mě s sebou. Tehdy mezi mnou 
a  Marokem začala milostná aféra! Babička byla v  60. le-
tech průkopnická vizionářka, která spoluzaložila Delegaci 
Spojených států pro přátelství mezi ženami. Dostala se tak 
do mnoha států s  rozvíjejícími se ekonomikami, kde bylo 
jejím cílem posílit komunikaci mezi ženami z USA a z rozvo-
jových zemí a zajistit dlouhodobé a ekonomicky udržitelné 
řešení pro jejich rodiny a komunity.

Čím jsou marocké ženy výjimečné?
Každá Eau de Parfum obsahuje jasmín, růži nebo pomeran-
čový květ, vše ručně sklizeno našimi marockými sběračka-
mi. Tyto neuvěřitelné ženy si během sklízení na marockém 
slunci zpívají, takže do každé lahvičky Sana Jardin přidává 
tato květinová karma speciální kouzlo. Udržujeme staletou 
tradici na počest květinových duší. Mým oblíbeným příbě-
hem je, jak sběračky květin tradičně nosily při své práci bí-
lou barvu, aby udržely duši květin čistou a klidnou.

Jaká ingredience je nejblíže vašemu srdci?
Pomerančový květ z Maroka!

Jak vzniká nová vůně?
Máme velké štěstí, že můžeme spolupracovat s IFF Master 
Parfumerem Carlosem Benaimem z New Yorku a společně 
si naše nové vůně vždy vysníme. 

Na čem zrovna pracujete? 
Pracujeme na  vydání naší nové vůně na  jaro 2019 Jaipur 
Chant s nádherně bohatou indickou tuberózou. Sana Jar-
din vás vezme na cestu z Maroka do  Indie. Dále na tento 
rok připravujeme svíčky a mnoho dalšího. 

Co pro vás znamená radost ?
Miluji cestování! Miluji, když se přitom můžu ztratit v  jiné 
kultuře. Vždycky mám na seznamu spoustu destinací! Tou-
žím jet do indické Kéraly nebo Vany na ajurvédské a spiri-
tuální léčení; do Francouzské Polynésie, abych se na chvíli 
od  všeho odpojila; do  Dar Ahlam nebo Růžového údolí 
v marockém Ouarzazate, kde bych kempovala mezi duna-
mi; na Island, abych zažila magickou polární záři.

AMY CHRISTIANSEN

Zakladatelka luxusní etické značky parfémů Sana 
Jardin podporuje marocké ženy, které sklízejí květiny 
tradičním způsobem. Díky stále větší oblibě těchto par-
fémů tak klienti podporují významným způsobem lokální 
komunity. Amy vytvořila vlastní oslnivou zahradu vůní, 
která má své místo v londýnském Harrod’s a exkluzivně 
v Kosmetických delikatesách v Praze. 
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Pomalu pootvírám dveře pražského obchodu Floritage Luxury Handmade Store. Tak pomalu, abych 
mohla zachytit každou nuanci vůní, kterou tento luxusní a smyslný zážitkový koncept ukrývá. 

OSOBNÍ

PARFÉM



33

Prostor je důmyslně navržen přesně tak, aby umožnil do-
konale prožít to, k  čemu byl stvořen – poodhalit příběhy 
předmětů a  osobně se s  nimi poznat. Vášeň, cit pro detail 
a  originalita na  mě dýchají z  každého detailu. Začíná oka-
mžik, kdy se naučím porozumět vůním, parfémům, a sama 
si dokonce jeden vyrobím. Značka AquaFlore pochází z Flo-
rencie. Nedaleko Baziliky Svatého kříže jsou ukryté nenápad-
né dveře, za kterými dýchá čarovný svět této luxusní parfé-
mářské značky. Místo je prý opředené historií, přesto dýchá 
inovacemi. Návštěvníkovu pozornost přitahuje starožitný 
nábytek v kombinaci s tlumenými světly a skleněnými dóza-
mi, ale to hlavní, to jsou vůně. Esence vzácných a přírodních 
surovin, ze kterých se rodí parfémy, hydratační vody, interi-
érové vůně, difuzéry, svíčky, biomýdla, krémy a soli či byliny 
do koupele. Hlavní postavou kolekce AquaFlor je parfémář 
Sileno Cheloni a vše vzniká ručně. 
Vychutnávám si italskou kávu, abych se trochu probrala 
a vrátila z opojného voňavého zasnění zpátky do reality. Vítá 
nás milý italský pár přímo z dílny AquaFlor a vysvětluje, jak 
vše bude probíhat. Čeká nás pečlivé zapisování a testování 
vůní. Z  vystavených, velmi koncentrovaných vzorků vůní, 
kterých je celkem dvacet tři v malých lahvičkách z tmavého 
skla, postupně po jedné zkoušíme čichem, jak se nám která 
líbí a jaký k ní máme vztah. Vše si detailně zapisuji do k tomu 
určenému bloku a hodnotím podle sebe, jak se mi která vůně 
líbí. Používáme stupnici 1–5 hvězdiček, 1 nejhorší, 5 nejlepší. 
Preferuji citrusové a méně sladké tóny, naopak slané vzorky 
a silné vůně pižma mi vůbec nesedí. Každý koncentrát spadá 
do  konkrétní kategorie rozdělené na  hlava, srdce a  základ. 
Podle určení si vzorky zapisuji vždy do  příslušné kategorie 
v podobě pyramidy. Nadšeně hodnotím a poznamenávám 
si, o jakou esenci se jedná a co mi pocitově evokuje. Vypadá-
vají ze mě i takové pojmy, jako je zen či spa. Nakonec se stává 

FLORITAGE LUXURY HANDMADE 
STORE PRAGUE

Koncept nabízí exkluzivní rukodělné předměty od zručných 
italských řemeslníků. Najdete v něm šperky, porcelán, kožené 
výrobky, svíčky a další designové doplňky. Navíc si zde 
můžete namíchat vlastní parfém od AquaFlore.  

BUTIK JE KOUSKEM MAGICKÉ FLORENCIE V SRDCI PRAHY

mým favoritem vůně citronu v hlavě, bambusu v srdci a whi-
te mask v základu. Druhým mým kandidátem je kombinace 
zeleného citrusu v hlavě, levandule v srdci a dřeva – wood 
mask – v základu. 
Následně máme z  našich nejlépe ohodnocených vzorků 
z  každé kategorie vybrat jeden, ze kterých složíme vlast-
ní kompozici. Mezitím nás ale mistr parfémář obejde, aby 
na základě své odbornosti každému odhadl, kolik kapek vy-
brané esence má pipetou spustit do připravených kádinek. 
Každý máme možnost poupravit množství kapiček v rámci 
druhého kola, pokud nám připadá, že by některá z vůní za-
nikala, či by měla být výraznější. Spokojená se svým výsled-
kem přelévám svůj osobní mix do parfémové lahvičky, který 
dolévám lihem a zazátkuji zátkou s rozprašovačem. Parfém 
si poté vkládám do připraveného saténového sáčku a nako-
nec do elegantní černé krabičky. S úsměvem malého dítěte, 
s pocitem tajemného florentinského mistra a s radostí z vý-
sledku zavírám dveře za výletem do fascinujícího světa vůní. 
Parfému nyní musím dát měsíc čas k  zakulacení a  poté se 
do své vlastní pohádky mohu „oblékat“ každý den. 

