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„Nikdy nejsme spokojeni tam, kde jsme.“  
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sence dálek voní mořem, horami a hlubokými lesy. 
Pokud se vydáte ve stopách naší redakce, nejspíš ne-
zažijete totéž, ale možná se naše cesty stanou inspi-
rací pro váš příběh nebo se s těmi našimi někde prot-
nou. Karin Zadrick se tentokrát ve své skandinávské 
fotostory nechala unášet pocitem z krajiny, vyhnula 
se metropolím i turistickým trasám, dala tak prostor 
typické architektuře a přírodě. Redaktorka Bára pro-
cestovala Slovinsko a  připravila tipy na  ty nejkrás-

nější kempy, Martin Beck objevil na Roatanu maličký hotýlek, 
kde se zastavil čas, kolibříci vám dělají společnost u snídaně 
a odkud se nebudete chtít vrátit stejně jako jeho čeští maji-
telé. Pro mne je na  cestách vždy nejpřitažlivější objevování, 
setkávání s  lidmi a  všechna ta poprvé. Osobně se nejraději 
toulám a většinou jen vstřebávám atmosféru a stávám se sou-
částí. To sice mívá za následek, že minu téměř všechny místní 
pamětihodnosti, ale zato objevím skvělé místo na piknik, bar, 
knihkupectví, pekárnu nebo bleší trh. Není totiž tolik důležité, 
kam cestujeme, jak exotické destinace navštívíme a  jaké zá-
žitky sdílíme na sociálních sítích. Důležité je opouštět zabě-
hané stereotypy a občas nechat věci jen tak plynout, vnímat 
blízkost, lidské příběhy, krajinu a hledat ve svém nitru cesty, 
po kterých můžeme dojít ke svému cíli.

OLFAKTORICKÉ cestování si můžete dopřát 
v Biosophy, kde jsem objevila nizozemskou značku 
přírodních parfémů Abel
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2/ HANA A HANA Obě modelky s přesahem do kreativního 
světa. Hana Babak, umělkyně, a Hana Tůmová, redaktorka 
Esence
3/ UMĚLKYNĚ Tereza Froňková každé ženě dokáže zved-
nout náladu
4/ NAD PROPASTÍ Tomáš Železný opět realizoval jeden ze 
svých nebezpečných nápadů a v akrobatické pozici fotil zavěšen 
na zábradlí   
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1/ INKOGNITO Za odrazkou se schovává herec Kajetán 
Písařovic, který nám na focení přijel půjčit svou Vespu
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Vysoce účinné krémy na obličej napomáhají zpevňovat ochablou 
pleť, navracet jí pružnost a redukovat vrásky.

Bez obsahu parabenů.

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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TVÁŘ JAKO UMĚNÍ
Andrea Vaníčková a Petra Bergová na konci května otevřely svůj nový showroom luxusní biokosmetiky biOrganica. 
Vybraly pro něj osobité místo, kterým se stal sochařský ateliér v unikátní Kafkově vile v Praze na Ořechovce. Za-

kladatelky firmy představily nejen koncept biOrganica, ale také produktové novinky pro nadcházející sezonu a široké 
portfolio připravovaných projektů. Mezi ty patří například Noste svoji tvář se Zuii Organic, který má za cíl nikoli 

líčením přemalovat tváře, ale naopak podtrhnout jejich osobitost. Zajímavý je také projekt vratných obalů Inlight nebo 
spolupráce s organizací Sázíme stromy, jejíž smyslem je obnova zaniklých alejí. Posláním firmy BiOrganica je hledání 

čistě přírodních značek s mimořádnou účinností. Tváří značky se stala herečka Aňa Geislerová.  

    KOSMETIKA                          BIORGANICA                        SHOWROOM

IN
Z.

 ▼
 A

19
10

02
93

3



SPORTALM SHOP by FASHION GALLERY GROUP
Tyn 2, Praha 1 - Ungelt | OC Arkády Pankrác, Praha 4 | www.fggroup.cz´
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PRŮVODCI V OBRAZECH
Jak vidí umělci místa, kam sami cestují? Louis Vuitton vytvořil projekt, který jim dává prostor přenést příběhy míst 
na papír, a vytvořit tak originální cestovatelské průvodce. Zcela jinak, než jsme zvyklí. Oči kreativců totiž často vidí 
detaily, kterých si nevšimneme, uši mohou slyšet hudbu složenou z hluku a nos může z ulic vycítit, jaký vztah mají 
místní k umění. Je zajímavé se na turistický cíl podívat pod jiným úhlem, než jsme z klasických knižních průvodců 
zvyklí. Zobrazené kreativní světy jsou velmi pestré, v knihách narazíme na kresbu, malbu, koláž, ilustraci, komiksy 

i manga. Prolistujte se Soulem v podání uměleckého dua Icinori či se vydejte do Los Angeles prostřednictvím slavného 
Španěla Javiera Mariscala. Edice Louis Vuitton Travel Book právě v prodeji. 

       TRAVEL BOOK                      LOUIS VUITTON                                      ART
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Kombinovaná spotřeba paliva 4,0–6,2 l / 100 km. Kombinované emise CO2 106–141 g/km, pro motory TGI: 5,3–5,5 m3 / 100 km, 95–98 g/km. Akce trvá do 30. 6. 2019. *Uvedená cena je platná pouze s financováním od SEAT 
Financial Services v akci SEAT PLUS. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový 
vztah. Detailní nabídka je k dispozici u vašeho dealera. Použité obrázky jsou pouze ilustrativní.

seat.cz/leon

SEAT Leon 
Sportourer ST.
Zvýhodnění až 200 300 Kč* 
se SEAT Financial Services.

Všechno, nebo nic.
Víš, co je pro tebe to pravé. S rodinou prožíváš nejlepší 
okamžiky života. Užij si prostoru a nových bezpečnostních 
prvků. Přestaň váhat. Využij jedinečné zvýhodnění a usedni 
do plně vybaveného vozu SEAT Leon Sportourer ST, 
který je poháněn nejmodernějším vznětovým motorem. 
Otestuj u svého prodejce vozů SEAT.
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ZODPOVĚDNÉ NÁKUPY
Nezávislý obchod NILA je o respektu k přírodě a tvorbě jako takové. Je o férových podmínkách a zkrátka o vnímání 
všech souvislostí vzniku a cesty produktu – od tvůrce až po zákazníka. Jde o koncept vědomého nakupování, o směr, 

kam by měly všechny značky v 21. století směřovat. V NILA najdete módu, doplňky a lifestylové produkty od více než 
150 pečlivě vybraných značek a návrhářů z celého světa. Takže skvělá zpráva pro všechny vyznavače zodpovědného 

životního stylu – módu, bytové i oděvní doplňky a biokosmetiku můžete nyní nakupovat nejen v e-shopu a v kamenném 
obchodě na pražských Vinohradech, ale nově také v Karlíně! Multibrandový NILAstore Karlín se nachází v prostoru 

bývalé truhlárny v ulici Šaldova 5, který je součástí objektu Malý Karlín.

CONCEPT STORE          NILA KARLÍN        LIFESTYLE   
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GALERIE GASK 
Do Galerie Gask vás zveme na výstavu 
objektů a instalací Ladislava Jezbery, 
ve kterých zkoumá průběh fyzikálních 
procesů a nejsou jen pouhou hrou objemů 
v prostoru. Studio Zorya připravila 
výstavu s názvem Rituál. Je přímo 
inspirovaná významem jména Zorya, 
které se ve slovanské mytologii objevuje 
jako trojjediná bytost. Výstava Death 
is cool přináší mnohovrstevnatý 
audiovizuální projekt multimediálního 
tvůrce Eugenia Percossiho. 

NEWTON NA KAMPĚ
Od 29. června do 28. září nabídne Museum Kampa 
již tradiční letní výstavu s módní tematikou. Tentokrát 
budou výstavní stěny patřit kontroverzi, tajemnu a erotice 
v podání německo-australského fotografa Helmuta Newtona. 
Retrospektivní výstava s názvem Helmut Newton in Dialogue. 
Fashion and Fictions vzniká ve spolupráci s berlínskou Kicken 
Gallery. Více na: museumkampa.cz 

DUET PRO JEDEN HLAS 
Roztroušená skleróza versus realita. Výjimečnou divadelní 
hru Toma Kempinského, která nadchla Londýn i New York 
a vyprodávala West End i Broadway, můžete zhlédnout 
v pražském divadle La Fabrika. Diváci se mohou těšit 
na strhující a dojemný příběh houslové virtuozky Stephanie 
Abrahams, která onemocní roztroušenou sklerózou. Stanete 
se součástí hereckého koncertu Zuzany Stivínové jako 
představitelky hlavní role Stephanie a Jana Novotného. 
Inscenace je uvedena v novém překladu Michaela Žantovského.

NAVŠTÍVILI JSME
Kontroverze, tajemno, erotika, zkoumání fyzických 
procesů, či mytologie nebo dojemný příběh 
houslové virtuzky? To vše navštivte s námi.
připravila KARIN ZADRICK 

TIP ESENCE

NOVINKYkultura
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„SRDCE, FANTAZIE A ROZUM – TO JE PŮDA, Z NÍŽ SE RODÍ 
TO, CO NAZÝVÁME KULTURA.“ —  K. G. PAUSTOVSKIJ



Žádejte ve vybraných prodejnách oční optiky: Kolínský Vít – Optik MK OPTIK, U nových domů II/1, 140 00 Praha 4  
Machutková Jaroslava M OPTIK STUDIO, Jungmannova 16, 110 00 Praha 1 / OPTIKA KBELY s.r.o., Bakovská 999/ 4, 197 00 Praha 9 – Kbely 

OPTIKA M & V, s.r.o., Matice školské 17, 370 02 České Budějovice  / EYES OPTIK, s.r.o., Dornych 2a, 602 00 Brno / www.cubista-eyewear.eu

TITA
NOVÁ

K O L E K C E  B R Ý L Í
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SANTIAGO DE CHILE
Klenot latinské Ameriky trpěl do roku 1990 vojenskou diktaturou, proto máme v mnoha ohledech 
hodně společného. Staňte se svědky fascinujícího procesu transformace hlavního města Chile na 

sofistikovanou metropoli.

V srdci čtvrti Providencia vás nenápadný růžový neon upozorní na místo, 
které každý domácí označí jako gastro-hot-spot Santiaga. Bistro Ambrosia 
je dílem slavné šéfkuchařky Caroliny Bazán, jejíž přístup ke gastronomii 
lze označit za divadelní – minimalistický interiér, přípravu svého ceviche 
sledujete přímo zpoza barového pultu a potetovaní majitelé vás usadí ke 
stolu, který je parapetní deskou a hranicí mezi interiérem Ambrosie a ulice 
Nueva de Lyon.

BISTRO AMBROSIA 

GUY WENBORNE 

Talentovaný producent, novinář a PR agent. Relaxuje při 
boxu a studiu hebrejštiny. Fascinuje jej Tom Ford, Henry 
James a Julien Landau.

MILOSH HARAJDA

Trajektorii chilského fotografa ovlivnilo otcovo 
povolání – jako pilot totiž vnímal svět z jiné per-
spektivy, která se stala uměleckým rukopisem jeho 
syna. Guy Wenborne posledních dvacet let zasvětil 
dokumentování scenérií, které Chile nabízí, a jeho 
práce zařadilo Museo Nacional de Bellas Artes do 
svého programu již v roce 2010.

Koloniální novinka na mapě Santiaga v lukrativní čtvrti 
Vitacura se nachází jen pár kroků od Museo de la Moda 
a nabízí dokonalou zelenou oázu uprostřed rušného 
velkoměsta. Butikový Hotel Bidasoa se profiluje jako 
100% sustainable a využívá všechny zdroje obnovitelné 
energie. Lobby, terasa a pool area jsou propojeny  
a okamžitě vás přenesou do dovolenkového módu.

HOTEL BIDASOA 

TIP ESENCE

ESENCECITY
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ESENCEINTERVIEW

text KATEŘINA ČERNÁ   foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ

ŠONKA
MARTIN

Na  schůzku s  týmem Esence přiletěl Martin Šonka s  ce-
lou svou rodinou. Nejmladší syn se během letu z  Tábora 
do  Moravské Třebové ani nestačil probudit a  Martin se 
rozpovídal o své celoživotní vášni pro letadla, ke kterým se 
dostal díky knížkám svého táty a stavění modelů.

Všechno, co ve vás je, jste v posledních letech mu-
sel koncentrovat do padesáti vteřin závodu – byl to 
větší psychický, nebo fyzický zápřah? 
Fyzicky to bylo vždy velice náročné, ale to lze zvládnout. 
Psychice ale někdy neporučíte a přitom musíte ještě co nej-
lépe prodat své pilotní schopnosti.

Jak moc vás překvapila informace o konci Red Bull 
Air Race?
Byl to pro mne šok, fanoušci nám rozhodně nechyběli. 
O tento sport byl vždy velký zájem. Divil jsem se, že stále 
nebyl �nalizovaný kalendář sezony. Pro mne je to chyba 
vedení, ne sportu. 

Přemýšlel jste o tom, co budete po sezoně dělat?
Doufám, že budu dál závodit v letecké akrobacii, ale na to 
si musím někde vydělat peníze, které investuji do tréninku. 
Situace se změnila a všechno je ještě čerstvé, musím si to 
rozmyslet. Nejvíce mne mrzí, že mne Air Race stál vojen-
skou kariéru. 

Ten rozdíl mezi gripenem a lehkým sportovním le-
tadlem je obrovský, nejspíš stejně jako mezi nature-
lem vojáka a letcem, který lítá pro radost… 
Přestože to jsou tak rozdílné stroje, láska k létání je jedna 
a letci obecně mají mnoho společného. Pokud ale jednou 
jste vojenský pilot, máte to už v  sobě nadosmrti. Být stí-
hačem je poslání a  dá vám toho do  života hodně. Pokud 
chcete závodit v  letecké akrobacii, potřebujete zdravou 
dávku agresivity, pokoru a touhu se zlepšovat. To mi armá-
da rozhodně dala. Každý ale nechce bojovat nebo soutěžit. 
Každý druh létání vyžaduje od pilota trochu jiné vlastnosti. 
Hlavní je, aby létání přinášelo radost. Ať už letíte náročnou 
misi s gripenem nebo o titul mistra světa, anebo prostě jen 
v sobotu za kamarádem na kafe na sousední letiště.

Strávil jste sedmnáct let v armádě, co vám ty roky 
daly? 
Daly mi úžasné zážitky a zkušenosti a také spoustu kama-
rádů. Kdo nezažil, nepochopí. Vždycky na to budu moc rád 
vzpomínat.

Jak vypadá váš běžný den před závody? 
Každý den je úplně jiný a ta dynamika mi vyhovuje. V tré-
ninkový den mám většinou tři až čtyři lety. Mezi nimi je pří-
prava na den následující. Řešíme technické věci na letadle 
nebo nějaké mediální povinnosti. Jindy mám zase fyzickou 

Celou bytostí letec, bývalý voják, který pilotoval gripen se stejnou lehkostí jako 
akrobatické letadlo, je posledním vítězem leteckého seriálu Red Bull Air Race, 

jenž letos definitivně končí.
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přípravu. Každý člen týmu má své povinnosti a ty si řeší. Mě 
potom informuje o průběhu. Jak se blíží závod, vidíme se 
častěji. Během závodního týdne jsme pak spolu prakticky 
čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu.

Létáte 15–20 metrů nad zemí, okolo 400 kilometrů 
v hodině. Měl jste někdy strach? 
Strach určitě nemám. Naprosto se potřebuji soustředit 
na svůj výkon. Rozhodně ale je důležitý velký respekt, který 
mě nutí létat bezpečně.

Vzpomenete si na první pocity ve chvíli, kdy jste se 
stal mistrem světa Red Bull Air Race? 
Byla to směs úžasných pocitů radosti, úlevy a do toho vše-
ho tomu vlastně vůbec nemůžete věřit, že se vám to oprav-
du povedlo.

Přátelíte se s ostatními letci, jaké byly jejich reakce 
na tu ohromující zprávu?  
Píšeme si ve whatsappové skupině a prvotní šok a překva-
pení vystřídala rozmrzelost a rozčilení.     

Jak to funguje v Red Bull Air Race? Bylo to podobné 
jako například u závodů F1? 
Nejsem odborník na F1, ale bylo tam mnoho společného. 
Je mnoho aspektů, které by se daly porovnávat, ale to by 
bylo na dlouhé povídání. Co je každopádně rozdílné, je to, 
že u nás se nikdy netočilo tolik peněz. A neměli jsme grid 
girls, ale ty ve formuli už vlastně také zrušili. (směje se)

Kolik času trávíte ve vzduchu? 
Snažím se létat co nejvíc. Na  rozdíl od  dopravních pilotů 
jsou moje lety velice krátké, ale zase opravdu intenzivní 
a  hodně se toho během nich děje. Za  rok nalétám asi tři 
sta hodin. Můj běžný tréninkový let trvá 20–25 minut, takže 
letů udělám poměrně hodně.

Létáte ve vysoké rychlosti, extrémně nízko nad 
zemí nebo nad vodou. Kde vidíte největší rizika?
Je to samozřejmě možná technická závada, ale ty se sna-
žíme eliminovat stoprocentní přípravou a  péčí o  letadlo. 
A pak to, co jako pilot těžko ovlivníte, a to je třeba srážka 
s ptákem. 

Jakým způsobem zvládáte tak obrovské přetížení? 
Slyšela jsem, že někteří piloti křičí, že vidíte napří-
klad černobíle… Co přesně se s tělem děje? 
Nepoužíváme takzvaný anti-G oblek, jaký se nosí například 
ve stíhačkách. Musíme tedy správně zatínat svaly ve spodní 
části těla a správně dýchat, abychom udrželi krev v mozku, 
která se vlivem velkého přetížení přelévá právě do spodní 
části těla. To, že se blížíte hranici, kterou snesete, poznáte 
právě na očích, jelikož to je orgán citlivý na nedostatek krve 
a ten se projevuje ztrátou barevného vidění a také ztrátou 
periferního vidění.

Co ovlivňuje váš výkon? 
Prakticky všechno. Velice důležitá je v našem sportu hlava. 
Když nedokážete zůstat při závodě klidný a  soustředěný, 
nemáte prakticky šanci.

Která země nebo město se vám líbí z výšky nejvíce? 
Nejvíc se mi líbí Česko. Je úžasné létat nad Japonskem, Aus-
trálií nebo Amerikou, ale když letím tady, prostě si připa-
dám doma.

Věnujete se ve svém volném čase i jiným sportům? 
Moc rád plachtím na větroních, jezdím na motorce, na jet-
surfu, běhám, jezdím na kole, plavu nebo v zimě lyžuju. Jde 
vždy spíš o to, na co zbude čas.

Váš nejsilnější zážitek mezi nebem a zemí? 
Bylo jich opravdu mnoho a těžko vypíchnout ten nejsilněj-
ší. První sólo na gripenu byl určitě jeden z nich, vítězný let 
o titul mistra světa a nebo když jen vyjde krásné počasí a já 
letím při zapadajícím slunci domů z tréninku. 

Vaše vysněné letadlo? 
Měl jsem štěstí, že jsem si mohl zalétat mnoho skvělých le-
tadel. Rozhodně mi chybí stíhačky a nebo například ty pís-
tové z druhé světové války. To byly úžasné stroje a na nich 
bych si moc rád zalétal.

Byl byste rád, kdyby se některé z dětí věnovalo lé-
tání? 
Budu moc rád, když se budou věnovat asi jakémukoli spor-
tu a nebudou sedět jen doma u počítače. Pokud to bude 
létání, bude to fajn a rád jim svoje zkušenosti předám. Nutit 
je ale nebudu.

Čemu byste se věnoval, pokud by to nemohlo být 
létání? 
Asi bych seděl, zíral do dáli a přemýšlel, jak se k létání do-
stat. Potřebuji být pořád okolo letadel, ale pokud by to 
opravdu muselo být něco jiného, tak asi něco okolo spor-
tu. Celé mládí jsem dělal sportovní gymnastiku, tak možná 
něco tam, nebo například sportovní žurnalistika. Těžko říct.

Co vám udělalo v poslední době největší radost?
Moje děti každý den. Jsou úžasné.

MARTIN ŠONKA

Český akrobatický pilot a bývalý pilot vzdušných sil 
AČR, vicemistr světa, mistr Evropy a České republiky 
v akrobatickém létání. V roce 2018 se stal vítězem série 
prestižních mezinárodních závodů Red Bull Air Race.

VELICE DŮLEŽITÁ JE V NAŠEM SPORTU HLAVA, MUSÍTE ZŮSTAT KLIDNÝ A SOUSTŘEDĚNÝ
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Kdo je častěji hlavou v oblacích než nohama na pevné půdě, ocení 
hodinky indikující časová pásma zvaná GMT. Ovšem náš výběr 

sahá ještě o kus dál. S pěticí letošních novinek budete cestovat 
nejen pohodlně, ala zároveň i stylově.

1/ BREITLING Celkem tři různé modely 
vzdávají hold proslulým aerolinkám, jako jsou 
Pan Am (na obrázku), Swissair a TWA. 
V barvách těchto leteckých společností je vyve-
den číselník a detaily chronografu. Navitimer 
1 B01 Chronograph 43 Airline Edition začí-
ná na 197 600 Kč. Carollinum, Klenotnictví 
Dušák, Breitling butik 

2/ PATEK PHILIPPE Na dovolené nám dny 
v týdnu splývají v jediný báječný okamžik. 
Ten, kdo má realitu pod kontrolou, je klasický 
model 5212A Calatrava Weekly Calendar. 
V ocelovém 40mm pouzdře se safírovým dýn-
kem pracuje automat, který prozradí, koliká-
tého dnes je, jaký je den, kolikátý týden a který 
měsíc. 811 000 Kč, Patek Philippe butik  

3/ IWC Výlet do pouště či na safari může 
být dramatický, když zapomeneme na čas. 
To se nepřihodí s pětisetkusovou limitkou ze 
Schaff hausenu s názvem Pilot’s Watch Chro-
nograph Top Gun Edition Mojave Desert. Au-
tomatický chronograf je ukryt ve 44,5mm kera-
mickém pouzdře pískové barvy. 265 200 Kč, 
Carollinum, Klenotnictví Dušák

1.

2.

3.

text KATEŘINA DAŇKOVÁ 
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Říká se, že investice do cestování je investicí do sebe. Co te-
prve, když tuhle investici zdvojnásobíte a pořídíte si hodin-
ky, které vám pomůžou neztratit na cestách pojem o čase. 
Jednou z nejoblíbenějších funkcí nadšených cestovatelů je 
ukazatel druhého časového pásma, známý též jako GMT. 
Hodinky s touto funkcí najdeme v portfoliu mnoha věhlas-
ných značek, dostupné jsou verze quartzové i mechanické. 
Tato komplikace může mít mnoho podob, někdy jí postačí 
přídavná druhá hodinová ručka, jindy je součástí číselníku 
či lunety též výčet čtyřiadvaceti světových metropolí, při-
čemž každá z  nich patří do  jiného časového pásma. Pás-
mový čas byl zaveden po významné astronomicko-fyzikál-
ní konferenci ve Washingtonu v roce 1884. Klíčový se stal 
nultý poledník procházející londýnskou částí Greenwich, 
který převzal roli základního časového pásma. Od něj pak 
každých patnáct stupňů východním i  západním směrem 
přičítáme nebo odečítáme přesně jednu hodinu. 
Další praktickou funkcí, kterou horlivý cestovatel uvítá, je 
kalendář, v  ideálním případě věčný, který upravuje auto-
maticky délku měsíců a  jednou za  čtyři roky se nenechá 
překvapit přestupným rokem. Nepohrdne však ani ročním 
kalendářem, ten se s  přestupným rokem sice nepopere, 
korekci musí majitel hodinek provést ručně, nicméně i tak 
poskytne důležité množství údajů (například datum, den 
v týdnu, týden a měsíc). Kdo se během dovolené rád potá-
pí, ocení větší vodotěsnost hodinek, některé mechanické 
hodinky zvládnou svými funkcemi uspokojit i hráče golfu 
či nadšené jachtaře. Sběratelé hodinek si jistě nenechají 
ujít letošní limitované a speciální edice spojené s cestová-
ním. Jde o legendu Navitimer 1 značky Breitling v barvách 
tří světových aerolinek, pilotky od IWC, jejichž pouzdro při-
pomíná písek z Mohavské pouště, či hodinky značky Ome-
ga připomínající nejslavnější misi ve  vesmíru Apollo
11. Všechny totiž řadíme mezi investiční destinace.

SVĚT MECHANICKÝCH HODINEK JE 
NEKONEČNÝ, ZAČNĚTE HO OBJEVOVAT

4/ TUDOR Prototyp hodinek ze šedesátých let se po více 
než půlstoletí dočkal komerčního uvedení. Black Bay P01 
sice vychází z rodiny potápěčských časomír, ovšem dvou-
setmetrová vodotěsnost odpovídá dvacetimetrové hloubce 
a na to je při ponorech třeba myslet. Zajímavostí je fi xace 
lunety a korunka na pozici čtvrté hodiny. 96 980 Kč, Caro-
llinum, Hodinářství Bechyně

5/ OMEGA Jako vejce vejci je podobná novinka Speed-
master Apollo 11 50th Anniversary LE svému předchůdci 
z roku 1969. Právě padesát let nás letos dělí od okamžiku, 
kdy lidská bytost vstoupila na Měsíc. A protože i tehdy byla 
značka Omega u toho, je přirozené, že fanoušky potěší zla-
tou limitkou v počtu 1014 kusů. 862 900 Kč, Klenotnictví 
Dušák, Omega butik 

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

ESENCESTYL
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ŠVÉDSKO je jednou z nejkrásnějších zemí na světě, kde se nedotčená 
příroda mísí s historií i elegancí moderní doby

ESENCETRAVEL
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V SOUZNĚNÍ
Švédsko. Obrovské území, které nabízí rozmanité krásy přírody i bohatou 

kulturu a historii. Uchvátí vás kouzelnou krajinou plnou jezer, hlubokých lesů 
a nerušeného klidu. Země Vikingů jako jedna z mála zemí, kde ještě cítíte 

velké souznění s přírodou a kde je vše v rovnáze.

text a foto KARIN ZADRICK
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JEZERO Vänern, největší ve Švédsku
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VASTERGOTLAND a líbezná kulturní krajina s březovými háji
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TYPICKOU švédskou scenérií jsou rozlehlá jezera a lesy

DALARNA je především nádherná krajina. Cestu krajem lemují louky a jezera, červeně 
zbarvené domy, domky či hospodářská stavení s typickým švédským plotem.

ŠVÉDOVÉ SI SVÉ ČISTÉ PŘÍRODY VELICE VÁŽÍ A CHOVAJÍ SE K NÍ ŠETRNĚ A S RESPEKTEM
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REVOLUCE 

text MARTIN BECK   foto ARCHIV FIRMY

Během milánského týdne designu představil britský sochař Alex 
Chinneck monumentální surrealistickou stavbu IQOS World 
s vizí budoucnosti bez kouře. 

ESENCEDESIGN
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Milan Design Week je každoročně oslavou designu v Evro-
pě, která spojuje všechny národnosti z celého světa. Jednou 
z nejpoutavějších instalací byla i velkolepá stavba britského 
sochaře Alexa Chinnecka, který jako vizionář představil po-
hled do budoucnosti, přičemž jako symbol využil zip, které-
mu všichni bez rozdílu národnosti a jazyka rozumějí.
Na  pohled klasická milánská budova, při pohledu na  ni 
však zaznamenáte právě charakteristický element, jako je 
zip. Britský sochař Alex Chinneck ve svém velkolepém díle 
zkombinoval prvky architektury, divadla a  také precizního 
inženýrství, z  nichž přirozeně vytvořil neočekávané tvary. 
„Stěny a podlaha uvnitř objektu se staly jakousi metaforou 
procesu transformace evokující zdánlivě nekonečnou cestu 
k nové budoucnosti,“ prozradil pětatřicetiletý britský sochař.
„Alex překračuje zvyklosti a  otevírá svět nekonvenčních 
věcí. Otevřel zip, jak jsme mohli vidět, s  výhledem na  bu-
doucnost. Právě vize budoucnosti je tak trochu podobná té 
naší. Před patnácti lety, když jsme prodávali tabákové výrob-
ky, jsme si řekli, že lepší alternativou pro kuřáky bude, když 
najdeme něco, do čeho můžeme investovat a najímat vědce, 
designéry, technology, kteří zkoumali a hledali, dokud nena-
šli řešení,“ dodává Frederic de Wilde, prezident PMI pro EU , 
který se s Alexem setkal hned poté, co uviděl jeho práci a to, 
jak popisoval svou tvorbu.
Alexovu tvorbu vystihuje jakýsi alternativní svět plný surre-
alistických tvarů velkých měřítek. Tím, že posouvá hranice 
materiálů, vznikají nová spojení, která nás nutí zamyslet se 
nad současným vnímáním reality, lidí a věcí.
Jeho poznávacím znamením je právě symbol v podobě zipu, 
který se objevuje v  rámci instalace na více místech a sym-
bolizuje náhled do budoucnosti. „Kamenný zip představuje 
opravdu hodně, je to hravá forma deformace budovy, odha-
lení něčeho za ní. Vždy je zajímavé použít něco, co je nám 
známé, a změnit tomu velikost a materiál, jako jsme to udě-
lali tady,“ prozradil Alex.
Obvykle projekt takových rozměrů trvá měsíce, dokonce 
roky. Toto je velmi zrychlený proces, který však vyžadoval 
velkou dávku ambicí. Ambicióznost mu koluje v  krvi už 
od  dětství, kdy se setkal s  touto formou umění. Alexova 
cesta k  sochařství byla velmi přirozená. Jeho pozornost si 
získala nejprve malba, a krátce na to ho velmi bavilo vyrá-
bět věci z různých materiálů, jako je dřevo nebo kov, takže 
to přišlo velmi instinktivně a přirozeně. Byl velmi fascinován 
workshopy, které měl na škole Chelsea College of Arts v Lon-
dýně. Po škole začal dělat asistenta svému učiteli Conradu 
Shawcrossovi, podobně jako i  mnozí další mladí umělci. 
„Naučil mě velmi mnoho, ale mohu říci, že nejvíce to, jak být 
ambiciózní. On byl extrémně ambiciózní umělec,“ vyjádřil se 
na jeho adresu.
Na  instalaci IQOS World spolupracovalo stovky úžasných 
lidí, a  to několik měsíců. „Použili jsme řadu materiálů jako 
ocel, dřevo, barvu, kámen, plast, elektřinu, osvětlení, byly to 
desítky a desítky materiálů a stovky a stovky lidí.“

Vzhledem k tomu, že jde o monumentální dílo obrovských 
rozměrů, zajímalo nás, jaký má samotný sochař postoj k udr-
žitelnosti životního prostředí a záchraně planety. „Myslím, že 
se svět hýbe velmi pozitivním směrem. Narůstá povědomí 
v této oblasti a já přispívám k této myšlence tím, že přetvářím 
budovy a objekty, dávám jim nové využití. Namísto demoli-
ce a odstranění je využijeme a to je náš záměr. Také použí-
váme hodně obnovitelných materiálů. Jsme velmi obezřetní 
v  používání materiálů, mnoho z  těchto složek uchováme, 
znovu použijeme, znovu vystavujeme a zvažujeme způsob, 
jak s nimi dále zacházet,“ dodal na závěr jeden z nejúspěš-
nějších sochařů, který se nebojí přijmout nové výzvy.

ALEX PŘEKRAČUJE ZVYKLOSTI A OTEVÍRÁ SVĚT NEKONVENČNÍCH VĚCÍ. OTEVŘEL 
ZIP, JAK JSME MOHLI VIDĚT, S VÝHLEDEM NA BUDOUCNOST BEZ KOUŘE

ALEX CHINNECK (1984)

Britský sochař a umělec je absolventem Chelsea College of 
Art, kde studoval malbu a je také členem Royal British 
Society of Sculptors. Velkoformátové instalace se staly jeho 
rukopisem, za který mu deník The Guardian dal přezdívku 
„mistr architektonické iluze“.
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FLEX

VYSAJE COKOLIV

Ultra-výkonný motor

www.rowenta.cz

VŽDY PŘIPRAVENÝ

Dlouhá výdrž
Při použití ručního vysavače

VYSÁVÁ KDEKOLIV

5× dál pod nízkým nábytkem
Díky technologii Flex a ultra tenké sací hubici, ve srovnání 

s pevnou trubicí.

*Díky technologii Flex a ultra tenké sací hubici, ve srovnání s pevnou trubicí.
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PESTRÉ LÉTO
Pusťte do svého života barvy. Obzvláště v létě je 
čas na to experimentovat s různými tóny. 

TIKAJÍCÍ PŘITAŽLIVOST „Nemohl jsem z ní spustit 
oči, byla tak něžná, přitom suverénní. Dokonalá 
v každém svém úhlu. Fascinovala mě svou originali-
tou, která jí dávala jedinečnou nadčasovost a odušev-
nělou preciznost. Věděl jsem, že přitahuje pozornost 
v luxusním baru i v moderní kanceláři. Věděl jsem, 
že ji nemůžu mít…“ Alya Lazer, sebevědomé hodiny 
pro ženy. Navazují na oblíbenou řadu STORM 
z broušeného skla. Dámské hodinky s jedinečnými 
řezy skleněného ciferníku, s elegantně tenkým páskem 
zdobeným značkovým srdcem STORM s decentně 
zasazeným krystalem Swarovski. V sametově fialovém 
provedení pro ty, ve kterých dýchá harmonie, v námoř-
nické modré pro ty s objevitelskou duší, v jemně růžové 
pro romantické duše nebo v zeleno-zlaté pro svérázné 
umělkyně života. Stačí si vybrat!  S TŘÁSNĚMI Semišová kabelka Longchamp s třásněmi a ře-

tízkem je tím správným doplňkem k uvolněnému letnímu stylu. 
Můžete ji nosit jako cross body nebo ke koktejlkám přes rameno. 
K dostání v Pařížská 16

„NEJLEPŠÍ BARVA NA SVĚTĚ JE TA, KTERÁ VÁM 
JDE NEJLÉPE K PLETI.“ — COCO CHANEL 

CHARISMATICKÁ Parfémová voda LIU•JO se otevírá 
svěžím gejzírem liči, malin, bergamotu a italských mandari-
nek, které tvoří dokonalý úvod k zářivě ženskému srdci, jemuž 
vévodí konvalinky a eg yptský jasmín s ylang-ylangem. Závěr 
s sebou přináší akord vanilky, pižma, santalu a luxusního 
pačuli. www.fann.cz

TIP ESENCE
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text KARIN ZADRICK  

Vybrali jsme pro vás sedm inspirativnich dam, které posouvají hranice 
ve svých oborech, a přesto nepřicházejí o svou ženskost.

SÍLA ŽEN

ESENCEBUSINESS
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text KATEŘINA ČERNÁ  foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ

KŘÍDLA
ROZTÁHNOUT

Petra Ondrušová zasvětila svou kariéru prémiovému 
bankovnictví. V rámci služby Erste Premier České 
spořitelny nyní řídí dvousethlavý tým „designérů 
finančního života“. 
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Čas je v jejím životě nejluxusnější komoditou, ale díky umě-
ní delegovat si zachovává prostor pro kreativitu v přístupu 
k prémiovému bankovnictví i místo pro osobní záliby a ro-
dinu. V péči o klienty pak ráda posouvá hranice toho, co je 
možné, a hledání konkrétního řešení je pro ni inspirací.  In-
spirativní je proto i aktuální kampaň Erste Premier, která stojí 
na ilustracích Elišky Podzimkové a fotogra�ích Matúše Tótha.    