ESENCEBEAUTY
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UX HYBRID
LEXUS

Text JAN SIERING   foto ARCHIV FIRMY

K Lexusu mám velmi osobní vztah. Poprvé jsem jej poznal 
v LA, psal se rok 1998. Udělal na mě takový dojem, že od té 
doby v naší garáži neparkuje jiná značka. Nyní jsem vyzkoušel 
nejnovější Lexus UX Hybrid. 
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První kontakt s  Lexusem proběhl v  roce 1998 v  USA. 
Na okružní cestě s mou rodinou po severoamerickém kon-
tinentu jsme v Los Angeles narazili na prodejce automobi-
lů, který měl na parkovišti zaparkovaný Lexus SUV RX. Náš 
zájem nás přivedl až do  útrob prodejny a  po  krátkém, ale 
příjemném rozhovoru nám prodavač nabídl zkušební jízdu. 
„But Sir, we live in Germany, we will not buy the car here.“ 
Prodavač nám s úsměvem podal klíč a řekl: „Doesn’t matter, 
enjoy.” Po návratu z cesty jsme si skutečně zakoupili náš prv-
ní Lexus. 
Prémiová značka Toyoty uvedla svůj první model Lexus 
LS400, luxusní limuzínu, která měla konkurovat německým 
prémiovým značkám jako Mercedes, BMW a  Audi, na  trh 
v roce 1989. Dnes, o třicet let později, nabízí Lexus celkem 
10 modelů. Stal se tak nejmladší automobilovou značkou 
na  světě. Současný trend odmítá segment sedanů kvůli 
jejich nepraktičnosti při jízdě ve  městech a  směřuje spíše 
k  menším crossoverům. Proto mne velmi potěšilo, že jsem 
si mohl ve Španělsku vyzkoušet nejnovější model Lexus UX 
Hybrid.
Hybridní Lexus UX představuje novou generaci crossoverů. 
Je sportovní, vhodný pro jízdu ve městě a extrémně výkon-
ný. Hybridní pohon se samodobíjecím motorem spojuje 
vzrušující agilitu s nekompromisní výkonností. Nová gene-
race nabízí rychlou odezvu plynového pedálu při zachová-
ní celkového elegantního a  rovnoměrného chodu motoru. 
Elektrický pohon umožňuje ujet téměř polovinu jízdní doby 
bez dobíjení. 184 PS, čtyřválcový motor a zdvihový objem 
2,0 l poskytují sportovní výkon, lineární akceleraci a  agilní 
a  dynamické jízdní vlastnosti. Kombinovaná spotřeba činí 
pouze 4,3–4,1l na  100 km a  s  hodnotami emisí CO2 97-94  
g/km patří UX do nejlepší výkonnostní třídy A+.
Nová generace bezpečnostního systému Lexus Safety Sys-
tem + nabízí výkonný balíček inovativních bezpečnost-
ních asistentů zahrnující Pre Crash Safety-System s detekcí 
chodců, udržování v jízdním pruhu s upozorněním na vyjetí 
z  jízdního pruhu, automatické přepínání tlumených a  dál-

kových světel, tempomat a  automatické rozpoznávání do-
pravních značek. Oproti jiným výrobcům automobilů jsou 
tyto bezpečnostní systémy k dispozici ve všech výbavových 
stupních UX bez příplatku. To je zcela inovativní krok a svěd-
čí o vyspělé úrovni bezpečnostního uvažování značky Lexus. 
Designéři UX hybridu se nechali inspirovat japonskou tradi-
cí i modernou. Japonský koncept prostorového uspořádání 
engawa charakterizuje inovativní interiér vozidla a  vytváří 
plynulé propojení mezi kabinou řidiče a exteriérem. Tento 
efekt je patrný zejména ze sedadla řidiče. Pohled na  pří-
strojovou desku vyvolává optický dojem, jako by deska 
procházela předním sklem do  kapoty motoru. Výsledkem 
je vytvoření otevřeného a vzdušného prostoru, který řidiči 
umožňuje mimořádně citlivě vnímat rozměry vozidla a tudíž 
i lepší manévrování. 
Luxusní kožená sedadla modelu UX jsou inspirována tradič-
ní technikou vyšívání sashiko, japonským řemeslným umě-
ním, které se také používá při šití kimon na judo a kendo. UX 
interpretuje techniku prošívání starou 1200 let moderním 
způsobem. Elegantní perforování kůže kopíruje vzor doko-
nalých matematických křivek a přímek.
Lexus je a  zůstane individuem ve  své třídě. Japonská pre-
ciznost, která se odráží ve  zpracování interiéru i  techniky, 
inovativní hybridní pohon, láska k  designovým detailům, 
bezpečnost a  spolehlivost značku vyzdvihují a  odlišují 
od konkurence. Lexus je mladá značka, která stvořila novou 
uměleckou formu ze starobylé tradice. 

SEDADLA JSOU INSPIROVÁNA TRADIČNÍ JAPONSKOU TECHNIKOU VYŠÍVÁNÍ 

LEXUS

Automobilka patří do koncernu Toyota. Společně jsou 
průkopníky Hybrid Synergy Drive, spojovány s šetrným 
přístupem k životnímu prostředí a vysokou bezpečností. 
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NÁMOŘNICKÉ PRUHY
Drobná brunetka se zářivě modrýma očima miluje námořnické pruhy, architekturu 

Adolfa Loose, Amsterdam a šampaňské Veuve Clicquot.
text KATEŘINA ČERNÁ   foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ
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Julie Bartová patří k těm ženám, které nevidí překážky, ale vý-
zvy a svou pozitivní energií dokázala strhnout nejen svůj tým, 
ale i našeho fotografa.  
Ráda mluví o unikátních značkách z portfolia Moët Hennessy, 
o které se stará. Její jednoduchý a nadčasový styl působí uvol-
něně a jak sama říká, hodí se téměř na každou příležitost. Béžo-
vý trenčkot a maxi kabelka od Prady jen tak nevyjdou z módy, 
stejně jako námořnické tričko, které objevila už Coco Chanel. 
Těhotenství ovšem Julii sluší ze všeho nejvíc a ještě v prvním 
trimestru běžela půlmaraton.   

Co vám udělá největší radost a čemu nikdy neodoláte? 
Největší radost mi udělá zážitek. V něj se dá přetvořit i zdánlivě 
každodenní banalita. A nikdy neodolám tomu vyzkoušet něco 
nového.       

Co máte nejraději na své práci? 
Rozmanitost, kontakt s lidmi, být součástí unikátních značek, 
které často existují i více než 250 let, a možnost ovlivňovat je-
jich další budoucnost.

Při čem si nejlépe odpočinete a jaké jsou vaše oblíbené 
destinace? 
Potřebuji aktivni odpočinek. Takže běh, hot jóga nebo cesto-
vání. Když ani jedno nejde, tak vždy zabere horká vana. Co se 
cestování týče, tak moje srdeční záležitost je již dlouho Amster-
dam, jeho nenucenost, kosmopolitnost. Jezdím tam dlouho, 
často a stále stejně ráda. Pokaždé se tam dá objevit něco no-
vého. Z přímořských pak francouzský ostrov Korsika, kde jsem 
trávívala jako dítě snad každé léto. Nejlépe ji charakterizuje di-
vokost, rozmanitost a krása. Ale nejlepší je ji zažít. 

Jakou knihu máte rozečtenou na nočním stolku? 
No Logo od Naomi Klein. Čtu ji už poněkolikáté. Sice vyšla před 
patnácti lety, ale její myšlenka je stále aktuální. Představuje 
pro mě jistou formu marketingové (sebe)reflexe. A nutí mě 
zamýšlet.

Místo, které vás zaujalo v poslední době?
Winternitzova vila na pražském Smíchově. Byla jsem tam ne-
dávno na přednášce o architektu Adolfu Loosovi a jeho díle. Ar-
chitektura, zejména funkcionalismus, mě strašně baví. A nejvíc 
jeho nadčasovost. Kdyby se do kuchyně nainstalovala myčka, 
do obývaku plochá televize a pustil by se robotický vysavač, ni-
koho nenapadne, že je ten dům prakticky sto let starý. 