Dnes je již běžné setkávat se se ženami na vyso-
kých manažerských pozicích. V čem myslíte, že je 
přístup žen výjimečný? 
Nevím, jestli je přístup žen výjimečný, ale určitě může být 
v mnoha ohledech jiný. Důležitá je autenticita. Já mám ráda 
genderově vyvážené týmy, jelikož si myslím, že se ženská 
a mužská energie vzájemně doplňují. Přístup žen může být 
výjimečný možná o něco větší empatií, ale i to je velmi in-
dividuální. 

Co je pro vás osobně v pracovní rovině nejdůleži-
tější? 
Pro mě osobně je klíčové, že dělám práci, která mě baví 
a naplňuje a která má smysl. Nejdůležitější jsou lidi, se kte-
rými pracuji. Vyzkoušela jsem si, že když má člověk sklony 
zvládnout úplně všechno, končí vyčerpaný. Pak přichází 
o  zajímavé příležitosti i  dobré nápady. Proto je důležité 
umět delegovat, přenést zodpovědnost na  ostatní. Když 
dáte druhým důvěru, roztáhnou křídla a vy víte, že na úko-
ly nejste sama. V  lidech okolo hledám inspiraci, která nás 
může rozvíjet dále.

Podle jakého klíče si vybíráte nejbližší spolupra-
covníky?
Žádný přesně de�novaný klíč pro výběr spolupracovníků 
nemám. Důležité je pro mě to, aby lidi věděli, proč svoji 
práci dělají, dávala jim smysl a chtěli ji dělat. 

Prémiové bankovnictví s sebou nese spojení se za-
jímavými projekty. Které z nich považujete za nej-
úspěšnější? 
Naše značka souzní dlouhodobě s  projekty zaměřenými 
na  design, tam vidíme mnoho paralel.  S  oblibou říkám, 
že naši bankéři jsou designéři �nančního života našich 
klientů. Naše práce spočívá v  tom, že své klienty musíme 
opravdu do hloubky poznat a stejně jako designéři musíme 
pochopit jejich potřeby a podle toho hledat řešení. Dlou-
hodobě stojíme po boku Designbloku a cen Czech Grand 
Design. Design je zkrátka metaforou pro spojení kreativity, 
kvality a funkčnosti našich služeb, proto se mu věnujeme 
nejvíce. A vždy si vybíráme projekty s nejvyšším potenci-
álem úspěchu. Naši klienti tento náš výběr oceňují, a navíc 
si užívají toho, že na všech eventech získávají něco navíc. 
Mezi to nejcennější patří zajímavý prostor pro networking.

Co vám v poslední době v tomto směru udělalo nej-
větší radost? 
Zůstanu u umění – moc se těším na výstavu výjimečného 
mladého umělce Musy (Lukáše Musila), kterou připravuje 
pražská Villa Pellé a my jsme jejími partnery. Klienti se tak 
mohou těšit i na zajímavou vernisáž. A protože v Erste Pre-

mier věříme dobrým věcem, výstava bude prodejní a  její 
výtěžek poputuje Nadaci Debra, která pomáhá dětem 
s nemocí motýlích křídel.

Jak byste charakterizovala služby Erste Premier?  
Erste Premier je služba charakteristická především svou 
komplexností a  individuálním přístupem. Vnímáme udá-
losti a změny, které klienty v životě provázejí, a umíme svůj 
servis i produkty přizpůsobit tak, abychom je vždy podpo-
řili na cestě za jejich cíli. Vedle individuální péče o �nanční 
potřeby patří ke službě Erste Premier i řada nadstandard-
ních bene�tů, které zpříjemní a zjednoduší život klientům 
i jejich rodinám.

Brzy se pojede Erste Premier Trophy. Zúčastníte se 
aktivně? 
Aktivně jsem se účastnila několika ročníků, ten letošní vy-
nechám. Jsem si ale jistá, že si ji naši klienti maximálně užijí, 
každá Erste Premier Trophy je úžasným zážitkem. Ostatně 
námět stát se partnerem jachtařských eventů vzešel právě 
od klientů. Pro nás je to ideální doplněk našeho širokého 
servisu pro klienty, protože vedle komplexních �nančních 
služeb vždy klademe důraz na nadstandardní bene�ty.

Co je největším přínosem této akce?
Regata sama o sobě je výjimečným zážitkem. Přínos Erste 
Premier Trophy pro nás spočívá v možnosti strávit čas s kli-
enty a ještě lépe je poznat mimo banku. A pro naše klienty 
je to příležitost potkat mezi účastníky svého příštího ob-
chodního partnera nebo také nové přátele, samozřejmě. :-) 
Interakce na palubě a večerní společenský život je pro na-
vázání nových vztahů ideální. Nám se velmi osvědčilo dát 
lidem podobných zájmů možnost potkat se v neotřelém, 
jiném prostředí. Vznikají tak zajímavé nové projekty.

Jakým způsobem vy osobně ráda relaxujete? 
Ráda relaxuji s  rodinou, sportem, cestováním nebo pří-
jemnou masáží. V mém případě je ale relaxací třeba jenom 
hodina volna, kterou můžu trávit naprosto sama se sebou. 
(směje se)

Jaké jsou vaše oblíbené destinace a cestovatelské 
sny?
To by byl dlouhý seznam destinací již navštívených nebo 
v  dimenzi snů. Každopádně cestování a  poznávání s  ním 
spojené miluji. Poslední dobou je pro mě však důležitější 
společnost, se kterou cestuji, než destinace jako taková.

PETRA ONDRUŠOVÁ 

Prémiovému bankovnictví se na manažerské pozici věno-
vala už v Citibank, později stála u budování služby pro 
bonitní klienty v HSBC. Dnes je manažerkou prémiové-
ho bankovnictví České spořitelny Erste Premier.
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Máte rozmanité pracovní zkušenosti – ať už z agen-
tur, ze strany klienta, živnostníka, ale i korporátu. 
Můžete shrnout výhody a nevýhody jednotlivých 
pracovních forem?
Mnozí zaměstnanci si ani neuvědomují, jakou výhodu má 
placená dovolená. Pokud děláte sama na  sebe, je volný 
čas velkou vzácností, a když už si dokážete nějaký zařídit, 
pak musíte počítat s tím, že nebudete mít v době dovolené 
žádný příjem. Jako živnostník si však zase svou práci řídíte 
sama, což je přirozeně mnohem větší zábava.

Jaká z nich vám osobně sedí nejlépe a proč?
De�novala bych to jinak. To, že jsem si prošla tím vším, mi 
dalo velkou sílu a  vědomí, že se nemám čeho bát. Že ať 
budu v jakékoli roli, na jakékoli straně, vždycky to zvládnu. 
Je to jen o mně a o tom, jak se s tím popasuji. 

Pracujete jako ředitelka externí komunikace  
Raiffeisenbank, co to všechno obnáší?
Kdybych měla všechno popsat, vydalo by to na čtyři strany! 
Ale v základu jde o propagaci banky. Jsem „v první linii“, což 
znamená, že musím být pro případ jakékoli krizové situace 
neustále on-line, připravena jít před televizní kamery, ko-
mentovat aktuální dění. To se naštěstí nestává tak často. 

Co vás na tom baví nejvíc?
Při této otázce se mi vždycky vybaví Nela Boudová v jed-
nom z mých oblíbených českých �lmů a věta: „Ta různoro-
dost…“

Musíte kvůli práci hodně cestovat nebo si cestování 
užíváte spíše po osobní rovině?
Teď už ne, ale když jsem pracovala v cestovním ruchu a vo-
zila novináře na poznávací cesty do zahraničí, tak to bylo 
na denním pořádku. Vypadalo to tak, že jsem v neděli odle-
těla, za týden v sobotu se vrátila, přebalila kufry a v neděli 
letěla znovu. Ale to jde asi jen do určitého věku. Ve chvíli, 
kdy už máte nějaké závazky, není to moc kompatibilní. Ces-
tuji však stále moc ráda. 

Jaké jsou vaše srdcové destinace a co si na nich nej-
více užíváte?
Prošla jsem kdysi pěšky půl Evropy a zbytek projezdila au-
tem a musím říct, že každé místo má své speci�cké kouzlo. 
Je těžké srovnávat. Pokud však mám vybrat ta nej, tak k nim 
patří Londýn, kde jsem dva roky žila, ale hlavně Řím. Mám 
pocit, že jsem v něm musela prožít některý z minulých ži-

votů. Obdobné stavy mívám také na  Krétě. Loni jsme se 
s přítelem trochu odvázali a vyrazili do Kalifornie. Amerika 
mě nikdy moc nelákala, ale pokorně přiznávám, že Kalifor-
nie mě dostala! Je tam úplně všechno. Příjemné klima, milí 
lidé, moře, lesy. A hlavně pohoda v  tom smyslu, že nikdo 
nenadává, nikdo se na vás nezlobí, když dáte špatně blinkr. 
Všichni se ptají, odkud jste, a když řeknete Czech Republic 
a  Praha, hned vytahují mobil a  ukazují své rodinné fotky 
s orlojem. V každé zapadlé kavárničce mají kasičku na cha-
ritu a hlavně všude, ale opravdu všude mají čisté toalety!

Jaký je váš cestovatelský sen, pokud nějaký máte?
Kdybych mohla po zbytek života trávit půl roku na cestách 
a  půl roku doma na  své zahrádce, splnil by se mi můj ži-
votní sen, nejen ten cestovatelský. Je tolik nádherných míst 
na světě…

Zajímáte se o interiérový design – jak tato vášeň 
vznikla?
Jsem od  malička kutil. Umím přivrtat konzole, vyměnit 
umyvadlo i  zapojit lustr. Baví mě vymýšlet, jak co udělat, 
vyrobit, představovat si výsledek. S  pořízením domku se 
moje zkušenosti znásobily a tak jsem se rozhodla si z koníč-
ka udělat řemeslo. Absolvovala jsem rekvali�kační studium 
na interiérový design a home staging a začala vymýšlet re-
alizace pro klienty.  

Z vaší záliby se stala živnost, věnujete se designu 
interiéru, ale také home stagingu – co to je?
Home staging je zjednodušeně řečeno příprava nemovi-
tosti k  prodeji nebo pronájmu. Jde o  speciální disciplínu, 
kdy musíte prostor upravit tak, aby zaujal případného kup-
ce. Málokdo si uvědomuje, že o  tom, zda si byt zájemce 
koupí, je rozhodnuto v prvních třiceti vteřinách. Je to o po-
citu. Interiérový designér vidí svět očima kupujícího a zná 
fígle, jak prostor upravit do ideálního stavu. 

PETRA KOPECKÁ

„Canisterapii dělám se svým zlatým retrívrem Abarem. 
Chodíme do domova seniorů, do školky k autistickým dě-
tem, ale i ke zdravým dětem, které učíme, jak předcházet 
úrazům při setkání s cizím psem.“

VÁS BAVÍ
DĚLEJTE, CO 

Od asistentky po ředitelku marketingu a komunikace, taková je pracovní kariéra Petry Kopecké, 
která před třiadvaceti lety vkročila do oboru public relations. Před šesti lety k tomu přidala 
interiérový design a home staging. Miluje Řím a se svým retrívrem se věnuje canisterapii. 

text BARBORA VOJTOVÁ   foto ARCHIV FIRMY
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Jste ředitelka HR, lidských zdrojů. Jak se v innogy 
snažíte profilovat právě v oblasti práce se zaměst-
nanci?
Napříč společností pracujeme s velmi různorodou skupinou 
zaměstnanců. Od mileniálů až po kolegy, kteří v innogy pra-
cují i přes čtyřicet let, od obchodníků, �nančníků po tech-
niky a  inovátory. Digitalizace a  vstup do  nových byznysů 
vytváří poptávku po  profesích a  specializacích, které před 
několika lety vůbec neexistovaly. Proto musíme být hodně 
kreativní a inovativní. Prostě #innogystyl.

Co tedy hraje prim při vybírání vašeho zaměstnance?
V první řadě nás zajímá, co uchazeč o zaměstnání umí, jaké 
má zkušenosti a co nového nám přinese, co se od něj naučí-
me. Důležité je ovšem i to, jaký je to člověk, jaké má hodnoty, 
abychom se dokázali dobře sladit. Znalosti se dají v mnoha 
případech doučit a vypilovat. 

Ve vaší kampani zní: „Nehledáme zaměstnance, 
hledáme srdcaře.“ Popište to více, prosím.
Máme svou kulturu a  svého ducha a  žijeme de facto jako 
pospolitost. Vůbec neodpovídáme představě o tvrdé ener-
getice. A je to logické. Pokud jste v práci více než osm hodin 
denně, je to víc času, než strávíte se svou rodinou. Takže je 
přirozené, že se tam chcete cítit dobře. Pokud do práce ne-
chodíte rádi, je to poznat i na vašich výsledcích. Sama se tím 
řídím a chci, aby si zaměstnanci našli u nás to příjemné, proč 
s námi chtějí zůstat. 

Spolupracujete se středními i vysokými školami. 
Na jaké bázi to funguje?
Pro nás je spolupráce se školami v posledních dvou letech 
hodně silné téma, ale chceme to dělat trochu jinak. Ne-
chceme dávat školám jen sponzorské dary a mít někde pa-
sivně vyvěšený plakát se svým logem. Snažíme se budovat 
dlouhodobé vztahy založené na důvěře a možnosti podílet 
se na něčem, co dává smysl. Studenti u nás absolvují stáže, 
podporujeme je při psaní studentských prací a  mohou se 
zapojit do různých programů, které na školách podporuje-
me. Ať už je to stipendijní program na vybraných učilištích, 
tréninkové programy pro klíčové byznysy či program DofE 
(Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), který podporuje 
komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí.  

V čem vnímáte největší přínos těchto programů?
Vychováváme si tak budoucí generaci zaměstnanců.

Je ještě ve vaší profesi něco, čeho byste chtěla do-
sáhnout? Máte nějaké přání?
Pro mě je důležité, když má moje práce smysl, když mohu 
pomoci byznysu a když vidím, že jsou lidé okolo spokojení 
a plní energie. Baví mě digitalizace a baví mě lidi.
Mým přáním je, aby innogy představovala na  pracovním 
trhu synonymum pro úspěšnou, dynamickou a  inovativní 
�rmu, ve které se k sobě lidé chovají přátelsky, ve které se 
hodně smějí, baví je jejich práce, plní si své profesní i kari-
érní sny a současně žijí naplno svůj osobní život. To je můj 
#innogystyl. 

Co vám v poslední době udělalo v práci největší ra-
dost?
Nedávno u nás proběhlo inspirativní setkání pro HR komuni-
tu v České republice. Představili jsme několik projektů, které 
vedly k  digitalizaci našich procesů v  lidských zdrojích, na-
příklad elektronický podpis pracovně-právních dokumen-
tů, digitální onboarding, digitální vzdělávání či interaktivní 
dashboardy pro manažery. Zpětná vazba byla skvělá. Jsem 
ráda, že jsme inspirací pro ostatní společnosti na trhu, a jsem 
pyšná na to, že jako innogy udáváme v této oblasti trend.

Jaké je vaše motto? Čím se v životě řídíte?
Snažím se na všechno dívat jako na příležitost něco se na-
učit a mojí základní otázkou je: „Proč?“ Dokud na ni nemám 
odpověď, ptám se. A taky dost často svému týmu říkám, že 
naštěstí nejsme kardiochirurgové. Ono je při práci s  lidmi 
většinou lepší nespěchat.

ERIKA VORLOVÁ, PHD., PHDR., MSC

Erika Vorlová je personální ředitelka ve společnosti innog y 
(dříve RWE). Vystudovala psychologii na FF UK a poté 
Management lidských zdrojů na Sheffield Hallam Uni-
versity. Působí jako členka správní rady programu DofE 
(Mezinárodní cena vévody z Edinburghu). 

STYL
RÁDA UDÁVÁM

Žena, díky které se rozrůstá lidský potenciál značky innog y. Seznamte se s Erikou Vorlovou. 
O různorodosti a náročnosti její práce s více než čtyřmi tisíci zaměstnanci svědčí témata jako 
rozvoj nových byznysů, digitalizace, diverzita, flexibilita a atraktivita značky zaměstnavatele.

text BARBORA PEČOVÁ   foto: TOMÁŠ ŽELEZNÝ



TALENT
KAŽDÝ MÁ

Diana Rádl Rogerová je řídící partnerkou Deloitte ČR, kde působí již od roku 
1996. Žije v Praze, ale část jejích kořenů je propojena s Kubou. Miluje pohyb 
a má schopnost objevovat v lidech jejich talent. 
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Jste zastánkyní toho, že každý člověk má svůj ta-
lent, mnohdy skrytý. Daří se vám jej u svých za-
městnanců rozklíčovat?
Já doufám, že ano. I když si myslím, že úplně nejdůležitější 
je, aby si každý svůj talent uvědomil sám a dokázal s ním 
pracovat. Já pak každého ráda podpořím v  jeho rozvoji 
a ráda nabídnu každému, kdo o to stojí, svoji pomoc při ka-
riérním i osobnostním růstu.

Co je důležité pro to, aby si člověk mohl uvědomit 
svůj talent?
Talent do velké míry souvisí s tím, co člověka baví. Pokud 
někdo dělá něco, co ho baví, a současně je v tom dobrý, pak 
na to má talent. Ale pokud ho to nebaví, je lepší se odhod-
lat posunout se dál a zkusit něco jiného. 

Kdy a jak jste si uvědomila ten váš?
Asi už v dětství. Vždycky jsem byla technický a matematic-
ký typ. A to mě nakonec přivedlo do auditu a poradenství, 
což je oblast, kde jsem se právě díky svému zaměření našla. 
Ráda hledám nové příležitosti, jak měnit status quo, a ba-
vím se s lidmi. Tyto vlastnosti mi pomáhají nejen být úspěš-
ná v tom, co dělám, ale hlavně plně si to všechno užívat.

Máte pocit, že jej ve svém synovi již vidíte?
U svého syna vidím jako matka samozřejmě spoustu talentů, 
ale zatím se nevyhraňuje, je mu teprve jedenáct. Byli jsme 
na společném kurzu, aby objevil svůj talent, a jedna z věcí, 
která mu vyšla, je „okouzlující“, tak si asi umíte představit, 
jaká na to byla reakce. Jsou na něm patrné kubánské geny, 
je to velký pohodář, má rád tanec a je sebevědomý. Vidím 
to tak, že má v současné chvíli ještě všechny dveře otevřené 
– baví ho spousta věcí. A nedělám velkou vědu z toho, když 
mu něco nejde. Nemusí přece vynikat ve  všem, ale budu 
ráda, když bude pracovat na tom, co ho bude bavit.

Co si myslíte o řádu – jak moc je pro člověka v ži-
votě důležitý?
Myslím, že tato otázka nemá jednoznačnou odpověď. Opět 
je to o tom, jaký typ člověka jste. Pro mnohé není řád úplně 
důležitý, ale pro jiné je to naprosté vodítko, které jim dává 
jistotu, že se pohybují ve společnosti určených mantinelech. 

Máte dojem, že „řád“ znamená nepříjemnou po-
vinnost, nebo že jde spíš o záchytné životní man-
tinely?
Domnívám se, že jsou to spíše záchytné body, do jisté míry 
mantinely, ve kterých se pohybujeme. Je to něco, co nám 
pomáhá uvědomit si, kde je můj plný prostor a kde si mohu 
dělat, co chci. A  pak dále prostor, kde už je i  někdo jiný, 
a proto musím respektovat i  jeho či ji. To je pro mne řád, 
respekt vůči ostatním. 

Pocházíte z kubánsko-české rodiny. Jací jsou Ku-
bánci v porovnání s Čechy, oba národy mají komu-
nistickou minulost, vnímáte tam nějaké podobnosti?
Myslím, že Češi často neumějí vypnout ani doma, když při-
jdou z práce. Stále přemýšlejí, co mohli udělat lépe, a svůj 
úspěch si nedokážou tak užít. Kubánce naproti tomu neza-

jímá, jestli jsou v zaměstnání úspěšní nebo ne, práce je až 
na druhém místě. Zaměřují se především na rodinu, štěstí 
a  pohodu. Češi by se měli naučit být šťastní, neboť to je 
hlavně o vaší vlastní pohodě a životním přesvědčení.

Kubánci mají tanec a hudbu v krvi, chodíte pravi-
delně tančit do nějakého tanečního studia, nebo si 
zkrátka pouštíte doma rádio a jste schopná protan-
čit noc? 
Ano, jsem schopna protančit noc. Není to tak, že bych dnes 
chodila pravidelně, ale když je příležitost, vždy tančím. Pro 
mne je to úžasný relax, co přibližuje lidi.

Co vás na cestování nejvíc fascinuje a co podle vás 
lidem přináší, proč jej tak milují?
Každý miluje cestování z  jiných důvodů. Někdo když ces-
tuje, tak jen pasivně odpočívá, někdo rád poznává nová 
místa a lidi, kultury, a někdo si prostě chce jen udělat čárku, 
že tam byl. No a někdo proto, že při tom hledá nový typ 
adrenalinu.

Myslíte si, že si lze podobné pocity – jako mají lidé 
při cestování – navodit také v běžném životě?
Já jsem přesvědčena, že ano. Pokud chcete poznávat nové 
lidi, stačí se s nimi bavit, když chcete poznávat nové věci, 
stačí se občas jen porozhlédnout kolem sebe, nedej bože 
zvednout hlavu.

Studovala jste umění v Madridu a ekonomii v Pra-
ze – když je porovnáte ze studentského úhlu pohle-
du, jaká jsou to města?
Studovala jsem ho přes léto, bylo to fascinující. Ze student-
ského pohledu mi Madrid v té době přišel uvolněnější, více 
pohodové město.

Cestujete také po České republice? Kde je vám dob-
ře a proč?
Mně je dobře všude tam, kde je se mnou moje rodina 
a  přátelé. Rádi sportujeme, takže relativně často jezdíme 
na sportovní víkendy. Pak máme také dům v Harrachově, 
kde je po celý rok nejen spousta možností k různým spor-
tovním aktivitám, ale také nádherná příroda a čistý vzduch. 
A tam to miluji. 

Jaký je váš cestovatelský sen?
Ráda bych do Patagonie a Antarktidy.

DIANA RÁDL ROGEROVÁ 

„Společně s manželem sbíráme ročník 2008, což je rok, 
kdy se narodil náš syn. Užívám si hlavně vína z Francie 
a Itálie. A má ideální večeře? Champagne Krug, dobrá 
ryba, salát ze zelených listů s rajčaty a smažené cukety.“ 
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text BARBORA VOJTOVÁ    foto JINDŘICH MÍKA



ŽENY
AMAZING

Zpovídala jsem dvě ženy, díky kterým úspěšně expanduje
projekt Petra Kotíka Amazing Places. Hana Krausová (na 
fotce vlevo) dává projektu tvář díky marketingu a Kristýna
Vrančičová (na fotce v křesle) určuje zase rytmus.

text BARBORA PEČOVÁ  foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ
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Která tři báječná místa vás v životě ovlivnila a proč? 
Hana: První je dům mojí babičky. Bylo to útulné místo, kde 
vždy vonělo dobré jídlo a bylo tam jednoduše milo. Jako 
druhé místo musím zmínit Francii. Začala jsem se už jako 
malá učit francouzsky a jako dárek k desátým narozeninám 
jsem dostala výlet do Paříže. Od té doby jsem si Francii za-
milovala. Později jsem v Burgundsku psala �lmové recen-
ze, prezentovala �lm na festivalech včetně Cannes. Francii 
miluji dodnes a vždy se tam ráda vracím. Třetím místem je 
estonský Tallinn. Půl roku jsem tam studovala a celá zkuše-
nost mi dodala sebevědomí. 
Kristýna: V dětství jsem velmi často jezdila s rodiči na vý-
lety po celé republice. Milovala jsem hlavně návštěvy zám-
ků a hradů. I dnes moc ráda cestuji po naší zemi. Nemám 
proto přesně tři konkrétní místa, jsou jich desítky, ale nejvíc 
miluji Český ráj. 

Proč zrovna hospitality a Amazing Places?
Kristýna: Byla jsem ve  správný čas na  správném místě. 
V  hotelu Petra Kotíka jsem měla tehdy pronajatý prostor 
pro svůj projekt V  pokojíčku. Petrův nápad byl teprve 
v plenkách, ale velmi mě zaujal a na  jeho nabídku spolu-
práce jsem prostě nemohla říci ne. 
Hana: Moje rodina podnikala v  gastronomii, a  tak jsem 
měla k péči o hosty vždy blízko. Hodně cestuji a všímám si, 
kde to funguje a jaké mezery obecně ještě v Česku máme. 
Proto je potřeba vyzdvihnout ta místa, která vědí, jak na to, 
a která do toho dávají vše. Ukazovat kouzelná místa v Čes-
ku je už logickým vyústěním. 

Jste ve vedení dvě ženy na jednoho muže. Jak se 
vám pracuje v tomto složení? 
Kristýna: Mám pocit, že dobře. Jsme každý úplně jiný 
a tím se skvěle doplňujeme. 
Hana: Petr je vizionář, jeho nápady se někdy zdají blázni-
vé, ale když se rozhodneme do nich jít, často se ukážou jako 
jediné správné. Petr svůj projekt miluje, je to jeho srdeční 
záležitost, a tak mu velmi záleží na tom, jakým směrem se 
vydáme. Já se snažím jeho nápady a  plány usměrňovat, 
spolupracovat s ním na strategii �rmy a realizovat všechny 
plány tak, aby nám to stále dávalo smysl. A bez Týnky by 
to nešlo. Dělá někdy trochu „černou práci“ za nás dva, bez 
níž by to  jednoduše nefungovalo. Je to sluníčko, které nám 
dodává dobrou náladu.

Co vás na vaší práci baví? Co vám dává smysl?
Kristýna: Objevování a seznamování se zajímavými pro-
jekty a lidmi, co za tím stojí. A pak se moc ráda o tyto obje-
vy podělím dál. To je asi na této práci to nej…
Hana: Jednoznačně jsou to setkávání se zajímavými lidmi. 
Někdy zaběhnu do stereotypu práce v kanceláři, ale jsou to 
právě cesty po kouzelných místech, kde mi opět naše práce 
zase dává smysl. Povídám si tam s majiteli, manažery hote-
lů, penzionů, chalup, slyším jejich příběhy, vnímám jejich 
těžkosti a hlavně na vlastní oči vidím, co dokázali vybudo-

vat. Ukázat tak jejich místa naší komunitě se potom pro mě 
často stává osobní záležitostí, protože si přeji, aby to samé, 
co já, mohlo zažít více lidí.

Co podle vás v Česku v ubytování doposud chybí? 
V jaké oblasti ještě mají hoteliéři co dohánět?
Kristýna: Jedním slovem služby. Přístup k hostům. V této 
oblasti se máme ještě co učit.
Hana: Největší výzva, která před hoteliéry stojí, je zajistit 
si kvalitní a stabilní personál. Lidé jsou tím, kdo z velké části 
tvoří kouzelná místa.

Jaké máte odezvy od vašich partnerských míst? 
Hana: Z  naprosté většiny jsou naším projektem nadšení. 
Těší mě, že se nám podařilo vybudovat projekt, který lidé 
vnímají jako opravdu top. Kouzelná místa však nejsou jen 
o fotce a vizuálu, ale zejména o lidech, kteří místo vybudova-
li a starají se o své hosty. K tomu, abyste vytvořili příjemnou 
atmosféru a  aby se u  vás hosté cítili dobře, nepotřebujete 
luxusní designové vybavení. Takže i když si možná sami ne-
myslíte, i vaše ubytování může být pro nás kouzelné.

Podle jakých kritérií si vybíráte partnery? Co udělá 
z místa ubytování „amazing place“?
Kristýna: Nemáme klasická kritéria, vše posuzujeme spíše 
podle emocí, co na daném místě při návštěvě cítíme. 

Kam chodíte pro inspirace? Existuje něco podobné-
ho v zahraničí?
Kristýna: Inspirace spíš chodí za námi od našich fanoušků 
a sledujících, kteří nám často posílají nové tipy na kouzelná 
místa. 
Hana: V  zahraničí existují projekty, které sdružují krás-
ná místa v různých destinacích. A naopak se do zahraničí 
snažíme i  expandovat, mám na  mysli Slovensko. Dalším 
projektem, který bude Čechy určitě zajímat, je naše odnož 
„Amazing places na kole“. A spouštíme projekt dárkových 
voucherů – máte se na co těšit! 

KRISTÝNA VRANČIČOVÁ
A HANA KRAUSOVÁ

Jak vidí Kristýnu Vrančičovou Petr Kotík? „Týna je ne-
zkrotný živel, srdcař, který dokáže člověka dostat během 
okamžiku do dobré nálady. Když jí věci dávají smysl, 
je ochotna pro ně dřít až do úmoru.“ A co říká o Haně 
Krausové? „Hana je parťačka, na kterou se mohu ve 
všem spolehnout. Je sebevědomá, schopná, správně drzá, 
umí se prosadit. Na rozdíl ode mě je výborná v prezento-
vání na veřejnosti.“

ŽENY

text BARBORA PEČOVÁ  foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ

ABYSTE VYTVOŘILI PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU, NEPOTŘEBUJETE LUXUSNÍ 
VYBAVENÍ. POSUZUJEME MÍSTA PODLE EMOCÍ, KTERÉ V NÁS ZANECHAJÍ.
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Jak jste se dostala k vojenské historii a kde příběh 
dnešní ředitelky Slezského muzea začíná? 
K lásce k vojenské historii mě přivedl můj otec, voják. Já jsem 
mu v dětství nahrazovala syna. Místo hraní s panenkami mi 
kupoval auta a  tanky, učil mě střílet, lovit ryby, žáby, vyře-
závat píšťalky. Když jsem byla starší, zásoboval mě knihami  
o 2. světové válce, takže mé směřování bylo jasné. 

Jaký byl váš otec a jaké bylo vaše dětství, respektive 
váš vztah s vašimi rodiči? 
Můj otec byl přísný. Vždycky mi říkal, že fňukáním svět ne-
změním. Moje výchova trochu připomínala známé scény 
z  �lmu Pelíšky. Když mi bylo devět let, potřebovala jsem 
úbor do tělocviku, tehdy to byly modré trenýrky a bílé trič-
ko. Tatínek ale rozhodl, že je škoda utrácet, a nafasoval mi 
ve vojenském skladu trenýrky a nátělník. Stála jsem před zr-
cadlem, plakala a maminka se mnou. O několik let později se 
to opakovalo, když jsem potřebovala výbavu na lyžařský vý-
cvik. Tatínek se vytratil a od kamaráda si půjčil lyže. Dřevěné,  
z  padesátých let… Dneska na  to vzpomínám s  úsměvem, 
ale tehdy mi do  smíchu nebylo. Naštěstí laskavá maminka 
vždycky vše zařídila bez ohledu na tatínkovy názory.

A v pozdějším věku?
Během vysokoškolských studií tatínek zemřel a maminka mi 
tehdy řekla: „Tak, holka, máš tátovy geny, hlavou rodiny jsi 
teď ty.“ Tak jsem se starala… pomáhala mamce i sestře, když 
zůstala sama s dvěma holčičkami. Asi jsem se do té role moc 
vžila, protože mi maminka jednou řekla, že má někdy pocit, 
že je moje dcera, což ji štve. Dnes se tomu smějeme.

Jaká byla vaše cesta k pozici ředitelky Slezského 
muzea v Opavě?
Když jsem dokončila vysokou, dva roky jsem učila na základ-
ní škole, ale pak převážila láska k  vojenské historii. Dlouhá 
léta jsem působila jako kurátorka a  vedoucí Památníku  
II. světové války v Hrabyni, který je součástí Slezského zem-
ského muzea. V roce 2015 jsem se stala ředitelkou, jako první 
žena v historii této instituce. Občas se mě někdo zeptá, jestli 
je to výhoda, nebo handicap. Není to ani jedno, je to pře-
devším velká čest a zodpovědnost. V čele muzea stály velké 
osobnosti, skvělí mužové, kteří muzeum doslova vyšlapali 
ze země, a já se snažím co nejlépe dostát odkazu, který zde 
zanechali.

Z mého pohledu a nejen mého nejste tak úplně 
standardní šéf instituce…
To zdaleka nejsem. Zaměstnanci muzea pro mě nejsou 
podřízení, ale spolupracovníci a  kolegové, od  kterých se 
mohu spoustu nového naučit. A také si plnit své dětské sny. 
Vždy mě zajímala archeologie, proto jsem vděčná svých 
kolegům – archeologům, že s  nimi mohu jezdit na  vý-
zkumy, které se vážou k válečné archeologii. Spoluorgani-
zuji vojenskohistorické akce, je mi dobře mezi lidmi z klubů 
vojenské historie, miluju vůni nafty a  střelného prachu, 
jsem vděčná, že jsou tu lidi, se kterými můžeme připomínat 
historické události. S přírodovědci zase jezdím na jejich vý-
pravy, na nichž dokumentují změny v krajině. Mám výbor-
né kolegy, odborníky, skvělé lidi. Jsme jeden tým a všichni 
se snažíme dostát svému závazku, který máme vůči veřej-
nosti. Dobře se starat o sbírkový fond, aby zůstal zachován 
pro příští generace. Snažíme se lidi všech věkových skupin 
vzdělávat. Snažíme se připravovat programy a  kreativní 
workshopy především pro děti a mladé lidi, snažíme se je 
přitáhnout do muzea, aby neseděli u počítačů a mobilů. 

Jaké jsou v muzeu vaše plány do budoucna? 
Slezské zemské muzeum má ve  své správě přes třicet 
objektů, většinu ve  špatném technickém stavu. Téměř 
všechny potřebují opravu. Takže mé plány jsou jasné – 
pokusit se zajistit dostatek �nančních prostředků na  je-
jich rekonstrukci. Zejména na nejkrásnější budovu, kterou 
má muzeum ve  správě, a  to je barokní Blücherův palác. 
I přes svůj špatný stav je krásný, tajemný a strašidelný. 
Také chci vytvořit pro své kolegy dobré podmínky pro 
práci, chci nadále dělat výstavy a znovuobjevovat pro ve-
řejnost zapomenutá místa na Moravě a ve Slezsku, nachá-
zet zapomenuté a ztracené věci a příběhy, které zdánlivě 
zavál čas. 

JANA HORÁKOVÁ

Vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity 
v Ostravě s oborovým zaměřením na dějiny československé-
ho domácího a zahraničního odboje za II.světové války.