Pokud byste měla vybrat lahev na oslavu výjimečné 
události, co by to bylo konkrétně?
Jednoznačně šampaňské Veuve Clicquot, žlutá viněta nikdy 
nezklame. A má tu přijemnou vlastnost, že jakoukoli událost 
povýší na výjimečnou.

V jakém typu oblečení se cítíte nejlépe? 
V čemkoliv pruhovaném. Námořnické proužky jsou moje mód-
ní obsese. A co se doplňků týče, tak miluji kabelky Prada. Na 
běžné nošení co největší.  

JULIE BARTOVÁ

V současnosti vede marketingový tým Moët 
Henessy, kde má na starosti dvanáct značek 
prémiového alkoholu. Marketingu se věnuje deset 
let. Dříve byly její doménou velké nadnárodní 
kosmetické značky. 

MOŽNOST STÁLE SE ROZVÍJET A UČIT  
JE PRO MNE TÍM HLAVNÍM 

1/SKLENÍK je moje blíbená restaurace v Amsterdamu  
2/ ARCHITEKTURA je moje hobby – Prostory a dialog y Evy Jiřičné 
je kniha, na kterou se chystám 3/ NÁMOŘNICKÝ náramek od 
manžela 4/ LAHEV, která pozvedne každou oslavu

1.

2.

4.

3.
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YUNO Inovativní skládací stůl Yuno získal prestižní 
ocenění Red Dot Award 2017. Cenu uděluje čtyřicetičlenná 
porota nezávislých designérů, učitelů designu a novinářů. 
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Rakouská společnost Wiesner-Hager se zabývá designem 
a výrobou kancelářského zařízení již více než sto padesát 
let. Kromě Rakouska působí také v Německu, Francii, Velké 
Británii, Holandsku, ale také v České republice, která má pro 
firmu speciální význam. Převážně v Česku totiž probíhá vý-
voj nových produktů a konceptů. V oblasti kancelářských 
a pracovních prostor představuje Česko nejprogresivnější 
kolébku inovací a  kreativních řešení v  rámci celé Evropy. 
„Češi jsou velmi nadaní a  navíc jsou mistry improvizace,“ 
uvádí Zdeněk Brisuda, ředitel české pobočky Wiesner-H-
ager. „Start-upové prostředí Česka je ideálním inkubáto-
rem nových nápadů, které se postupně šíří i  do  velkých 
zavedených firem. Mnohé z těchto nápadů se týkají právě 
podoby kancelářských prostor,“ doplňuje Brisuda. To ale 
není vše, od roku 1994 probíhá v České republice také vý-
roba. Výrobní závod v Humpolci produkuje veškeré nábyt-
kové čalounění pro německy mluvící země. Za  jeden rok 
vyrobí Wiesner-Hager asi 300 000 stolů a židlí, které patří 
k  nejvyhledávanějším artiklům. Skládací a  spojovací stoly 
Yuno či spojovatelné židle Nooi jsou příkladem řešení, jež 
nebylo předtím nabídnuto žádným jiným výrobcem.
To se také odrazilo v rámci nejrůznějších ocenění, které ra-
kouský výrobce za tyto produkty obdržel. Výjimečně varia-
bilní židle Nooi získala v roce 2015 čestné uznání v prestižní 
soutěži Red Dot Design Award. Ohromuje především velmi 
snadným spojováním do řad, kdy se dvě opěrky elegantně 
spojí v jednu, a stohováním až patnácti kusů. Skořepina je 
jednobarevná či dvoubarevná a vyrábí se s několika varian-
tami podnoží, což opět zvyšuje možnosti jejího uplatnění. 
Povrch vnější strany skořepiny je vždy ve  vysokém lesku. 

Jde o ideální židli do moderních interiérů s velkým provo-
zem, jako jsou například kavárny, čekárny či školicí míst-
nosti. Židle nejen že splňuje vysoké nároky na  funkčnost 
a vzhled, ale její tvar především umožňuje delší příjemně 
pohodlné sezení.
Skládací stůl Yuno získal dokonce přímo Red Dot Award 
2017. Stůl vyniká svým zjednodušeným designem v  pro-
pojení se sofistikovaným technologickým konceptem. Vy-
značuje se výhodami skládacího stolu a zároveň se vyhýbá 
tradičním nevýhodám, jako je například fakt, že samotný 
stůl se neskládá. To výrazně šetří čas při sestavování a roz-
kládání. Jedinečná konstrukce ovšem umožňuje zhuštěné 
stohování stolů na sebe, což ušetří spoustu místa při skla-
dování. Yuno je vysloveně praktický kousek, protože mani-
pulaci s ním zvládne jedna osoba. Navíc má v části nohou 
instalovaná malá kolečka. Stoly proto není potřeba z  jed-
noho místa na druhé přenášet – lze je jednoduše naklonit 
na stranu a popojet s nimi na požadované místo. Díky ko-
lečkům a speciálně navrženému vozíku pro stohování stol-
ků zvládne manipulaci s nimi jediný člověk.

WIESNER-HAGER  

Rodinný podnik Wiesner-Hager vytváří a realizuje přes 
sto padesát let koncepce kancelářských prostor. Na ty se 
v rámci své činnosti specializuje. Silnou stránkou této 
nábytkářské firmy je rakouská pečlivost a maximální 
naladění na potřeby klienta. 

Klíčovou specializací společnosti Wiesner-Hager je proměna klasických kanceláří v moderní kreativní 
prostory vhodné pro současný způsob práce. Za své praktické a designové výrobky dostala řadu cen. 

WIESNER-HAGER

ZDENĚK BRISUDA , ředitel české 
pobočky Wiesner-Hager

text BARBORA VOJTOVÁ
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ZÁŽITEK
KÁVA JAKO 

Text BARBORA VOJTOVÁ   foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ

„Jakou si dáte kávu a chcete do ní mléko a cukr?“ Takovou otázku jsem od coffee 
ambassadorky Nespressa nečekala. Michaela Illíková, která zároveň zastřešuje 

provoz Nespresso Experience Centra, ale boří mýty o vhodném pití kávy. „Nikdo 
nikdy neurčil, že káva se správně musí pít černá,“ tvrdí usměvavá Míša, pro 

kterou je káva malým okamžikem štěstí.

ESENCEINTERVIEW
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Co je u vás nového?
Stále je něco nového, máme plný kalendář během celého 
roku. Zejména jde o akce k novinkám, které uvádíme na trh, 
což je asi šestkrát do  roka. Lidé obecně chtějí objevovat 
a Češi navíc milují novinky. Druhým naším zájmem je eduka-
ce ve smyslu přinášet lidem nové souvislosti o kávě a  také 
aby z nás cítili, že své kávě precizně rozumíme. 

Jakou formou edukujete a koho?
Vzhledem k tomu, že Nespresso Experience Centre (dále jen 
NEC) není nafukovací, používáme pro určité akce marketin-
gové klíče, dle kterých zveme v první řadě členy Nespresso 
Clubu. Některé akce jsou ale zcela bez omezení a úplně pro 
kohokoli. Smyslem je vždy poodkrýt pokličku magického 
světa kávy ve formě ochutnávek a informací. Pořádáme také 
školení pro hotelové školy, ale pozor, neučíme mladistvé pít 
kávu, ale přemýšlet o ní a seznámit je s rozmanitým světem 
kávy. Je milé, když poté vidím tyto studenty na našich Mas-
terclass se svými rodiči. Jde o degustační ochutnávkový zá-
žitkový workshop, kde se člověk dozví souvislosti o kávě, její 
příběh, tedy kde a jak roste a kdo se o ni stará. Často kávu 
snoubíme s pochutinami nebo tvoříme takzvané porovná-
vací degustace. Nespresso spolupracuje s celkem sto tisíci 
farmáři, takže o témata a příběhy skutečně není nouze. 