SNY ŽIJÍ
KDYŽ SE

Ve dvousetleté historii Slezského muzea v Opavě první žena, která tuto instituci vede,  
kurátorka sbírky militarií, správkyně pozůstalosti generála Heliodora Píky, historička  
se specializací na dějiny 2. světové války. Vystudovala obor český jazyk – dějepis 

na Pedagogické fakultě v Ostravě. Má ráda staré knihy, auta značky Alfa Romeo a filmy 
z produkce studia Marvel.

text a foto KARIN ZADRICK
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GLAMPING 
SLOVINSKÝ

text BARBORA VOJTOVÁ    foto GARDEN VILLAGE BLED



Glamping je pojem složený ze dvou slov – glamorous 
a camping, tedy okouzlující nebo jednoduše řečeno lu-
xusní kempování. Tento ubytovací trend se začíná stále 
častěji objevovat v  turistických průvodcích a  stává se 
u  cestovatelů čím dál populárnější. Slovinsko je země, 
která dokázala svižně zareagovat na poptávku zákazní-
ků po úniku do přírody bez toho, aniž by se museli vzdát 
svého komfortu. Ba právě naopak. Glamping je o požit-
cích života, které jsou důmyslně do přírody zasazeny. Mů-
žete tedy kempovat, přičemž ve venkovní vířivce popíjet 
šampaňské nebo si po sprše ve své soukromé koupelně 
pochutnávat na lokálních delikatesách na piknikové dece 
před vlastní terasou. Slovinské kempy samozřejmě nabí-
zejí různé kategorie ubytování, ale právě rozšíření nabíd-
ky o glamping je nyní jejich velká konkurenční výhoda. 
V rámci té nejvyšší kategorie se objevují dřevěné chatič-
ky s prosklenými stěnami, moderní chaloupky s klimati-
zací, vlastní saunou, krbem a  vinotékou nebo levitující 
bungalovy v korunách stromů. Kamkoli se ve Slovinsku 
vydáte, tam na  vás čekají jak kempy s  luxusní kategorií 
ubytování, tak nějaké to zajímavé dobrodružství. Může-
te začít horskou túrou s fantastickými výhledy na Julské 
Alpy, projet se tři kilometry vzduchem na zip-line, nased-
nout do  raftů a  ponořit se do  koryta divoké řeky Soči, 
zkusit si v neoprenu oblíbený kaňoning nebo směřovat 
ke známému Bohinjskému jezeru či jeho menšímu sou-
rozenci Bledu. Ta jsou centry relaxačních a  sportovních 
aktivit. Půjčte si elektrokola a vydejte se prozkoumávat 

jejich okolí nebo nasedněte na  jednu z historických lo-
diček a vyplujte na romantickou projížďku. Ve Slovinsku 
se můžete těšit také na poctivou a delikátní gastronomii. 
Rozhodně vyzkoušejte kraňskou klobásu, sýry, istrijský 
panenský olivový olej, kočevský a  krasový med nebo 
známé záviny a  bábovky zvané potice. Nezapomeňte 
pokrmy zapíjet slovinským vínem z takových odrůd, jako 
je zelen, cviček, teran, ranina či rebula. Zejména Vipav-
ská dolina je plná vinic a vinařů se skvělou mezinárodní 
pověstí. Mezi takové patří například Scurek, Batič nebo 
Štekar. Takže pokud ještě nemáte plány na léto, může být 
Slovinsko vhodným tipem. Navíc jeho jihovýchodní cíp 
omývá Jadran, takže vám neunikne ani koupání v moři, 
které rozhodně spojte s návštěvou věhlasného historic-
kého města Piran. Zkrátka o zábavu nouzi mít nebudete, 
obzvláště ne tehdy, pokud bude vaším útočištěm někte-
rý z glampingových resortů. 
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GLAMPING 

Jedná se o luxusní kempování. Pojem vznikl spojením 
dvou anglických slov – glamorous, tedy okouzlující, 
a camping. Účelem je útěk do přírody za dobrodruž-
stvím, přičemž hosté nejsou ochuzeni o služby luxusního 
resortu, jen v nové, často kreativní podobě. 

Ani daleko, ani blízko, ani velké, ani malé, hory i moře, relaxace i pohyb. Tak by se dalo jednou 
větou popsat Slovinsko. Země, která je plná pohádkových lesů a malebných vinic. Země mnoha 

možností a to platí i pro ubytování, kde aktuálně hraje prim glamping. 

STAN jako z pohádky. Nový rozměr kempování 
si užijí jak děti, tak dospělí.
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Hodinky jako symbol času, proměnné, která má svá jasná 
pravidla, jež platí pro všechny stejně. Při pohledu na  ne-
kompromisně sprintující ručičky ciferníku mohou v  naší 
hlavě nastat dvě situace. Většinou je to ta první, která nás 
zrychlí, protože si uvědomíme, že čas utíká rychleji, než 
jsme si mysleli, a  my opět nestíháme. Pak ale může na-
stat i ta druhá možnost, kdy se jen zastavíme, abychom si 
uvědomili přítomný okamžik, abychom se vrátili do sebe, 
sami k sobě. Přesně s  takovým záměrem vznikly hodinky 
Montblanc 1858 Geosphere, jejichž kampaň vybízí k tomu, 
abychom nezapomínali v dnešním rychlém světě nacházet 
svoji vnitřní čistotu a  inspiraci nezbytnou pro soustředě-
ní na  věci, na  nichž nám hluboko v  srdci skutečně záleží. 
Nabádá k  objevování těchto hodnot v  přírodě, protože 
právě tam se člověk dokáže nejsnadněji „překalibrovat“ 
z intenzivního tempa pracovního života do klidného módu 
a hlubokých nádechů. Montblanc 1858 Geosphere jsou dů-
věryhodným společníkem pro outdoorová dobrodružství 
a jsou stvořeny pro objevitele, kteří si kladou náročné cíle, 
jsou schopni vyjádřit svůj osobní styl, žijí autentickým ži-
votem a nacházejí harmonii v přírodě, protože právě ta nás 
dokáže napojit na to, kým skutečně jsme. 

MONTBLANC 1858 GEOSPHERE

Vzdávají hold legendárním strojkům Minerva ze 
30. let 20. století a ztělesňují ducha volné přírody. 
Více v novém butiku v centru Prahy. Více v novém 
butiku v centru Prahy - Pařížská 98/17.

S ČASEM
SPOJENÍ

Navzdory tomu, v jakém tempu žijeme, čas nám všem 
tiká stejně. Je tedy dobré se občas zastavit, abychom si 
uvědomili, zda jsme skutečně tam, kde chceme být. 

ESENCESTYL
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LÉTO 
VÍNY

PROBARVĚTE

Barvy vín jsou nekonečně pestré. 
Přinášíme inspiraci včetně párování.

ESENCEGOURMET

BÍLÝ ŠAMPION
Zámecké vinařství Bzenec, Collection 1508 
Rulandské bílé 2017, pozdní sběr, suché. Šestiná-
sobný Šampion Salonu vín a letos také vítěz v kategorii bílých 
suchých a polosuchých vín. PÁROVÁNÍ: uzená ryba a maso, 
paštiky, tvrdý kozí sýr / www.zameckevinarstvi.cz

JEZERNÍ MODRÁ
Gebrüder Nittnaus, Pinot Noir Selection 2017, 
Burgenland, Rakousko. Elegantní burgenlandské 
víno voní a chutná po malinách, třešních a pražené kávě.  
PÁROVÁNÍ: grilované vepřové, tvrdé, středně vyzrálé sýry, 
hořká čokoláda / www.nittnaus.net

ZLATÉ BUBLINY
Sekt Château Radyně, extra brut.
Bubliny jsou vděčné, hodí se na začátek, na 
konec, na zapití vítězství i smutku. Tento sekt 
je připravený tradiční metodou kvašení v lahvi. 
Užijte si ušlechtilou perzistenci a hloubku díky 
dlouhému ležení na kvasinkách. PÁROVÁNÍ: 
zeleninové předkrmy, grilované ryby, mořské 
plody / www.osobnivinoteka.cz 

REBELSKÁ ORANŽOVÁ 
Claus Preisinger, Kalkundkiesel 
2017, oranžové, suché, Burgen-
land, Rakousko. Biodynamické cuvée 
odrůd Pinot Blanc, Veltlínské zelené, Char-
donnay a Gelber Muskateller. Macerované, 
nesířené a nefiltrované víno. PÁROVÁNÍ: 
vietnamská a japonská kuchyně, houby, 
celer, bůček / www.winegeek.cz 

RELAXAČNÍ RŮŽOVÁ 
Vinařství Piálek & Jäger, Roséčko 
Zweigeltrebe 2017, kabinet.
K létu rozhodně patří lehká a osvěžující 
růžová vína. Roséčko od šaldorfského vinař-
ství je plné zralých jahod a smetanových 
tónů. Ideální k relaxaci na terase či u bazé-
nu. PÁROVÁNÍ: krémové polévky, chřest, 
marinovaný losos / www.pialek.cz 



PILOTEM A380
ČECH



ESENCETRAVEL

57

Co je potřeba k tomu, aby se člověk mohl stát pilo-
tem? 
Nadšení a zápal pro létání. Ve skutečnosti se pilotem může 
stát téměř každý. Každý se může přihlásit do kurzů. Pokud 
si ale vyberete dráhu profesionálního pilota, pak je třeba 
získat licenci. Na  univerzitě máte na  výběr buď modulový, 
nebo integrovaný kurz. Já jsem vystudoval bakalářský obor 
na  ČVUT v  Praze. Kurz, který jsem absolvoval, se nazývá 
ATPL (A) frozen. Ten v  sobě zahrnuje takzvaný CPL/IR/ME 
trénink, díky kterému obdržíte licenci komerčního pilota pro 
vícemotorová letadla. Kurz probíhá ve spolupráci s leteckou 
společností, pro kterou bude žadatel pracovat v budoucnu, 
a trvá tři a půl roku. Učí se v něm teorie letectví i praktický 
výcvik. Bylo mi dvaadvacet, když jsem do kurzu nastoupil.

Jak jste se dostal k Airbusu A380, největšímu do-
pravnímu letadlu světa, a jaké je?
Ještě předtím, než jsem nastoupil do Emirates, jsem byl při-
dělen k pilotování letadel Airbus. Pro profesionální piloty je 
klíčové mít licenci obchodního a dopravního pilota. Kromě 
toho zároveň potřebujete kvali�kaci pro určitý typ letadla. 
Jako první jsem měl typovou kvali�kaci pro typ A320. K Emi-
rates jsem nastoupil do airbus �otily na A380. Emirates A380 
je největší komerční letadlo na světě. V prvním patře najdete 
First Class a Business Class, palubní sprchy a bar. Na spodní 
palubě je prostorná Economy Class. Jde o širokotrupé leta-
dlo, velmi stabilní a technologicky vyspělé. Snem každého 
pilota je být kapitánem právě tohoto letadla.

Kvůli práci pro Emirates jste se musel přestěhovat. 
Jak se žije v Dubaji?
Žiji v Emirátech se svojí ženou a třemi dětmi už téměř osm 
let. Za tu dobu se pro nás Dubaj stala  skutečným domovem. 
Od počátku vnímám, jak je to multikulturní prostředí. Člo-
věk si na ně velmi rychle zvykne. Máme zde přátele z téměř 
všech částí světa. Baví mě poznávání jiných kultur. Navíc 
Emirates je skvělým zaměstnavatelem, který všem svým 
zaměstnancům zařídí pohodlné přestěhování a pomůže vy-
řídit jak administrativní záležitosti, tak domov a jeho vyba-
vení. Obzvláště mé děti si to zde maximálně užívají. Kdykoli 
během roku mohou jít na pláž, rozmanitě sportovat, nebo 
dokonce lyžovat. 

Co vám ještě život v Dubaji přináší?
Dubaj je pro mě důkazem toho, že nic není nemožné. Jak už 
jsem zmínil, jde o multikulturní prostření, ve kterém je navíc 
bezpečno. Dubaj mi dala šanci vychovávat děti v  ideálním 
prostředí – díky tomu například už mluví anglicky jako ro-
dilí mluvčí. Moje žena je ráda, že nemusí řídit auto na sněhu, 
a když se nám náhodou po sněhu a zimě zasteskne, vrátíme 
se na pár dnů do Čech.

Ve volném čase se určitě hodně věnujete rodině, zbý-
vá vám ale také nějaký čas pro vaše koníčky?
Během týdne jsou děti zhruba do tří ve škole, takže když zrov-
na nepracuji, mám čas na své zájmy a kamarády. Jezdím rád 
na motorce, nejraději na ní vyrážím do hor. Tam si vždy od-
počinu. Ale jezdím i na kole nebo si jdu zaběhat. Baví mě také 
létat s dronem a poté z toho zpracovávat videa a fotky. Když 
je víkend a já nejsem v práci, navštívíme s celou rodinou jeden 
z hotelů v Dubaji či v Abú Dhabí a tam si společně užíváme. 
V  horkém létě, kdy je zde obrovské teplo, si raději hledáme 
zábavu někde uvnitř.

Jak nejraději relaxujete?
V Dubaji nejraději relaxuji a dobíjím baterky jízdou na lodi či 
na  motorce. Nejvíc si užiji den, kdy si můžu zajet do  oblasti 
Dubai Marina, sednout na loď, strávit pár hodin na moři a pak 
s rodinou grilovat.

Máte možnost si prohlédnout některé destinace, kam 
létáte, také jako turista? 
Snažím se vždy dopředu podívat na to, co je v daném místě 
zajímavého, a na základě volného času si promyslet, co se dá 
podniknout. Nedávno jsem letěl do  Aucklandu, tak jsme si 
s  kolegou pronajali motorky a  projeli část Nového Zélandu. 
Mít prostor být na chvíli turistou je moc fajn, navíc je to skvělý 
způsob, jak vypnout a  odpočinout si před zpátečním letem 
do Dubaje.

text BARBORA VOJTOVÁ    foto ARCHIV EMIRATES

Michal Janša létá s dvoupatrovým Airbusem A380, největším letadlem světa a snem každého, 
kdo se rozhodl vydat na cestu profesionálního pilota. Díky práci pro Emirates žije se svojí rodinou 

v Dubaji, kterou si nemůže vynachválit. 

MICHAL JANŠA

Svůj volný čas mezi lety si v destinacích opravdu užívám. Každé 
místo, kam s Emirates létám, je atraktivní. V Asii chodím 
na masáže a street food, v USA na nákupy a steaky, v Praze své 
volno trávím s přáteli, bývalými koleg y a rodinou. 



V Dušní ulici vznikl showroom, kam by neměl vkročit 
žádný milovník dokonale precizního zvuku. Pokud tak 
učiní, pravděpodobně se zamiluje… do luxusní audio 

a videotechniky. 

VOIX
ZVUK OD

text BARBORA VOJTOVÁ   foto ARCHIV FIRMY



Nedaleko Staroměstského náměstí vznikl unikátní 
showroom, který patří ke  špičkám konceptů zaměře-
ných na luxusní audio a videotechniku. Nejen co do ve-
likosti a  nabízeného sortimentu, ale i  z  hlediska desig-
nu. Záměr byl jasný – vytvořit oázu klidu s  brilantním 
poslechovým zážitkem a dokázat tím, že hudba, kterou 
si pustíte doma, může znít stejně dobře jako na  živém 
vystoupení vašeho oblíbeného interpreta. Návštěva 
showroomu je většinou na delší dobu, protože vás doslo-
va uhrane atmosféra a vytříbený zvuk. Čistotu a hloubku 
tónů si můžete vyzkoušet v poslechových místnostech 
nebo jen tak relaxovat v na míru připraveném domácím 
kině. Showroom je nejen královstvím audiotechniky, ale 
také designu a umění. Portfolio showroomu VOIX obná-
ší široký výběr high-end techniky předních světových 
značek a výrobců. Jednou z nejprestižnějších je Kharma. 
Ta byla založena Nizozemcem Charlesem Van Oosteru-
mem, který o  svých výrobcích tvrdí, že přenáší nejen 
zvuk, ale celý prostor. Kvalitní přenos prý člověk cítí, je 
totiž o zprostředkování celé atmosféry. Systémy Kharma 
jsou vyvíjeny, sestavovány a testovány s maximální pre-
cizností a péčí. Nejen že zajistí dokonalý poslechový zá-
žitek, ale díky svému uměleckému designu se současně 
stanou i stylovým doplňkem do každého interiéru. Mezi 
dalšími luxusními brandy, kterými showroom oplývá, lze 
jmenovat Gato Audio nebo Dan D’Agostino. Zesilovače 
Dan D’Agostino jsou synonymem pro nejlepší high-end 
audio zesilovače. Ty zaručují vysokou kvalitu zvuku, vy-
soce výkonné zesílení a  navíc jsou šetrné k  životnímu 
prostředí. Je ale potřeba jmenovat také například Wilson 
Audio, OceanWay Audio, GoldenEar Technology, PS Au-
dio, Parasound, Paradigm, Atoll, Rouge Audio, dCS, ka-
nadskou značku Oracle Audio, Anthem, Audio Art Cable 
nebo BANG & OLUFSEN. Těšit se můžete také na široký 
výběr high-end přehrávačů, reprosoustav a zesilovačů. 
V showroomu lze vybírat také ze široké nabídky luxus-
ních sluchátek a dalšího příslušenství. 
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N
NOVÝ pražský showroom VOIX na ploše téměř 600 m2 je 
rájem pro všechny milovníky hudby a dokonalého zvuku

VOIX SHOWROOM

V centru Prahy byl nedávno otevřen showroom VOIX. 
Ten nabízí svým zákazníkům luxusní audio a video-
techniku od dvaceti prémiových světových značek. Do 
skupiny nejvýznamnějších patří například Kharma, 
Dan D’Agostino, Gato Audio nebo Wilson Audio.



ZAČÁTEK
NOVÝ

Pro Alex Mynářovou je letošní rok obdobím nových 
začátků. Brzy se jí narodí druhý syn, začíná rozvíjet 
nápad s vlastní kolekcí šatů a po pěti letech opouští 
místo s nejkrásnějším výhledem na Prahu, aby společně 
s manželem založila nový domov.      



ESENCEINTERVIEW

text KATEŘINA ČERNÁ   foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ

Jak vypadal váš včerejší den?
Jsem v současné době doma na rizikovém těhotenství. Sna-
žím se dodržovat klidový režim, což je pro mě asi to nejtěžší. 
Jinak stále přispívám reportážemi na YouTube kanál Pražské-
ho hradu. To mě nesmírně baví.
 