Jak vás napadlo vytvořit takové zážitkové kávové 
centrum?
Prvotní inspirace byla právě v NEC v Brazílii. Pak jsme s kole-
gy seděli na podlaze krásného klasicistního bytu v Pařížské 
ulici a vymýšleli, jak by něco takového mohlo vypadat právě 
zde. Záměrem bylo vytvořit  malý intimní prostor, kde si lidé 
budou moci přivonět k celému světu kávy. Takových center 
není mnoho. Na světě jsou pouze čtyři – v Brazílii, Japonsku, 
Francii a u nás. Samozřejmě v Nespresso obchodech existu-
jí ochutnávkové zóny, kde probíhají také různé degustace 
a workshopy, ale NEC má zkrátka osobnější atmosféru. Lidé 
odtud často nechtějí ani odejít!

Co znamená pojem „kvalitní káva“? 
Kvalita kávy znamená její chuťovou čistotu, zkrátka to, že 
na  farmě prošla pečlivým tříděním a  nezůstaly v  ní žádné 
nečistoty či kazová zrnka. Pak je samozřejmě podstatné, aby 
si ji člověk uměl náležitě připravit dle toho, jak je namletá, 
jakou dávku použít, jak teplou vodou zalít, jak dlouho lou-
hovat, jaké množství finálního nápoje chci, aby vzniklo, a tak 
dále. Je tam spousta drobností, které ovlivní finální celek. 
Často se setkávám s  řadou mýtů, třeba že čím větší kávu 
si udělám, tím méně je v ní kofeinu. Lidé si kávu také dost 
přelouhovávají, pak je zbytečně plná hořkých tříslovin. Po-
kud chce člověk porovnávat senzorické vlastnosti káv, pak 
by to měl dělat čistě s černou kávou, v ostatních případech 
ať si ji pije takovou, jaká mu chutná nejvíce.  

Kapsle tedy byly vyvinuty i z toho důvodu, aby 
zmíněné podmínky přípravy člověk nemusel řešit, 
je to tak?
Kapsle vznikly v  sedmdesátých letech ve  Švýcarsku, kdy 
chtěl jeden zaměstnanec Nestlé svojí manželce udělat stej-
ně tak dobrou kávu, jakou si vždy dával v Itálii. Češi mají čas-
to předsudky, že v kapsli přece nemůže být dobrá káva, pro-

tože se v minulosti často spálili, a to je v nich zakořeněné, ale 
ono je to zcela opačně. Obsah kapslí řeší právě ve Švýcarsku 
náš Green Coffee Team, který je složen z  lidí, kteří doslova 
vyrostli s kávou. Cestují a mluví s farmáři, a hlavně doneko-
nečna zkouší nejlepší kombinace pro obsah kapsle ve vzta-
hu ke konkrétním druhům kávy. 

Už jsme na to narazili, co tedy káva a mléko a proč 
je u Čechů tato kombinace tak oblíbená?
Není to jen u  Čechů, například Němci a  Rakušané to mají 
podobně. Zato většina Slováků a  Maďarů upřednostňuje 
černou kávu. Italové a  Maďaři pijí nejčastěji kávu z  moka 
konvičky a jiné národy si do kávy přidávají koření. Má to ur-
čité historické souvislosti, ale nikdo neřekl, že je to tak či tak 
špatně. To je stejné i  s  mléčnými kávami, kde je základem 
vždy espresso. Poté se přidává našlehané či teplé mléko, kte-
ré ale nesmí barista spálit. Pokud vám v  kavárně přinesou 
cappuccino, kterého se nemůže ihned napít, pak ho vraťte. 
Právě pro milovníky cappuccina uvádíme v dubnu řadu Ba-
rista Creations obsahující tři různě silné kávy vhodné právě 
pro přípravu různých mléčných receptur. Jde o Chiaro – jem-
nou kávu s  tóny karamelu a  sušenek vhodnou pro jemná 
cappuccina. Intenzivnější Scuro – pro cappuccino s  výraz-
nější a vyváženou chutí a Corto – silně praženou kávu se sto-
pami koření a kouře vhodnou pro styl Cortada. Náš Green 
Coffee Team při vývoji této řady otestoval přes dvacet tisíc 
káv z osmnácti různých míst původu a namíchal více než sto 
dvacet prototypů, aby našel správné vyladění.

Stále slýcháme, že káva s mlékem škodí našemu 
zdraví, jak to tedy je? A jaké mléko volit?
Dodnes nebyla publikována žádná vědecká studie, která by 
toto potvrdila, tak ať si to každý přebere po svém a ideálně 
si vyzkouší sám na sobě účinky mléka s kávou. A jaké mléko 
zvolit? Káva se nejlépe rozvíjí s tím kravským. Čím více tuku, 
tím větší pěna. Na  druhou stranu nízkotučná mléka méně 
ovlivňují chuť kávy. Kdo má alergii na laktózu, pro toho exis-
tují plnotučná mléka bez laktózy. Jejich výhodou je, že jsou 
sladší, takže často je to příjemná cesta k vynechání doslazo-
vání kávy cukrem. Pokud jste vegan, pak použijte rostlinné 
mléko. Nejméně chuť a charakter kávy ovlivní mandlové, po-
kud je máte v plánu šlehat, pak zvolte ovesné. 

Piji u vás kávu z limitované edice Costa Rica, zname-
ná to, že si ji nebudu moci běžně koupit?
Ano, dané kávy je nedostatek, ale když v Nespressu vidíme, 
že je po nějaké nevídaná poptávka, pak s tím zkusíme něco 
udělat. Například u kávy Kazaar. Pět let jsme ji učili naše far-
máře v Guatemale vyrábět. Jde o specificky zpracovanou 
robustu takzvanou mokrou metodou, byl to oříšek, ale na-
konec se povedlo a nyní je součástí portfolia.

MICHAELA ILLÍKOVÁ

Když jde o párování, pak je pro coffee ambassadorku Nespressa 
ČR největším požitkem káva s lahodnou pralinkou a dobrým 
destilátem. Nejraději kávu degustuje ze skla Riedel. 
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text BARBORA VOJTOVÁ   foto ARCHIV FIRMY

LIŠKY
PŘÍBĚH

Láska k přírodě, ochrana arktické lišky a starost o záda školních dětí. 
I proto vznikly kultovní švédské batohy s červenou nášivkou, ze kterých 

se stal celosvětový trend.
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OD ROKU 1994 PROBÍHÁ PROJEKT SAVE THE ARCTIC FOX S CÍLEM ZÁCHRANY 
OHROŽENÉ SKANDINÁVSKÉ LIŠKY

KÅNKEN ART 

Příznivci Kånkenu si jej často zdobí kreativními doplň-
ky, jako jsou nálepky, špendlíky, nášivky nebo výšivky. 
Takový batoh je pak často hitem sociálních sítí. Jako 
poctu tvořivosti zákazníků vytvořil Fjällräven speciální 
edici Kånken Art jaro/léto 2019. 
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Píše se rok 1950 a mladý Švéd Āke Nordin vyráží na horskou 
túru s vlastnoručně vyrobeným batohem, protože mu vyba-
vení tehdejší doby zkrátka nevyhovuje. O deset let později 
se ve svých čtyřiadvaceti letech rozhodne, že předělá sklep 
na dílnu a začne vyrábět batohy s revoluční hliníkovou kon-
strukcí. Ākeho nadšení pro život v přírodě vede k rozšiřování 
portfolia výrobků, přičemž se vydává za inspirací do Ameri-
ky. Tam se od odborníků na péřové izolace učí, jak vyrobit 
lehké, a přitom funkční vybavení do terénu. Netrvá dlouho 
a  přichází s  inovativním spacím pytlem, a  chvíli nato také 
stanem odolným kondenzaci par. Grónská expedice skan-
dinávských alpinistů s  nadšením prověřuje jeho produkty, 
což jej motivuje k vymýšlení nových věcí. Rozhodl se, že už 
mu nikdy nebude zima, tak sešívá dvě péřové bundy, čímž 
minimalizuje únik tepla, a tím zahajuje výrobu oblečení. Fas-
cinován přírodou respektuje a  pozoruje její pravidla. Když 
poprvé uvidí v šedesátistupňovém mrazu, jak si polární liš-
ka překrývá ocasem čumák, aby nízkým teplotám odolala, 
natolik jej to nadchne, že se rozhodne pojmenovat svoji 
značku právě podle ní – Fjällräven. Symbol stočené polární 
lišky v klubíčku je od té doby logem firmy. Ve svém sklepě 
v  severošvédském městečku Örnsköldsvik Āke pokračuje 
s  výrobou funkčních a  odolných outdoorových produktů 
ohleduplných k  životnímu prostředí. Koncem sedmdesá-
tých let řeší švédská vláda narůstající počet školních dětí, 
které mají problémy se zády. Odborníci docházejí k závěru, 
že příčinou je nerovnoměrné rozložení hmotnosti u  tehdy 
populárních tašek přes jedno rameno, a že bolesti by měly 
zmizet rozdělením váhy učebnic z jednoho na ramena obě. 
Podnikavý Švéd na  to reaguje vytvořením cenově dostup-
ného a praktického batohu s dostatkem prostoru na všech-
ny školní potřeby. Navíc se zipem téměř po celém obvodu, 
takže i  drobnosti ze dna lze snadno vytáhnout. V  zádech 
je umístěna také „tajná kapsa“ s pěnovou podložkou, která 
batoh jednak polstruje, a pak slouží jako podsedák na zem. 
Nordin jej pojmenovává Kånken a  společně se švédskými 
skauty jej roku 1978 uvádí na trh. Při výrobě batůžku Kånken 
se myslelo také na odolnost materiálu. Počítá se totiž s tím, 

že hravé děti neřeší, kam batoh pohodí nebo do jaké louže 
se s ním svalí. Výrobek tak dostal voděodolný materiál a rov-
né linie. Ty podporují udržitelnost, protože při střihu nevzni-
ká téměř žádný odpad. V roce 2008 se Kånken stává vůbec 
prvním batohem na světě, který je označen jako šetrný k ži-
votnímu prostředí. Nadčasový design batohu si k tomu vše-
mu vysloužil ocenění od Švédské asociace řemesel a umění 
(Svensk Form). Ta jej v roce 2016 označuje jako užité umění 
a staví jej tak na úroveň hudby, filmu a literárních děl. Nejvíc 
barevných designových kousků v Česku má Fjällräven BASE-
CAMP v Jihlavě, Kosmákova 21.
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Vysoce účinné krémy na obličej napomáhají zpevňovat ochablou 
pleť, navracet jí pružnost a redukovat vrásky.

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE ASPARTOLIFT
pomáhá obnovovat funkci dermálních fi broblastů

VÝTAŽEK Z ROSTLINNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK MOTÝLÍHO KEŘE
pomáhá zabraňovat odbourávání kolagenu

NAKUPUJTE NA E-SHOPU WWW.ORIFLAME.CZ
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Restaurace je stejně tak jako kultura o smyslech, emocích 
a kreativním duchu člověka. V restauraci jsou čím dál tím 
častěji atakované kromě chutí a vůní také vizuální vjemy 
– nejen ve stylu originálního food stylingu v zajímavých 
podobách servírování, ale také co do  nápaditého inte-
riéru. Každý prvek se podepisuje na celkové atmosféře, 
každý detail hraje roli a ve finále skládá celek, který tvoří 
specifického ducha restaurace a náš finální dojem, který 
rozhodne o tom, zda se do ní vrátíme. 

KONCERT NA PÓDIU
Gastronomický zážitek se sociálním přesahem. Tak cha-
rakterizuje svoji restauraci Benjamin Štěpán Návrat  
– nadšený  kuchař a majitel Café Buddha, který svůj nový 
koncept pojmenoval podle svého prvorozeného syna. 
Relativně nový člen pražské finediningové scény přišel 
s osobitým konceptem, kde nemusíte rozmýšlet, ke kte-
rému stolu si sednete. Vše se odehrává u hlavního pódia, 
kterým je barový stůl ve tvaru podkovy. Na jedné straně 
se pokrmy tvoří, na druhé z talířů mizí. Jednoduchý, a při-
tom smysluplný koncept. Elegantní stůl disponuje pouze 
deseti místy, takže zážitek z degustace je velmi osobního 
charakteru. Večerem vás provází jeden sommeliér a dva 
kuchaři se značnými zahraničními i  tuzemskými zku-
šenostmi – Tomáš Torhan a  Radek Jakubec. Vzhledem 
ke  svéráznému pojetí nové dimenze restaurační scény 
k  ní bylo potřeba zvolit také určitý praktický řád, aby 
dobře fungovala. Do Benjamina můžete zavítat od stře-
dy do  soboty pouze na  rezervaci a  vybrat si ze dvou 
možností – pětichodové menu od 17.30 či osmichodové 
od 20.15. 

FÚZE SUROVIN 
Filosofií kuchyně je obnovovat staré české regionální re-
cepty a přetvářet je do netradičního a moderního hávu. 
Podstatná je především sezonnost, podle které se menu 
mění několikrát do  roka. Aktuálně na  vás čekají pokr-
my oblečené do  jarního kabátku. V rámci degustačních 
menu si užijete fúze postavené na surovinách, jako jsou 
telecí, úhoř, tuřín, siven, ale i čistě zeleninové radosti, jako 
je kombinace pórku, libečku a  brambor. Z  netradičních 
pochoutek můžete během roku narazit také například 
na býčí žlázy v majoránkové strouhance se silnou hově-
zí šťávou, zajíce s  petrželí, daňka s  tuřínem a  perníkem 

nebo sladký dezert v  podobě jemných chutí kofily, kávy, 
čokolády a drobenky. 
Na přelomu dubna a května vstupuje na scénu stále popu-
lárnější chřest, se kterým si v Benjaminu opět vyhrají. Čeká 
na nás třeba cappuccino z bílého chřestu se špenátem, va-
jíčkem a pohankou nebo králík se slaninou, divokým chřes-
tem z Hostína a mladým jehličím. 

OD FARMÁŘŮ
Všechny hlavní suroviny v každém degustačním chodu po-
cházejí od  českých dodavatelů. Sladkovodní ryby jsou ze 
sádek Josefa Kalendy z Chabrybárny. Maso si Benjamin za-
jišťuje z farem Maso Klouda, Farma Hradištko, biopark Jižní 
Čechy a  farmy Druhaz ze Sedlčan. Zeleninu dodává pan 
Buchala z Třebovle či farma ze Šlapanic. Mléčné produkty 
si restaurace vybírá od  farmářů Jana Millera a  Stanislava 
Němce ze Svrkyně. A pro suroviny, jako jsou houby či další 
volně rostoucí dary matky přírody, vyráží tým restaurace 
na vlastní pěst. 

A CO DÁL?
Pod pokličku šéfkuchařům můžete nahlédnout v  podobě 
kurzů vaření, při kterých se kromě tříchodového menu na- 
učíte péct i domácí chleba. Z dalších služeb pro vás restau-
race zajistí také catering nebo privátní večeři. Od  čtvrtka 
do  soboty si do  Benjaminu můžete zajít také na  tří- čtyř-, 
nebo pětichodový oběd z aktuálního sezonního menu. Není 
pochyb, že Benjamin bude ještě dost – nejen svým kreativ-
ním konceptem – otřásat tuzemskou kulinární scénou. 

ESENCEGOURMET
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text BARBORA VOJTOVÁ

Kulinární scéna má mnoho podob. Je nekonečně rozmanitá a obdivuhodná ve své 
nápaditosti. Inspiraci lze čerpat při cestování, z našich kořenů, z přírody. Jít 

do restaurace je pro řadu lidí podobné jako jít za kulturním zážitkem. Doslova to platí, 
když se stanete součástí pódia, kde se vše odehrává. 