Co máte na své práci nejraději a co patří mezi její 
stinné stránky?
Profese moderátora vás nutí být v obraze, neustále sledovat 
dění, vzdělávat se a učit se. A pak adrenalin při živém vysílá-
ní – ten je vysloveně návykový. Stinná stránka? Být známým 
obličejem z televizní obrazovky s sebou jednoznačně nese 
výhody. Ale na druhou stranu se stáváte jakýmsi veřejným 
majetkem. Je na  mne víc vidět. Pozornost věnovaná mé 
osobě se díky manželství s kancléřem prezidenta republiky 
mnohonásobně zvýšila. Občas mi tak někdo vynadá, vyhro-
žuje. To příjemné není.

Co považujete za svůj největší úspěch?
Spokojenou rodinu. A co se profesní stránky týká, věřím, že 
mám největší úspěch teprve před sebou.

V čem vás změnila role matky a jak se vám daří ji 
skloubit s prací?
Změnilo mne to asi jako každou ženu. Vlastní dítě a odpo-
vědnost za něj vás nutí se úplně jinak dívat na svět a na bu-
doucnost. Myslím si, že proto by nikdy neměli vládnout po-
litici, kteří vlastní děti nemají. A co se týče toho, jestli dokážu 
vybalancovat rodinný a pracovní život, tak díky ochotné ro-
dině a pomoci s hlídáním mám to štěstí, že ano. 

Jak zvládáte dvoukariérní manželství?
Moje kariéra je teď, řekněme, dobrovolně utlumena. Uvě-
domuji si, že mít děti mohu jen v určitém období. Řada žen 
v dnešní době sice zakládá rodinu až po čtyřicítce, ale na tu 
dobu to nechávat nechci. Z vlastní velmi smutné zkušenosti 
vím, že otěhotnět ještě neznamená porodit zdravé dítě. Tě-
hotenství je naděje.

Kde čerpáte energii?
Z víry, že život je nekonečně krásný, a bohužel k němu patří 
i ty méně příjemné stránky.

Vaše oblíbená destinace, gurmánský zážitek, tip 
na relax?
Penzion Malovaný v  Osvětimanech s  krásným výhledem 
na  rybník. V  zahraničí volíme s  ohledem na  syna ne příliš 
vzdálené destinace a resorty zaměřené na děti.

Co vám v poslední době udělalo radost? 
Po  zdlouhavém stavebním řízení dokončení rekonstrukce 
naší vily. Interiér jsme si navrhovali sami a s výsledkem jsme 
velmi spokojeni. Těšíme se na bydlení v novém.

Co vás v poslední době zaměstnává nejvíc?
Chystám vlastní značku. Šaty – jednoduchá elegance, přesto 
budou něčím velmi ojedinělé. Víc nechci prozrazovat, máme 
před sebou ještě hodně práce. Říct ale mohu to, že část vý-
těžku z prodeje poputuje předčasně narozeným dětem a je-
jich rodinám. 

Za co nejraději utrácíte?
Ve svém stavu momentálně za jídlo. (směje se) A jinak za ty-
picky ženské věci: šaty, boty, kabelky. A také za syna, ale ne-
rozmazluju. Nedostane vše, na co si ukáže.

V jakém oblečení se cítíte nejvíc žensky a ve své 
kůži?
V pouzdrových šatech a mám ráda barvy.

Čemu nikdy neodoláte?
Inteligentní diskusi se vzdělanými lidmi a  výhledu z  oken 
Pražského hradu.

Jakých lidí si vážíte?
Takových, kteří nezištně pomáhají druhým. Takových, kteří 
něco od nuly vybudovali, například prosperující �rmu. Lidí 
upřímných a lidí, kteří respektují odlišný názor a nesnižují se 
k urážkám. 

Kdo vás v životě nejvíce ovlivnil?
Gustáv Husák a  Antonín Nosek. Husák proto, že jsem po-
slední ročník takzvaných Husákových dětí a podle sociologů 
bychom se bez něj prý nenarodili. A Antonín Nosek je muž, 
kterého znám ve svém životě nejdéle, protože je to můj otec.

Co vás spolehlivě naštve?
Lež a pokrytectví. Když někdo káže vodu a pije víno. Musím 
říct, že pohled na média z druhé strany je pro mne dost dě-
sivá a  poučná zkušenost zároveň. Zblízka sleduji neustálé 
účelové útoky na mého manžela, ve kterých ve skutečnosti 
nejde o něj, ale o prezidenta republiky. Je šílené pozorovat 
metody některých novinářů, kteří předstírají objektivitu, ale 
přitom jsou celým svým přesvědčením, lidským postojem, 
životními hodnotami proti respondentovi, a nechtějí nic ji-
ného než ho skandalizovat. To už není žurnalistika. Když no-
vinář něco napíše/natočí a pak se ukáže, že to nebyla prav-
da, jaký to má následek? Že čtenář/divák novinářům nevěří. 
V lepším případě je bere s rezervou. To ničí a degraduje práci 
ostatních žurnalistů. Je to smutné pro obě strany. Poškozen 
je ten, o kom se nepravdivě informuje, poškozeni jsou ti no-
vináři, kteří tu práci dělají poctivě.

Váš profesní sen?
Chtěla bych se stát Markem Wollnerem. Měla bych v životě 
ve všem jasno, věděla bych, co je správné a co špatné, kde je 
dobro a kde je zlo, neznala bych pochyby. Ale asi by mi v ži-
votě chyběly barvy – o ty bych totiž s tím jejich černobílým 
viděním nutně přišla. Ale ten pocit, že všechno vím, všude 
jsem byla, od všeho mám klíče – k nezaplacení. 

ALEX MYNÁŘOVÁ

Začátky kariéry v médiích jsou spojeny s Českým 
rozhlasem, následovalo moderování zpravodajství 
v České televizi a hlavního zpravodajského bloku 
na TV Barandov.  
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VARIABILNÍ růžové šaty jsou jedním  
z prototypů nově vznikající kolekce
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SVATBY
LETNÍ 

Zásadní výhodou letních svatebních obřadů je pěkné 
počasí, takže můžete celý svatební den prožít se 
svými hosty venku. Své ano si říct pod korunami 
stromů, tančit bosí v trávě a grilovat pod hvězdným 
nebem dlouho do noci. 
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SVATEBNÍ BALÍČKY

Řada zámeckých hotelů nabízí budoucím novomanželům 
výběr ze svatebních balíčků. Ve Mcelech je to například 
Balíček pro dva, Komorní či Exkluzivní balíček nebo 
Cesta kolem světa. Více na: chateaumcely.cz

MCELY
CHATEAU Není divu, že ve svatební branži panuje obliba zámeckých hotelů. Důvod 

je prostý – vše je na jednom místě, a navíc v romantickém duchu. Přesně 
to platí o Chateau Mcely, kde jsou pohádkové svatby vyhlášené. 

Chateau Mcely je bývalé venkovské sídlo aristokratic-
ké rodiny Thurn-Taxisů, které dnes slouží jako eko chic 
pětihvězdičkový hotel. Zámek je obklopen tajemným 
Svatojiřským lesem a klidným anglickým parkem. Uni-
kátní zámecký hotel disponuje čtyřiadvaceti pokoji 
a  apartmány, elegantními zámeckými sály, exkluzivní 
restaurací Piano Nobile, lázněmi MCELY BOUQUET SPA, 
knihovnou ve věži a střešní observatoří. 
Nejoblíbenějším místem pro svatební obřad je kopre-
tinová louka, na kterou budoucí novomanžele přiveze 
kočár s koňmi. Není nic lepšího než v anglickém parku 
s výhledy do malebné krajiny uspořádat také hostinu. 
Módní svatební trendy pro letošní rok diktují ultra�a-
lové a metalické barvy, k tomu navíc stoly bez ubrusů. 
Pokud tedy nepřijdete se svým vlastním stylem a kom-
binací barev, pak věřte, že Mcely aktuální trendy re�ek-
tují. Léto přináší voňavé barevné louky, takže součástí 
svatebních obřadů jsou vždy také květinové slavobrány, 
závěsné dekorace, ale i květinový ruční papír s rytinou.
Chcete-li si tuto výjimečnou životní událost skutečně 
užít, pak nezapomeňte na servis svatebních koordiná-
torů. Pomohou vám svatbu naplánovat a celý průběh 
mít pod kontrolou. Ještě předtím si ale užijte rozlučku 
se svobodou. Naplánujte si dámskou jízdu ve Mcelech 
a dopřejte si aroma masáže, lahodné restaurační menu 
a  skleničky plné bublin. Pozvánka platí i  pro muže! 
Ve sklepě se totiž nachází originální jukebox a dokonale 
vybavená vinotéka. 

text BARBORA VOJTOVÁ   foto ARCHIV CHATEAU MCELY



LÍČENÍ
SVATEBNÍ

1/ ZÁKLADEM JE ODOLNÝ MAKE-UP 

Svatby bývají náročné až do poslední chvíle, hlavně pro ne-
věstu. Když jsou na pleti vidět známky únavy, pomůže pod-
kladová báze, která pokožku osvěží a vyhladí. V kombinaci 
s dlouhotrvajícím make-upem budete mít jistotu, že líčení vy-
drží. Na všechny nedokonalosti a kruhy pod očima je vhodný 
vysoce krycí Make-up Cover, který v případě potřeby poslouží 
i na překrytí tetování. 

2/ POHRAJTE SI 
SE SVĚTLEM 

Svatby bývají náročné až do poslední 
chvíle, hlavně pro nevěstu. Když jsou 
na pleti vidět známky únavy, pomůže 
podkladová báze, která pokožku osvěží 
a vyhladí.V kombinaci s dlouhotrvají-
cím make-upem budete mít jistotu, že 
líčení vydrží. Na všechny nedokonalos-
ti a kruhy  pod očima je vhodný vysoce 
krycí Make-up Cover, který v případě 
potřeby poslouží i na překrytí tetování. 

Zpěvačka Kristína Peláková se v rámci 
speciálního projektu značky Dermacol 
postavila před objektiv Richarda Nowaka 
v úloze nevěsty. Její jemný, romantický look 
bude určitě pro mnohé nevěsty inspirací 
v den D. Protože i při svatebním líčení 
platí, že krása je v jednoduchosti.
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4/ RTY PŘIPRAVENÉ NA ZÁPLAVU POLIBKŮ

Jemné líčení očí vám umožní doslova vyhrát si s barvou rtěnky. 
Když budete mít účes s květy, držte se jejich odstínu. V případě, 
že nemůžete najít vhodnou barvu rtěnky, namíchejte si vlastní. 
Příliš tmavý odstín ještě před zaschnutím na rtech zesvětlete 
nude barvou, a naopak. Důležitá je dlouhotrvající textura bar-
vy, která odolá jídlu, nápojům i polibkům.

3/ S LÍČENÍM OČÍ OPATRNĚ

Pro zvýraznění očí vám postačí kombinace světlého a tmavšího 
očního stínu dohromady s voděodolnou řasenkou. Nezapomeň-
te hlavně na úpravu obočí, které doslova orámuje váš pohled. 
I zde platí, že „in“ je přirozenost. Aktuálním trendem jsou také 
řasenky, které chloupky obočí dobarví a zvýrazní, zároveň je 
zafi xují na svém místě.

KRÁSA JE V JEDNODUCHOSTI
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JÍZDA
SPANÍLÁ

foto TOMÁŠ ŽELEZNÝ   styling HANA BURDOVÁ   
make-up TEREZA FROŇKOVÁ   modelky HANA BABAK, HANA TŮMOVÁ A FRANCESCA KOLOWRAT

Móda, auto, umění. Spojili jsme tyto tři prvky dohromady a připravili fotostory, pro kterou jsme 
vybrali karlínskou Hauch Gallery a vlajkovou loď španělské flotily SEAT. Vydejte se na svou 

vysněnou dovolenou v novém SUV. 
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HANA A HANA – hedvábné šaty, Jitka Klett
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BÍLÁ KOŠILE a sukně s tropickými motivy, Petra Balvínová
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ESENCEFASHION

NOVÝ SEAT TARRACO je duchem stejný jako španělské středo-
mořské město, po kterém je pojmenován. Téměř 150 tisíc fanoušků ze 
134 zemí rozhodlo v rámci ankety #SEATseekingName o jménu tohoto 
nového SUV. Vůz Tarraco tak rozšiřuje řadu SUV automobilky SEAT. 
Svou funkčností bezpečně chrání posádku a zároveň reflektuje moderní 
společenský trend velkých vozů. Kombinuje v sobě inovativní techniku, 
dynamické a agilní jízdní vlastnosti, praktičnost a funkčnost. Navíc 
s elegantním a progresivním designem, který je SEATu vlastní.  

HANA – hedvábné šaty, Jitka Klett, 
HANA – lněná sukně a halenka s krajkou, Jitka Klett
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ESENCEBEAUTYBÍLÉ ŠATY, Taťána Kovaříková



73

ESENCEFASHION

DLOUHÉ ŠATY s originální kresbou, 
Klára Nademlýnská

Děkujeme Hauch Gallery za možnost focení v jejím industriálně laděném prostoru. 
Info a pronájem na: hauchgallery.com 
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SBALENO NA CESTY
Ať už se chystáte jen na prodloužený víkend, nebo plánujete pořádnou dovolenou, naše 

letní tipy se vám budou hodit. 

SUN DISK Bronzující pudr Sun Disk Bronzing Powder 
přináší přirozenou, sluncem políbenou barvu pleti. 
Exkluzivně v SEPHORA za 430 Kč.

TAN & PROTECT Opalovací olejový sprej díky obsahu 
Melitanu zvyšuje produkci přirozeného pigmentu, který 
urychluje proces opálení. Pořídíte ve FAnn za 519 Kč.

STEAMONE S-NOMAD  SteamOne 
perfektně a rychle upraví jakékoli oblečení 
bez žehlicího prkna. Snadno a rychle, 
prostě hned. Kdekoli, doma i na cestách. 
Nezanechá na látce odlesky a prožehlené 
švy. Dezinfi kuje párou 98 °C. Je vhodný 
pro všechny druhy materiálů a střihů 
od košil, šatů až po saka a kabáty. Cena 
od 1499 Kč. Více na www.steamone.cz
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VYZKOUŠEJTE PEČUJÍCÍ NOVINKY PRO KRÁSNÉ KŘIVKY 
A SLUNCEM POLÍBENOU PLEŤ  

DERMACOL Stylingový UV ochranný sprej na vlasy 
s mořskou solí, 149 Kč. Balzám proti celulitidě a striím 
Love My Body s účinnou látkou Dermochlorella D, 199 Kč.

DERMACOL Voděodolný zkrášlující make-up dodá vašim 
nohám okamžitě zeštíhlující efekt opálení a perfektně kryje 
nedokonalosti pokožky a sjednocuje její tón, 169 Kč.

DERMACOL Dlouhotrvající dvoufázová barva na rty a lesk 
2 v 1, 16H, Dermacol. Nádherné intenzivní barvy vytvářejí 
dokonalý vzhled rtů po celý den nošení! 199 Kč

ORGANIC SUNSCREEN Opalovací krém Nafi gate 
s přírodním fi ltrem nezanechává bílý fi lm a účinkuje ihned. 
K dostání za 399 Kč na www.lekarna.cz

TIP ESENCE
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text MARTIN BECK 

DO RÁJE
ÚTĚK

Představte si vše, co byste si přáli mít na své dokonalé dovolené, 
a navíc k tomu přidejte druhý největší korálový útes světa. Máte to? 
Tak přesně takový je Tranquilseas resort na honduraském Roatanu. 

ESENCETRAVEL
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BUTIKOVÝ RESORT má pouze sedm ubytovacích 
jednotek - lodgí a veškeré služby fungují na osobní bázi
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TRANQUILSEAS RESORT

Tranquilseas Eco Lodge & Dive Center je luxusní 
hotelový areál na karibském ostrově Roatan, nedale-
ko pevninského Hondurasu, ke kterému také náleží. 
Jednou ze zajímavostí resortu je, že patří české rodině, 
která si tím splnila svůj sen. Více na: tranquilseas.com 

Klidný hotelový areál zapuštěný do tropického lesa, 
přesto na liduprázdném pobřeží. Stezka mezi jednotli-
vými pokoji resortu je stejně dlouhá jako dřevěné molo 
pohupující se na průzračných vlnách Karibiku. Místo, kde 
není možné být ve stresu. Houpete se v síti podle tempa, 
které diktuje slaný vítr, posloucháte meditativní šumění 
oceánu. Vdechujete rozmanitou paletu vůní tropických 
plodů, vaše tělo hýčkají paprsky slunce a v ústech se 
převalují doušky koktejlu z ovoce, které roste kolem vás. 
Situace, kdy není co přidat ani ubrat. Stav, kdy se sen stal 
realitou. A přesně o tom by měla být dovolená. Měla by 
být možností, jak si plnit své sny. 

SEDM LODGÍ
Otevíráte modré dveře a vstupujete do Tranquilseas Eco 
Lodge Resortu. Butikového hotelu na  ostrově Roatan, 
který patří středoamerickému státu Honduras. Celý eko-
logicky šetrný areál je inspirován všudypřítomnou džun-
glí a je vybudován v maximální harmonii s přírodou. Mož-
ná i kvůli tomu, že má každý z pokojů dokonalý výhled, 
nenajdete v žádném z nich televizi. Zato skýtají božský 
klid. Vzhledem k butikovému konceptu je veškerý servis 
postavený na osobní bázi a resort poskytuje pouze sedm 
ubytovacích jednotek – lodgí. Každá z nich má své jméno 
a také svou vlastní unikátní atmosféru. Důvod je prostý. 
Jde o to, abyste si z ní odváželi jednak nezapomenutelný 
zážitek a pak se příště mohli vrátit třeba do jiné. Bydlet 
můžete v  lodgi pojmenované po  kolibříkovi – Hum- 
mingbird. V  ní si užijete 180stupňový výhled na  oceán 
z  houpací sítě své soukromé terasy. Další možností je 
rustikálně zařízená lodge Eagle Ray, mezi stromy ukrytá 
Tree Frog, lodge Tortuga se soukromou zahradou nebo 
Octopus, která je vůbec kapacitně největší z ubytovacích 
jednotek. Skládá se ze tří pokojů, dvou koupelen a pro-
storného patia s výhledem na oceán. Předposlední mož-
ností je King Crab Suite a tou sedmou Gecko. 