BENJAMIN FINE DINING

Pražský podnik ve vršovické Norské ulici je zážitkovou 
restaurací s řízeným degustačním menu. Vzhledem 
k tomu, že počet míst je omezen pouze na deset, jde o vel-
mi osobní koncept, který zatím v Česku není v rámci gas-
tronomie příliš častý. Hosté mohou restauraci navštívit 
výhradně na základě rezervace a s příchodem 15 minut. 
před startem samotného kulinárního zážitku. 



Kavárenská síť na severu Čech oživuje přes deset let tamní kulinární 
scénu. Nyní ji čeká nová výzva – uspět také na restaurační scéně. 

Lagarto totiž otevírá J&J. 

JAN HAWELKA , usměvavý mladý majitel řetězce

LAGARTO J&J

Lagarto se rozšiřuje o nový koncept. Severočeská síť kavá-
ren s  butikovými cukrářskými výrobky přichází s  novým 
kulinárním projektem – restaurací J&J. Srdcem nového 
stravovacího zařízení bude otevřená kuchyň s pecí na dře-
věné uhlí. Tou projde většina pokrmů z nabídky restaurace, 
jejíž gastronomie se ponese v duchu české moderní kuchy-
ně s nádechem Francie. Kreativní majitel Jan Hawelka svůj 
nový podnik, který se v Teplicích otevře v květnu, označuje 
jako restauraci s jízdním řádem. Každý den budou přesně 
vytyčené časové úseky, které budou věnované různému 
menu – snídaňovému, kavárenskému s butikovými dezer-
ty, obědovému, podvečernímu ve  stylu koktejlů a  tapas, 
vše zakončené večeřemi. Inspiraci pro barové speciality 
nabírá tým Lagarta od  špičky české barové scény Black 
Angles, kulinární umění navazuje na doporučení chefa Pe-
tra Svoreně a  s  kavárenským konceptem má řetězec více 
než desetiletou osobní zkušenost. J&J samozřejmě počítá 
s  vlastním pražením kávy a  pekárnou. Dveře restaurace 
s  otevřenou kuchyní, barem a  velkou terasou se otevřou 
20. května. Více info na: www.lagartojj.cz

SRDCEM OTEVŘENÉ KUCHYNĚ BUDE 
SPECIÁLNÍ PEC NA DŘEVĚNÉ UHLÍ
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NEWStravel

Kromě historie stojí za to ochutnat i současnou Olomouc, a to doslova. 
Restaurace Entree byla vyhlášena nejlepší restaurací u nás – to už 
stojí za cestu do hanácké metropole! Pro ubytování nabízí příjemný 
butikový hotýlek Miss Sophie’s přímo v srdci města. Dům ze 13. sto-
letí prošel důmyslnou rekonstrukcí a citlivě kombinuje moderní prvky 
s duchem staré zástavby. Díky ochotnému personálu se zde budete cítit 
jako doma. Ubytovat se můžete mimo jiné v rodinném pokoji, který 
má svou vlastní miniverandu, nebo v podkroví, odkud můžete sledovat 
noční oblohu přímo z postele! Usínat budete na velkých postelích s ne-
besy, takže se budete cítit jako na zámku. Prostorné koupelny splňují 
nejvyšší nároky milovníka designu. Každá podlaha je v nich vyzdobe-
ná původními středověkými kachličkami. V přízemí se nachází útul-
ná kavárna Sophie’s Café, kde si můžete dát voňavou kávu, domácí 
dezert nebo pivo Chomout či chleba obložený syrečky. 

MISS SOPHIE’S  OLOMOUC

HOTELEM
TERAPIE

Jaro přináší novinky a ani v hotelech nejsou pozadu. Ideálně, 
když spojíte užívání si jarních paprsků s relaxačním pobytem.

Mariánskolázeňský hotelový komplex Svoboda tvoří tři archi-
tektonicky unikátní stavby Margareta, Palladio a Svoboda. 
Tříhvězdičkový lázeňský hotel disponuje 99 pokoji kategorie 
Komfort a 32 pokoji Standard v depandanci Labe. Vedle mo-
derního ubytování mohou hosté využívat nový bazén s vířiv-
kou, saunou, parní lázní a relaxační zónou, kulečník či dětský 
koutek. Bezbariérový přístup, Wi-Fi a bezplatné parkování je 
samozřejmostí. Ve stylové hotelové restauraci Carlton si užijete 
českou a mezinárodně laděnou kuchyni. Restaurace se doká-
že přizpůsobit také stravovacím omezením. Hotel je umístěn 
v klidném prostředí lesoparku, přímo u Lesního pramene a pro-
slulé neobarokní kolonády.

SPA HOTEL SVOBODA 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
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Health Spa Resort Hvězda **** Superior se může se chlubit jednou z nej-
krásnějších budov ve městě z roku 1905, ale také největším lázeňským ba-
zénem v rámci celé hotelové sítě Danubius. Pro hosty jsou připraveny nově 
zrekonstruované pokoje Premium. Vynikají novým designem a moderními 
technologiemi. Součástí jsou také komfortnější postele a nová tvář koupe-
len. Nechybějí ani praktické lázeňské doplňky. Tmavší nábytek a elegant-
ní tapety smyslně podtrhly jedinečný punc elegance tohoto hotelu.

HOTEL HVĚZDA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

Před několika měsíci vplula na český trh nová vlajková loď značky 
Peugeot: nový Peugeot 508. Svérázný model překvapil nejen přízniv-
ce a stávající zákazníky známé automobilky, ale přilákal i klienty, 
kteří dosud vozy francouzské provenience nezvažovali. Ve srovnání 
s původní generací vozu došlo přímo k designové revoluci. Ta přinesla 
nízkou kompaktní karoserii, svalnatě působící exteriér, sebevědomý 
postoj, luxusní interiér s precizním zpracováním… Nový Peugeot 
508 jasně naznačil, že se vydal směrem k prémiovému segmentu.Král 
modelové řady Peugeot za krátkou dobu své vlády sklidil významné 
úspěchy: v Evropě nasbíral už 14 000 objednávek a v ČR se vyšplhal 
na bronzovou příčku v rámci sedanů vyšší střední třídy. Na jeho trůn 
už si však brousí zuby jeho bratr, Peugeot 508 SW. Ten převzal nej-
modernější techniku, luxusní interiér i radikální design verze fasback, 
včetně efektních bezrámových dveří. K tomu přidal aspekty, které jsou 
pro klienty vozů kombi klíčové, jako velkorysá prostornost, promyšlená 
praktičnost a objemný zavazadelník se snadným přístupem a hands 
free otvíráním. Peugeot 508 SW se chlubí vynikajícím nápravovým 
systémem, který je pro značku typický. Zajišťuje jak vynikající sta-
bilitu, tak dokonalou kontrolu nad pohyby karoserie. Koncepce vozu 
zaměřená na efektivitu, bezpečnost a ten nejlepší komfort je příslibem 
intenzivních zážitků z řízení. Peugeot 508 SW se objeví na českém 
trhu letos v červnu. Více o něm najdete na www.peugeot.cz.

PEUGEOT 508 KOMBI

ZKLIDNĚTE MYSL A NECHTE SE OPEČOVÁVAT

TIP ESENCE
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A SUROVÁ
DIVOKÁ

Text a foto MIRKA NEUBAUEROVÁ

Bolívie vždy platila za zemi přímo zrozenou pro dobrodružství. Představovala jsem 
si, jak vypadá solná pláň u města Uyumi, jak budou vypadat místní obyvatelé a jak 
krajina na Antiplanu. Nikdy by mě nenapadlo, co vše si pro mě nakonec přichystá!
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Možná to taky znáte. Projedete nějaké cizí země, zakusíte 
dobrodružství, párkrát překonáte sami sebe a pak nabude-
te dojmu, že vás už jen tak něco nepřekvapí. Přesně v téhle 
fázi jsem zrovna byla. Sama pro sebe si říkám: „Projela jsem 
centrální Asii, zdolala Pamir highway i Mongolsko. Tak co by 
tady pro mě mohla být opravdová výzva? Asi nic, bude to 
pohoda, dovolená.“ No, a že to nakonec nebyla taková leg-
race, už asi tušíte…
Přijíždíme do Bolívie z jihu od hranic s Argentinou, kde jsme 
si zvykli na benzinky v evropském stylu, supermarkety, vy-
bavené kempy a taky na pitnou vodu z kohoutku. Stačí pře-
kročit hranice a vše je rázem jinak. Mám pocit, jako bych se 
vrátila v čase o dvacet let zpátky. Supermarkety neexistují, 
na benzinkách platíte většinou jen hotovostí rovnou u sto-
janů. Obchody tu vypadají jako naše večerky na  vesnicích 
nebo se prodává jen tak na ulici na zemi. A lidi se mračí.
První dny trávíme v okolí města Tupiza. Snažíme se pocho-
pit, jak tady vše funguje, a najít nějaký systém. Naštěstí se 
nám podařilo rychle přijít na pár triků, které se nám hodí pro 
zbytek pobytu. V každém městě je „mercado“ (kryté tržiště). 
Je ideálním místem pro snídani, oběd a nákup čehokoliv. Vše 
je mnohem snazší díky tomu, že prodejci nabízející stejné 
zboží mají stánky u sebe. Takže tu máme uličku, kde se sní-
dá i obědvá, uličku s květinami, s ovocem, pečivem, masem, 
prostě vše má své místo. V každém městě to funguje stejně. 
Vejdete do  budovy, najdete skupinu obchodníků a  pak už 
jen vybíráte. Pokud se chcete levně najíst, je to ideální volba. 
V restauraci dáte za oběd klidně třikrát tolik.
Od  ostatních cestovatelů už jsme věděli, že v  Bolívii mají 
zvláštní systém pro prodej pohonných hmot. Cizinci platí 
zhruba dvojnásobek ceny. Někteří turisté to berou jako fakt 
a vůbec to neřeší. Jiní se snaží se systémem trošku „vydrbá-
vat“. Každý na  to používá jinou taktiku – přemluvit místní, 
aby pro ně koupili benzin do kanystru, nebo rovnou nákup 
u  podomních obchodníků. My jsme zvolili techniku nej-
menšího odporu a zdržení – přifrčet na benzinku a  říct, že 
nechceme doklad. Pumpař většinou rovnou řekl nějakou 
kompromisní cenu, my si v  klidu natankovali a  všichni byli 
spokojení. Výjimečně se nám stalo, že jsme museli platit pl-
nou cenu. To jsme pak ale zase trvali na účtence. Brali jsme 
to nakonec jako sport.
Věci, ze kterých jsem byla z počátku nejvíc v šoku? Tak absen-
ce pitné vody z kohoutku člověka zamrzí, ale po pár dnech si 
zase zvykne, že minimálně dvě lahve balené vody musí mít 
pořád u sebe. Navíc je ve městech zvláštní špína. Zčásti je to 
tmavý prach, směs odpadků a takového plíživého zanedba-
ného nepořádku. Zvláštní je to s ubytováním. Kempy tu moc 
nefrčí. Zato hostelů je dost, i když trošku jiných než všude 
jinde. Málokde počítají s parkováním pro hosty. Naštěstí ale 
v  případě motorek umí Bolivijci dost slušně improvizovat. 
Standardně tedy parkujeme v chodbičce u  recepce, v ulič-
ce před pokojem nebo v sousedním obchodě. Přinejhorším 
někde za rohem na dvorku. Teplá voda je výjimečně, někdy 
dokonce nemáme ani splachovací záchod. Největším šokem 
je ale absence vytápění. Představte si, že po západu slunce 
teploty prudce klesnou, a tak si na večerní procházku ráda 
vezmu i čepici. Po návratu na pokoj ji už ani nesundávám. 
Naštěstí na posteli jsou vždy minimálně dvě peřiny pro kaž-

dého. Vybalím si ještě svůj péřový spacák a do  těch všech 
vrstev si zalezu. Než slunce zase zítra vyjde, nikdo mě už ni-
kam nedostane.
Přes den je vše veselejší. Po prvních dnech už nejsem ze vše-
ho tak v  šoku a  můžu zjišťovat, kam se vydat. Je pár míst, 
která se hodí neminout. Solná pláň je pro mě na  prvním 
místě. Musím ji vidět, a  pokud to půjde, pořádně se po  ní 
i projet. Nevěděli jsme přesně kudy kam, a tak jsme prostě 
někde sjeli z cesty a dali se vyjetou cestičkou v soli. Ono se 
uvidí. Potkali jsme spoustu terénních aut s turisty. Jejich řidi-
či a průvodci nám dokonce ochotně poradili cestu. Hodně 
mě překvapilo, že jsme za  celý den nepotkali nikoho, kdo 
by přijel na solnou pláň s vlastním dopravním prostředkem. 
Přitom kdo by si nechtěl zkusit zatáhnout za  heft a  mizet 
do dáli úplně nejvíc největší rychlostí?! Zkusit vymáčknout 
ze svého stroje, co jde? Vy ne?
Nejdřív jsme se zastavili u slavného dakarského monumen-
tu, pak jsme si vyšlápli na kaktusový ostrov uprostřed solné 
pláně a nakonec zamířili na jih. Tady jsme chtěli pokračovat 
do národního parku Eduarda Abaroy cestou jezer. Cesta je-
zer je jedno z největších off-roadových lákadel. Písčité a ka-

BOLÍVIE JE ZEMĚ S DIVOKOU A SUROVOU PŘÍRODOU, KTERÁ NIC NEODPOUŠTÍ

MIRKA NEUBAUEROVÁ 

První Češka, která objela svět na motorce. Během cesty 
ujela 65 000 kilometrů, navštívila 24 států a to vše jí 
trvalo 610 dnů v sedle motorky BMW F 650 GS. Cestu 
absolvovala s dnes již bývalým přítelem jako projekt 
JedemKolem. Má kopec zážitků a viděla spoustu krásných 
míst. Na ta nejzajímavější z nich díky jejím cestopisům, 
exkluzivně zpracovaným pro časopis Motocykl, zavítáme 
v následujících vydáních! 

ESENCETRAVEL



CESTA SMRTI, tak praví výstražná cedule, která 
tím jasně sděluje, co přijde, když se nedobrzdí