DALŠÍ SLUŽBY
Dvě minuty od ubytování vzniklo potápěčské centrum, 
které je s  hotelem propojené. Vzhledem k  tomu, že se 
v  těsné blízkosti ostrova nachází druhý největší korálo-
vý útes světa, stává se místo o tento fenomenální pod-
mořský rozměr atraktivnější. Pokrmy, které vám servírují 
v  hotelové restauraci s  výhledem na  oceán, vycházejí 
z  potenciálu místa, tedy z  lokálních ingrediencí. Místní 
s oblibou říkají, že jde o ostrovní fusion gastronomii. Sa-
mozřejmostí, která na talířích nikdy nechybí, jsou mořské 
plody a tropické ovoce. Druhé ze zmíněných je také sou-
částí většiny drinků z hotelového Sunken baru, z něhož 
si můžete objednat svůj oblíbený koktej při opalování 
u bazénu, který je v jeho těsné blízkosti. 

NEKONEČNÁ RELAXACE 
Ve spojení s relaxací těla a duše se stále častěji zmiňuje 
jóga. Ani o tu zde nepřijdete. V korunách palem téměř 
levituje skydock v podobě dřevěné paluby s výhledem 
na oceán, kde můžete jógu pod vedením certi�kovaných 
instruktorů praktikovat. Kromě relaxačních aktivit se lze 
odvážně pustit také do akčnějších činností, jako je šnor-
chlování, jízda na kánoi či paddleboardu. Ať už si vyberete 
cokoli, tak věřte, že zde prožijete malý osobní útěk do ráje, 
ze kterého se vám ale nebude chtít vůbec vracet zpět. 

DOVOLENÁ JE PŘÍLEŽITOSTÍ, JAK SI PLNIT SNY. PAK SE Z NICH ALE NECHCE ZPĚT. 



ROVNOVÁHA
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Markéta Faustová je nejen vyhledávanou lektorkou jóg y, ale kromě toho pracuje i pro Balet 
Národního divadla, je mámou dvou synů a často se zapojuje do komunitních projektů. 

text KATEŘINA ČERNÁ   foto JAKUB MACH

Potkávám tě vždycky skvěle naladěnou. Jsi odjak-
živa optimistka, nebo prostě prožíváš šťastné ob-
dobí?
Optimistkou jsem se myslím narodila a  tím, že praktikuji 
jógu, se má optimistická optika ještě prohloubila. Denně 
vybrušuji svou schopnost přijímat věci tak, jak jsou, žít in-
tenzivně momentem, zbytečně nepodléhat emocím – ze-
jména negativním – a dívat se na situace tak, jako by byly 
součástí širšího celku. Věřím, že všechno má svůj smysl. 
Nikdy nevíš, proč zrovna teď prožíváš tohle období, proč 
tohle a tohle nejde. Možná, ale jen možná, v budoucnosti 
pochopíš. 

A kdy ses s jógou setkala poprvé?
Na  vysoké škole jsem v  rámci tělesné výchovy objevila 
možnost chodit na  jógu – tehdy do Jógy v denním životě. 
To už jsem se věnovala tancování a chtěla jsem se zkrátka 
protáhnout. Byla jsem tehdy hodně energická, takže chápu 
klienty, kteří mi říkají, že na józe nevydrží, protože je pro ně 
pomalá. Ošívala jsem se, když jsem měla setrvat v pozici déle 
než minutu. Až později jsem pochopila, že už je v  dnešní 
době jógových stylů víc.  Vyvinuly se sice všechny z původní 
hathajógy, ale vznikly v Americe a jsou tak přizpůsobené ži-
votnímu stylu moderního člověka ze Západu. Většina z nich 
je také hodně dynamických, cvičí se na hudbu a já si nako-
nec našla jógový styl, který se vlastně hodně blíží tanci.

Byla jsi vždy pohybově nadaná, věnovala ses ně-
jakému sportu?
Rozhodně jsem na  tělocviku nijak nevynikala. Naopak mi 
spousta věcí dělala problémy. Bavilo mě tancování, v  té 
době hodně hiphop, street dance, později současný tanec, 
ale to se na tělesné výchově nevyučovalo. Proto vím, jakou 
cestu moje tělo urazilo, jak se díky té mnohaleté trpělivé 
praxi uvolnilo, protáhlo. Jeden den nedáš v  předklonu 
s roznoženýma nohama dlaně na zem, ale za rok se možná 
položíš na zem celá. Důležité je, že v józe není tenhle cíl dů-
ležitý. Život není soutěž. Nechtěj se poměřovat s ostatními. 
Podstatné je respektovat se taková, jaká jsem, a  slaďovat 
se se svým tělem každý den. Mnoho lidí je od svého těla 
odpojených možná i proto, že si jednou řekli – Já nejsem 
ohebný. Tohle pro mě není. Sami sebe zaškatulkovali. Ale 
my se pořád vyvíjíme a každý den se ve tvém těle obmě-
ní tisíce buněk. Každá minuta je změna. Je jenom na tobě, 
jestli bude tím správným směrem.

Čím si tě získala právě jóga? Co pro tebe znamená 
její duchovní rozměr?
Jóga je pro mě o  spojení sama se sebou, se svou vlastní 
energií a s druhými lidmi a o stavu mysli, o momentu, kdy 
se mi podaří odplout od všech myšlenek, zkoncentrovat se, 
být ve svém středu. Jsem úplně normální žena, která má ro-
dinu, nejsem žádný guru ani asketa. Jóga mi pomáhá najít 
klidnou hladinu uprostřed rozbouřených vod. 

Máš dvě malé děti, přesto jsi často na cestách. Jsou 
to ty šťastné povahy, že jim doma nechybíš? 
Jóga je dnes hodně spojená s cestováním. Za zkušenostmi 
a vzděláním musíš jezdit do zahraničí, ať již do Indie, nebo 
Ameriky, na  jógové festivaly, na  workshopy. Sama samo-
zřejmě také hodně učím. Pokud to jde, beru děti s sebou. 
Malý Jonatánek se mnou absolvoval například týdenní 
retreat v Itálii, Floriánek letos pojede do Řecka. Ale cesto-
vání mají v krvi. Když jsem byla poprvé na výcviku v Indii, 
byla jsem zároveň poprvé těhotná. Absolvovala jsem tehdy 
i tréninky indického bojového umění. Ty opravdu velké ces-
ty ale podnikáme tak jednou ročně. Bez dětí byla má nej-
odvážnější výprava na Nový Zéland, když bylo Jonatánkovi 
rok a půl. To jsem byla na čtrnáct dní na jógovém výcviku, 
kdy jsem musela dokončit už několikrát přesunutý meziná-
rodní certi�kát prána �ow jógy. Hrozilo mi, že bych přišla 
o všechny akreditace, a nakonec jsem odjela na druhý ko-
nec světa. Polovinu cesty letadlem jsem probrečela, bylo to 
asi 24 hodin, ale nakonec všechno proběhlo skvěle. 

Jak moc je pro tebe důležité místo, kde se józe vě-
nuješ?
Jsem zvyklá cvičit kdekoli. Má ranní praxe trvá někdy až 
hodinu bez ohledu na to, jestli pode mnou podlézají děti. 
Cvičila jsem už na hodně bizarních místech. Vždycky, když 
přicházím na hotel, už si obhlížím terén. Takže si pamatuji 
třeba na superúzký koridor hned vedle hodně frekventova-
ného schodiště v hotelu v New Yorku, kde mě lidi pomalu 
překračovali, protože v pokoji jsem se zkrátka nevešla. Za-
cvičím si všude a nemusím mít ani podložku. Samozřejmě 
když je nějaké nádherné inspirativní místo – miluji třeba 
cvičení venku u vody, při západu nebo východu slunce – 
tak je to úžasné. V Praze učím na třech místech. V úžasné 
Jógovně v  Jindřišské ulici, v  holešovickém Vnitroblocku 
a vinohradské Karmayoze. Všechna tři místa jsou inspirativ-
ní a dýchají dobrou atmosférou. Ráda se tam vracím.

Jaké nosíš oblečení na jógu? Máš nějakou oblíbe-
nou značku? 
Ráda podporuji české značky a  tvůrce. Oblíbila jsem si 
hned několik kreativních a úžasných lidi, kteří u nás tvoří 
jógové oblečení. Určitě je to značka Fragilla matky a dcery 
Kadlcových, která vzniká v Brně, ale vše je šito na Bali. Re-
zonuje mnou ženskost jejich jógových podprsenek i topů. 
Sama hodně pracuji s ženskou energií a líbí se mi, když se 
žena může cítit i na podložce jako královna. 

MARKÉTA FAUSTOVÁ

Certifikovaná lektorka Prana flow jóg y podle systému 
Shivy Rey. Baví ji propojovat jógu s taneční energií. 
Velmi důležitá je pro ni hudba. 
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Problémy nazývané také vaginální mykózy, kvasinkové in-
fekce nebo kandidózy. Právě v období léta probíhá jejich 
intenzivní vpád do ženských klínů. Zejména u vody a ob-
zvláště tehdy, když si na sobě po vykoupání necháte svůj 
nový model plavek. Přece se nebudeme na dovolené hned 
převlékat, když stály takové peníze a navíc nám moc sluší. 
Možná ale stačí jen pár preventivních opatření, která mo-
hou zachránit naši image. Muži, pokud jste dočetli až sem, 
pak vám jednak musíme říct, že máte náš velký ženský re-
spekt, a zároveň dodat, že si nedokážete představit, jak je 
to nepříjemná záležitost. 
Co to ale celé způsobuje? Mykózu vyvolávají kvasinky – 
hlavně druh Candida albicans – které se běžně vyskytují 
v pochvě některých žen. Samy o sobě nemusejí vést k one-
mocnění. Mykózy se dají do pohybu až kvůli porušení rov-
nováhy na poševní sliznici. Tehdy má infekce ideální pod-
mínky ke svému rozvinutí. Spouštěcími faktory může být 
například užívání antibiotik, onemocnění cukrovkou, těho-
tenství, hormonální substituční léčba, nesprávná intimní 
hygiena, poranění sliznice pochvy, nevhodné neprodyšné 
oblečení, jídlo bohaté na cukry a také stres.
Akutní stav se léčí antimykotiky. Většina žen na ně reagu-
je dobře a už po několika dnech jsou zpravidla bez obtíží. 
Často se ale stává, že jednorázové vyléčení mykózy nedo-
káže zabránit jejímu častému opakování. Pokud jste tedy 
příznivcem spíše preventivního řešení, pak to chce lehce 

WOBENZYM

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů  
k vnitřnímu užití. Pečlivě pročtěte příbalovou informaci. 

změnit životní styl. Omezit cukr a  stres, zvýšit množství 
pohybu a důraz na intimní hygienu a nosit výhradně pro-
dyšné bavlněné prádlo. Proti opakování gynekologických 
mykóz pomáhá podpůrná léčba některými léky, jako napří-
klad enzymovým lékem Wobenzym. V  projektu, kterého 
se zúčastnilo sedm gynekologických pracovišť v  ČR, bylo 
sledováno 62 žen, které se během předchozího roku potý-
kaly s mykózou až devětkrát. V roce, kdy podstoupily pod-
půrnou léčbu Wobenzymem po dobu deseti týdnů v dávce 
2x8 tablet denně, došlo u všech žen ke zlepšení a téměř dvě 
třetiny z nich zůstaly zcela bez mykóz. Zlepšení přetrvávalo 
dokonce čtyři roky poté, co přestaly tento lék z přírodních 
zdrojů užívat.
Ať už si vyberete jednorázové řešení, či boj proti možnému 
opakování tohoto problému, přejeme vám příjemné léto 
bez jakýchkoli zdravotních potíží. 

ŽENY!
JEN PRO

Téma, o kterém se šeptá, o kterém se před muži nemluví. Téma, které se řeší s nejlepšími 
kamarádkami u kávy či v horším případě za zavřenými dveřmi ordinací. Takže muži, otočte list! 

V opačném případě vás zveme do světa ženských intimních míst. Ale pozor, jen na vlastní nebezpečí.
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ESENCEBEAUTY

LÉTO

V KOKOSU
Jaká jiná ingredience by létu slušela lépe 
než kokos a jeho exkluzivní exotická vůně 
a chuť. Zabalte se s námi do kokosu!

TIP ESENCE

SEPHORA COCONUT FACE MASKS Kokosová vyživují-
cí a zklidňující maska pro uvolněnou pleť z řady Sephora Col-
-lection. Nová generace textilních masek vyrobených z rostlinné 
vlákniny, které se přizpůsobí tvaru obličeje a výsledky působení 
jsou viditelné již za 15 minut. V jednorázovém praktickém 
balení jsou ideální pro vaše letní cestování. Více na: sephora.cz

COCOES PRODUKTY Česká 
přírodní kosmetika z kokosu, která 
nedávno slavila rok na trhu. Všechny 
její produkty jsou z bio a za studena 
lisovaného kokosového oleje a navíc 
hypoalergenní. Krém na ruce a tělové 
máslo seženete i v neparfémované 
variantě. Mezi další produkty Cocoes 
patří maska na vlasy s aktivním 
rýžovým komplexem či nový balzám 
na rty ve variantě slaný karamel či 
zcela bez aromatu. Více na: cocoes.cz 
nebo: fann.cz

TYČINKY JSEM KOKOSOVÁ Lahodná bezlepková tyčinka od Chocolandu 
vás přenese do kokosového nebe! Na trhu je ve třech různých náplních. Příchuť 
vaječného likéru je určena pro všechny příznivce rumových tónů. Varianta 
s kakaovou náplní naopak potěší všechny milovníky čokoládových nuancí. 
Třetí arašídová verze je pro ty, kteří nedají dopustit na vděčnou arašídovou 
chuť. Chocoland je producent a distributor cukrovinek na českém a slovenském 
trhu s více než stoletou tradicí. Kolínská fi rma po celou svou dlouhou historii 
rozmazluje svými dobrotami všechny příznivce originálních i tradičních čoko-
ládových pamlsků. Odměňte se kokosovými tóny evokujícími letní dovolenou 
a pohádkově sladké dětství. Kdy jindy než nyní! Více na: chocoland.cz

INK  TATTOO Pečující krém na tetování. Je 
vysoce hydratační, čímž zvyšuje elasticitu kůže, udržuje 
barvu tetování jasnou a živou a zároveň ji chrání před 
slunečním zářením. Snadná vstřebatelnost krému je 
výrazným benefi tem také při každodenní péči o pokožku 
celého těla. Díky svému protizánětlivému a hojivému 
složení najde své využití i v případě nejrůznějších kož-
ních problémů, ekzémů a drobných poranění.  
Více na: biosophy.cz



FÉNIX5
GARMIN 

Chytré a všestranné GPS hodinky 
vás dostanou svou vysokou odolností, 
překvapivou výdrží, přesností a svým 
elegantním vzhledem. Není to sice 
nejlevnější kousek, ale rozhodně se vyplatí. 

text BARBORA VOJTOVÁ   foto ARCHIV FIRMY

ESENCESTYL



ESENCEINTERVIEW

Nemusíte být zrovna vrcholovým triatlonistou, abys-
te si mohli užívat maximální požitek z  rozmanitých 
funkcí těchto kultovních GPS hodinek. Po verzi tři je 
na trhu rovnou pětka, kterou seženete ve třech vari-
antách lišících se zejména vzhledem. Buď v nejmenší 
verzi s průměrem 42 mm pro úzká zápěstí, tedy hlav-
ně pro ženy, s označením fénix5S, dále pak v klasické 
střední velikosti o průměru 47 mm a do třetice v po-
době velkého modelu 5X s 51 mm. Ten oproti svým 
menším sourozencům disponuje 16GB pamětí s ma-
pami Evropy pro navigaci. Fénixy jsou vhodné nejen 
pro rozmanité sportovní aktivity. Díky sportovně-ele-
gantnímu vzhledu a  možnosti jednoduché výměny 
řemínků – prostřednictvím systému QuickFitTM– je 
můžete dobře vyladit i  k  oblekům a  kostýmkům. 
Na rozdíl od jiných chytrých hodinek sice nemají do-
tykové ovládání, zato jsou díky pěti postranním tla-
čítkům zcela přesné. Na jejich zadní straně naleznete 
kromě konektoru na  nabíjení a  optického snímače 
srdečního tepu, také informace od výrobce, do kolika 
metrů se s nimi můžete potápět, nebo že jsou stvo-
řeny z nerezové oceli na Tchaj-wanu, kde se nachází 
největší výrobní závod této společnosti. Mezi klíčo-
vé charakteristiky rodiny Fénix patří barevný, úspor-
ný, ale zároveň velmi dobře čitelný Chroma displej, 
příjem signálu satelitních systémů GPS a  GLONASS, 
vysoce citlivá EXO anténa zasazená v kovové lunetě 
hodinek, možnost připojení externích senzorů přes 

text BARBORA VOJTOVÁ   foto ARCHIV FIRMY

BARBORA VOJTOVÁ

Pohyb a příroda jsou pro mě synonymem života. Raději 
se řídím principem kairos, takže hodinky téměř nenosím, 
proto mě baví Fénixy – jsou o čase, který lze zastavit. 