menité trasy se klikatí kolem jezer, vulkánů a růz-
nobarevných kopečků. Nadmořská výška je krutá 
k výkonu strojů i k nám samotným. Ve čtyřech tisí-
cích metrech není nic snadné. Slunce tu přes den 
pálí, není tu stín pro úkryt a večer teploty padají 
pod nulu. Vegetace je jen nízká a jedinou vaší spo-
lečností jsou plameňáci a lamy. 
Naštěstí jsme získali informace, kde je možné pře-
spat a  koupit benzin. Jen tak na  divoko bych se 
sem radši nepustila. Vzdálenost je to velká a spo-
léhat tady na štěstí by se nemuselo vyplatit. Každý, 
kdo sem jede, si vše potřebné veze s sebou a nemá 
na rozdávání pro potulné motorkáře.
Kvůli nepřízni počasí se nám nepodařilo projet 
cestu celou a museli jsme se kvůli sněhu vrátit. Kdo 
by čekal, že v bolivijském létě tu přes noc najed-
nou napadne půl metru sněhu a neprojede tudy 
ani terénní auto, natož naše motorky! 
Krom jiného mě čeká ještě jeden velký milník. 
Oficiální bolivijská cesta smrti. Pořádně nevím, co 
od ní mám čekat. Cesta z kamení, místy vlhká, o šíř-
ce jednoho jízdního pruhu, zařízlá do skály. Pod se-
bou neustále vidím sráz. Nedokážu se ubránit těm 
představám, že zavrávorám a  motorka se bude 
kutálet dolů a já taky. Jenže přece nejsem blázen, 
abych tam padala. No ne? Přiznám se, že ze začát-
ku byla má dušička trochu malá a nejistá. Po třeti-
ně už jsem si zvykla a dole se jen smála tomu, že to 
nakonec byla vlastně skoro nuda. Po bitvě je kaž-
dý generál. Největší strach je z neznáma a z těch 
hororových představ. Jestli budete mít příležitost, 
tak ji projeďte. Už jen za možnost udělat si vlastní 
názor to stojí.
Přemýšlím nad celkovým hodnocením Bolívie. Je 
zemí s  divokou, surovou přírodou, která nic ne-
odpouští. Hodně mi připomíná Tádžikistán a jeho 
život na náhorní plošině. Lidé jsou podsadití, mají 
ošlehané tváře, ženy nosí kloboučky a  barevné 
sukně. Vše, co potřebují, nosí na  zádech v  šátku. 
Dokonce i děti nosí v šátku na zádech a nepouží-
vají kočárky.
Skoro v každém městě jsme zažili protesty. Stávko-
valo se za lepší kvalitu vody, za zvýšení platů horní-
ků, učitelů i doktorů. Kvůli nespokojenosti s politiky, 
prostě kvůli čemukoli. Nikdy nás naštěstí stávky ne-
ohrozily. Bylo nám dovoleno projet i přes zátarasy 
na silnici. Ochutnali jsme lamí maso, navštívili jsme 
doly v Potosí, žvýkali jsme listy koky, prozkoumávali 
jsme market s předměty na obětní rituály. Navštívili 
jsme posvátná místa incké kultury, a přesto musím 
říct, že jsem do  tajů bolivijské kultury nepronikla. 
Možná jsem se jen tak nadechla té její magičnosti. 
Potomci Inků mě pustili do své země, ale stále pro 
mě zůstávají záhadou!    
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text BARBORA PEČOVÁ    foto BABANABALI.CZ

Míše a Jindřichovi, kteří stojí za projektem Bába na Bali, je 
dohromady přes sto let. Rozhodli se „na stará kolena“ úplně změnit 

život a začít podnikat na Bali, daleko od domova a své rodiny. 

NA BALI
ŽIVOT

ESENCETRAVEL
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#PŘÁTELSTVÍ 

Bali je země úsměvů a pohody, proto jsou vítané 
přátelské duše. Pokud hledáte hotelové služby a servis, 
zamiřte do hotelu. Bába na Bali vás totiž zve k sobě 
domů – jako své přátele. Vila je také domovem mluvící-
ho loskutáka Venouška, dvou koček a tří pejsků.

Míšo, co stálo za vaším rozhodnutím? A proč právě 
Bali?
Celý společný život jsme koketovali s myšlenkou žít u moře. 
Byl to sen, ale vždy z něj sešlo. Ale hlavně to byl strach udělat 
první krok. Vždy se našlo NĚCO, co nás od myšlenky odra-
dilo. S Bali to ale bylo jiné. Začala jsem se radovat a těšit se. 
A proč Bali? Milujeme Asii. Ta srdečnost, úsměvy lidí, poho-
da, klid, jídlo, příroda, slunce, moře… ach. Kdo by se neza-
miloval? Ale nebylo to napoprvé Bali. Bylo to Thajsko, jenže 
tahle část Asie se nám během našich cest měnila před očima 
– bohužel k horšímu. Proto jsme nakonec obrátili pozornost 
na Bali – neznámý ostrov, co nás pomalu, ale jistě k sobě při-
poutal. Místo, kde se lidé usmívají, jsou vstřícní, srdeční a i ze 
svého mála by se rozdali. Tohle jsme hledali: lásku, radost, 
žití přítomným okamžikem. Ty úžasné rodiny, ve kterých ab-
solutně funguje pospolitost a úcta. Srdce na dlani.

Jak vznikl nápad na projekt Bába na Bali? 
Nápad připravovat dovolené především pro Čechy jsme měli 
už dlouho. Dnes chce spousta lidí cestovat, ale už nechtějí 
být jedním z mnoha v případě dovolené s cestovní kanceláří. 
Ale zároveň se bojí cestovat sami. Nemají jazykové znalosti 
a chtějí mít jistotu rady a pomoci v rodném jazyce. A hlav-
ně individuální, přátelský přístup. Mít servis a pozornost pro 
sebe. Tohle vše jsme vyzkoušeli, když jsme provozovali hotel 
na Šumavě.

Kde se nachází vaše vila?
Nachází se v Jimbaranu na poloostrově Bukit, v klidné, čisté 
a tiché rezidenční čtvrti s čtyřiadvacetihodinovou ostrahou, 
posazená vysoko na  kopci s  dokonalým výhledem, chrá-
něná před případnou vlnou tsunami. Sluníčko po celý den 
s panoramatickým výhledem na záliv Jimbaran, poloostrov 
Nusa Dua, v dálce je vidět Sanur a když se povede počasí, tak 

nad tím vším se tyčí mohutný Mount Agung v celé své kráse. 
Bukit je poloostrov na  nejjižnější části Bali. Bukit znamená 
v  indonéštině kopec. Je to velmi suchá a  velmi slunečná 
oblast s minimem srážek. Celý poloostrov je lemován útesy 
s nádhernými výhledy a těmi podle nás nejkrásnějšími plá-
žemi s bílým pískem. A na ty je to od nás do patnácti minut. 

Bez čeho by se na Bali nemělo přijíždět?
Rozhodně bez pokory, úcty a respektu k jiné kultuře. S tou-
hou poznávat a ochutnávat. Se srdcem na dlani. No a potom 
samozřejmě bez platného pasu, cestovního pojištění, mezi-
národního řidičského průkazu a základního očkování.  

Čím je Bába na Bali unikátní? 
Bába na Bali jsme my dva. A snažíme se připravit vám jinou 
dovolenou. Ukázat Bali takové, jaké je se vším všudy. Prostě 
jedete k nám domů, jedete k Bábě a Dědkovi. My jsme tady 
pro vás. Radou, pomocí nebo jen svou přítomností. Nebude-
me vám nic vnucovat, žádné služby ani termíny. Prostě nic, 
co nechcete. Uděláme pro vás vše, co vy si budete přát. Ni-
kdy nebudeme neosobní „shromažďovna“ lidí. Žijeme tady, 
bydlíme tady a vy pojedete na dovolenou ke svým přátelům. 

babanabali.cz

K DISPOZICI JSOU TŘI POKOJE – JEDEN VELKÝ DVOULŮŽKOVÝ A DVA MENŠÍ DVOULŮŽKOVÉ
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NOVINKA 
PLEŤOVÉ SÉRUM 
S VITAMÍNEM C

PRO MLADISTVÝ JAS PLETI

SÍLA 
30 POMERANČŮ 

V 1 LAHVIČCE!

  AVON CZSK    AVON ČESKÁ REPUBLIKA

NOVÉ CESTY K TOMU, CO MILUJETE – WWW.AVON.CZ
NYNÍ DORUČENÍ I NA POŠTU, KURÝREM A NA VÝDEJNÍ MÍSTA

* založená na výsledcích klinické
studie, které se zúčastnilo 19 žen

PO 1. POUŽITÍ
• zářivější, jemnější 

a svěží pleť

PO 2 TÝDNECH*
• mladistvěji vypadající,

jemnější pleť
a vylepšená textura
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