ANT+ nebo Bluetooth, tříosý kompas, gyroskop, baro-
metrický výškoměr a akcelerometr, vodotěsné prove-
dení do 10 ATM, SMART noti� kace z mobilu, možnost 
personalizace vzhledů díky Connect IQ a Face-It apli-
kace, monitorování denní aktivity a spánku, takzvané 
STRAVA segmenty nebo Group Track pro sledování 
pozice členů ve skupině. Garmin tak vypustil do svě-
ta praktickou hračku pro dospělé, která drží frontální 
pozici na  pomyslné obloze chytrých GPS hodinek. 
Můžete si být jistí tím, že tento fénix jen tak rychle, 
zejména co do pozornosti a kvalit, neshoří.

GARMIN FÉNIX5 POŘÍDÍTE VE TŘECH VARIANTÁCH. KROMĚ ZÁKLADU 
LZE MÍT MENŠÍ 5S NEBO NAOPAK VĚTŠÍ MODEL 5X. U VŠECH SNADNO 

VYMĚNÍTE ŘEMÍNKY. 

FÉNIX5S

FÉNIX5FÉNIX5

FÉNIX5S



Zkuste si uvědomit, kolikrát denně měníte boty. 
Ženy jdou v  podpatcích do  divadla, v  balerínách 
na nákup, muži v mokasínách do práce, v teniskách 
do sportovní haly. Boty si přezouváme kvůli tomu, 
aby seděly činnosti, kterou se v nich chystáme dělat, 
ale také aby nám daly dobrý pocit z toho, že máme 
pro danou situaci ty správné. A právě pocit je jed-
ním z principů, na kterém jsou postaveny pětiprsté 
boty Five�ngers. Je to jednak pocit fyzický ve smy-
slu intenzivního vnímání terénu a  pak mentální 
v souvislosti s návratem k přirozenosti našeho těla. 
Boty Five�ngers od italské společnosti Vibram, kte-
rou známe především v souvislosti s výrobou pod-
rážek do  trekových bot, aktuálně obsazují botníky 
nejen příznivců přirozeného pohybu. Díky oddělení 
prstů a speciální podrážce mají totiž naše chodidla 
mnohem těsnější kontakt s  terénem, a  tím pádem 
i lepší rovnováhu. Nohy začínají v prstových botách 
pracovat se svaly, které zanedbávaly, či je vůbec ne-
používaly. Člověk v nich našlapuje celým chodidlem 
a díky tomu má i lepší stabilitu.
Z  modelů Vibram Five�ngers vybíráte podle toho, 
jakému pohybu se v  nich chcete věnovat. My 
jsme vyzkoušeli V-trail, tedy boty určené pro leh-
ký treking, běh a  volný čas. Tyto mají pod textilní 
stélkou a  dvoumilimetrovou vrstvou EVA v  mezi-
podešvi umístěnou technologii 3D COCOON, která 
rozmělňuje náraz do  široké plochy celé boty, čímž 
chrání před ostrým kamením. Podrážka z  pryžové 
směsi MEGAGRIP zajišťuje přilnavost na  mokrém 
i  suchém povrchu a  odolný textilní svršek s  rych-

lotkaničkovým systémem jistí správné usazení nohy.
Poprvé bylo těžké se do  bot nazout, ale zkouše-
ním to natrénujete a po týdnu to jde samo. Nám se 
osvědčilo mít do  bot – alespoň pro začátek – pě-
tiprsté ponožky, které pomohou prsty ještě před 
obutím oddělit. Poté nasměrujete palec a  malíček 
do správných tunýlků a pomalinku za asistence ru-
kou usazujete i ostatní prsty. Začali jsme pozvolnou 
chůzí po  nenáročném terénu, aby si nohy zvykly, 
a každý den jsme jim dávali o něco větší náročnost. 
Ze začátku je to divný pocit, protože na něj člověk 
není zvyklý. Na každý krok se mnohem víc soustře-
díte, cítíte chlad, teplo a strukturu půdy. Je to, jako 
byste se znova učili chodit. Nevýhodou je, že boty 
nejsou voděodolné a  na  vnější materiál se občas 
zachycují kousky rostlin. Ale to je tak vše, co by se 
jim dalo vytknout. Boty jsou praktické svou sklad-
ností a nízkou hmotností. Problémem je, že když už 
si na  ně po  nějaké době zvyknete, nebudete chtít 
chodit v ničem jiném. 

CHODIT
UČIT SE 

Umíme správně chodit? Zvláštní otázka. Zkrátka chodíme tak, jak nás to naučili. Co bota,  
to jiný kontakt se zemí, to jiné okolnosti, to jiný pocit. A už jste vyzkoušeli pětiprsté boty? 

text BARBORA VOJTOVÁ    foto ARCHIV FIRMY

ESENCESTYL

VIBRAM FIVEFINGERS V-TRAIL

Off-roadová minimalistická bota je ideální pro běh 
v terénu, na běžeckých stezkách, pro lehký treking a volný 
čas v přírodě. Ve velikosti 43 váží 182 gramů. Pětiprsté 
boty učí naše chodidla využívat svůj plný potenciál a po-
cítit rozmanitost terénu. Více na: prstove-boty.cz
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Kompletní nabídku kolekce TRAVEL
najdete na e-shopu

PODKOLENKY
KOMPRESNÍ

PRO KAŽDODENNÍ 
NOŠENÍ A CESTOVÁNÍ.
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LÉTO
V POHYBU

KAM S DOKLADY 
Ledvinky Ulvö Hip Pack od Fjällräven nabízí 
praktický úložný prostor v kompaktním formátu pro 
cestování s nezbytně nutným množstvím věcí. Nový 
odolný materiál Bergshell z recyklovaného nylonu 
udrží všechno v suchu i při nečekané přeháňce, refl exní 
nápis pak zvyšuje viditelnost. Kromě hlavní kapsy má 
ledvinka také bezpečnostní kapsičku na vnitřní straně. 
Ideální na krátké výlety a cesty. Verzi Medium pořídí-
te za 1290 Kč na www.fjallraven-shop.cz.

TIP ESENCE

MĚJTE VŽDY PO RUCE SVŮJ MOBIL, DOKLADY 
ČI MALÉ OSOBNÍ DROBNOSTI

UNIVERSÁLNÍ KOUSEK  
Nátělníky CRAFT jsou skvěle kombinova-
telné kousky, které na těle téměř neucítíte. 
Mají všestranné využití a jsou stejně vhodné  
pro indoorové i outdoorové sporty. Dámský 
technický lehký nátělník má atraktivní 
atletické vykrojení zad a je vyrobený z chla-
divého materiálu s výbornou prodyšností. 
Pořídíte za 690 Kč ve vybraných prodejnách 
nebo na www.vavrys.cz.   

SLUŠIVÝ KOMPLET
Sportovnímu topu CRAFT Lux Hot s mír-
nou podporou poprsí dodávají trendy vzhled 
dvojitá ramínka se zkřížením na zádech. 
Doplňte jej krátkými elastickými šortkami, 
které vycházejí z designu celé řady Lux 
typické obrazci z jemných proužků. Jako 
v druhé kůži se v nich budete cítit při fi tness 
i venkovních aktivitách. Pořídíte za 990 Kč 
a za 1090 Kč na www.vavrys.cz.

NA HORSKÉ TREKY

Trekové legíny Abisko Trekking Tights W 
od Fjällräven jsou ideálním řešením pro ty, 
kdo na svých toulkách přírodou upřednost-
ňují pružné strečové legíny. Nebudete ochu-
zeni o užitečné detaily, jako jsou praktické 
kapsy nebo zesílené části pro mimořádnou 
odolnost v nehostinném terénu. Letošní se-
zonu navíc můžete přivítat v legínách v nové 
barvě Dark Garnet. Pořídíte za  4390 Kč 
na www.� allraven-shop.cz  

SLUŠIVÝ KOMPLET

ESENCESPORT
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Ať už se v létě vydáte do hor či k moři, jistě se vám budou 
hodit praktické sportovní kousky. Nemusíte brát celou 
skříň, stačí jich pár, zato kvalitních.



Harmonie našla své jméno
www.katerinaresort.cz

L É T O  V E  S V A T É  K A T E Ř I N Ě
UPROSTŘED ČISTÉ PŘÍRODY

Resort Svatá Kateřina je oázou klidu v nadmořské výšce 
730 metrů s tradicí více jak 10 let. Poznejte ozdravnou moc 
Vysočiny, místních lesů, léčivých pramenů a dýchejte ten 
nejčistší vzduch v České republice. Letní pohodu můžete 

zažít na kole, při vyjížďce na koni nebo jednoduše na  
procházce v krásné přírodě. 

Nový Ájurvédský pavilon s velkoryse pojatými prostory 
pro ájurvédské terapie a rozšířenou kapacitou 

Wellness & Spa i s vyhřívaným bazénem, whirlpooly 
nebo saunou nabízí moře odpočinku pro tělo i mysl. 
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Asociaci jste založil společně s Jakubem Stejskalem 
v říjnu 2017, co je jejím posláním? 
Asociace vznikla na  podnět budoucích členů v  návaznosti 
na  naši předchozí činnost. Při organizaci prvního ročníku 
konference Czech VR Fest jsme začali konsolidovat scénu 
vývojářů virtuální reality (dále jen VR), vypracovávat rešerše 
pro různé subjekty, dělat poradenství a  celkově populari-
zovat a  rozvíjet technologii VR a  rozšířené reality (dále jen 
AR) u nás. To některé lidi tak nadchlo, že nás podnítili založit 
asociaci. 

Máte také Czech VR Agency, oč se jedná? 
Jde o  agenturu na  VR (virtual reality, dále jen VR) eventy 
a techniku. Nyní je hodně populární půjčovna VR vybavení 
VRrental.cz. Vzhledem k tomu, že je cena techniky stále po-
měrně vysoká, tak si ji �rmy raději půjčují, pokud ji nepotře-
bují na denní bázi. 

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi VR a AR a co je k tomu 
potřeba?
V případě VR si představte, že máte na hlavě brýle pro virtu-
ální realitu (VR brýle), ve kterých vidíte pouze digitální pro-
středí, jste uvnitř aplikace. VR brýle fungují buď samostatně, 
nebo jsou připojené na výkonný počítač. AR naopak dopl-
ňuje skutečnost o digitální objekty a informace. Používají se 
buď polopropustné brýle pro rozšířenou realitu, nebo mo-
bilní telefon či tablet.

Vysvětlete prosím rozdíl mezi dvěma různými způso-
by zobrazování obsahu?
V prostředí nasnímaném 360º kamerou máme omezený po-
hyb, můžeme se rozhlížet pouze z těch míst, ze kterých byl 
obraz nasnímaný. V plně vymodelovaném prostředí se mů-
žeme pohybovat plnohodnotně, tedy jako je tomu ve sku-
tečnosti. Pro každou situaci se hodí něco jiného a oba přístu-
py se dají kombinovat.

Jaká je aktuální situace, co se týče využití VR a AR 
ve světě, a jak si vede Česko?
Prožíváme strmý růst. Čím dál více �rem chce s VR a AR expe-
rimentovat a mnoho jich už VR/AR technologie integrovalo 
do svých vývojových, obchodních a tréninkových procesů. 
Spousta �rem si VR/AR pořizuje na konference, veletrhy, �-
remní eventy, protože spojuje business se zábavou. Češi po-
tvrzují, že patří mezi světovou špičku. Vyvinuli nejúspěšnější 
VR hru všech dob Beat Saber, vyvíjejí jeden z nejnadějněj-
ších systémů pro tvorbu VR světů Neos VR a VRgineers vy-

vinuli průmyslové VR brýle, které v některých parametrech 
převyšují veškerou konkurenci. Podobných příkladů je mno-
hem více. 

Mohl byste uvést obory, kde se nyní VR a AR nej-
častěji využívá a kde má do budoucna největší po-
tenciál? 
Velmi teď letí tréninky ve VR. Je to zábavné a efektivní. Firmy 
šetří značné prostředky i čas pro zaškolovaní zaměstnanců, 
ať už se jedná o orientaci na pracovišti, či o trénink výrobních 
postupů. AR se začíná čím dál více využívat v e-commerce. 
Už dnes si na  inovativních e-shopech vyzkoušíme pomocí 
kamery různé produkty – například brýle, šminky a šperky 
na vlastních hlavách, boty na svých nohách a nábytek přímo 
u sebe doma. Tento trend se bude významně prohlubovat.

VR je náročná na spotřebu velkého množství dat, 
takže bez kvalitní telekomunikační infrastruktury se 
v tomto případě neobejdeme. Jistě sledujete vývoj, 
jaká je situace?
Český telekomunikační úřad ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu připravují podmínky pro vstup nového operáto-
ra a  pro vznik telekomunikační infrastruktury 5. generace. 
Snad se jí brzy dočkáme.

Hodně se mluví o VR v souvislosti s výstavnictvím 
a veletrhy. Jak se tento segment rozvíjí?
Na  Západě téměř na  každé veletržní expozici uvidíte VR. 
Ta umožní prezentovat na malé ploše spoustu i velmi roz-
měrných produktů, aniž byste museli platit větší plochu. 
Na stánku 3x3 můžete vystavit třeba třicetimetrovou turbí-
nu nebo bytovou rezidenci, rozhodnout se, na jakém místě 
na světě chcete zrovna být a za jakého počasí. Podle objed-
návek na VRrental.cz roste zájem o VR i v Čechách. Na expo-
zice s VR bývají nejdelší fronty.

CZECH VR FEST 20. ČERVNA 

Konference virtuální reality, workshop a expo. Thomas 
Kant představí revoluci v e-commerce, Adolf Lisý nový 
způsob nakupování díky AR a skenům reálných produktů. 
Proběhne workshop s experty na tvorbu 3D skenů, ukázka 
Deef Frame hologramu nebo konference na téma mozek 
a teleportace. Více na: czechvrfest.com

REALITA
VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÁ

Se zakladatelem a prezidentem AVRAR Martinem Kotkem o tom, kam svět posouvá virtuální 
a rozšířená realita, která veškerému byznysu přináší zcela nový rozměr, ale také o třetím 

ročníku Czech VR Fest, který je za dveřmi. 

text BARBORA VOJTOVÁ    foto ARCHIV AVRAR



Přijali jsme pozvání šéfkuchaře Tomáše Horáka do restaurantu, kde dříve chodili číšníci 
ve funebráckých šatech a jídlo bylo servírováno na rakvích. 

POKLADY JESKYNĚ

Restaurant Triton byl pro mne od začátku milým překvape-
ním. Unikátní krápníková jeskyně ukrytá v  samém středu 
Václavského náměstí vytvořená v roce 1912 je nyní místem, 
které potěší každého milovníka zážitkové gastronomie. 
Kreativní kuchyně šéfkuchaře Tomáše Horáka je plná barev, 
dokonalých tvarů a novátorských postupů. Jeho prezentace 
jídel je vizuálně naprosto dokonalá a při večeři jsem se do-
zvěděla, že šéfkuchař pochází z umělecké rodiny, a dokonce 
sám ve volném čase maluje. K celkovému dojmu pak přispí-
vá souhra mezi výjimečnou kombinací chutí a  uměleckým 
ztvárněním jídel, to vše je ještě podpořeno příběhem místa, 
které v minulosti hostilo divadelní klub, divadlo Vlasty Buri-
ana, které později vystřídala další legenda – dvojice komiků 
Werich a Voskovec. 

Máte velký cit pro detail. Na který vlastní nápad jste 
obzvláště pyšný?
Rozhodně na propojení fermentace mas a studených sorbe-
tů. Díky tomu získáte úžasné kombinace chutí.
 
Inspiraci čerpáte mimo jiné ze svých zahraničních 
zkušeností. Co vás na této cestě nejvíce ovlivnilo?
Čerpám ze svých zahraničních zkušeností, protože je to stále 
ještě jiný level. Ovlivnilo mě plno mých šéfů, když jsem za-
čínal. Jinak každý stát, kde jsem vařil, má své a je na daném 
člověku, co si vezme k  srdci. Ovlivnil mě hodně i  kamarád 
Tommi Daničič, šéfkuchař z michelinské restaurace Hangar 7.

V čem je váš koncept v Tritonu neopakovatelný?
Souhra chutí, spojení nezvyklých surovin pro české poměry. 
A přidaná hodnota.

Jakým způsobem si vybíráte suroviny a kde je na-
kupujete?
Osobně je první ochutnávám, tudíž dle kvality a chuti.
 
Kam si osobně v Praze zajdete na večeři? 
Určitě do Fieldu k Radku Kašpárkovi. Pro mě jednoznačně su-
per chutě a kreativita.
 
Pokud bych měla ochutnat jen jednu věc, co z vašeho 
menu by to bylo?
Mé signatur jídlo Srna v koji rýži.
 
Jaké překvapení chystáte pro své hosty na léto? Proč 
by neměli vynechat návštěvu právě u vás?
Chystáme těch překvapení více, ale jedno mohu prozradit. 
Jsme v rámci VIP festivalu mezi deseti restauracemi u pana 
Mauera. Řeknu jen, že hosté se můžou těšit na nové chutě 
a zcela jinou prezentaci pokrmů, než je zvykem.
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RESTAURANT TRITON

V restauraci Triton je kromě klasické A la carte 
menu také L’Aterlier Gourmet menu, české Modern 
Art menu a romantické Candlelight menu zážitko-
vá gastronomie. 

ESENCEGOURMET

text KATEŘINA ČERNÁ 
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Výhled, který máte od stolu, dokáže celý zážitek z návštěvy restaurace značně ovlivnit. V Praze 
pravděpodobně neexistují atraktivnější dominanty, než je majestátní Pražský hrad a magický 
Karlův most. Pohled přesně na tyto památky vám na účet podniku nabízí Bellevue a Mlýnec.

VÝHLED HRAJE ROLI

Usaďte se do  designového interiéru inspirovaného dynamickou 
vodní hladinou, navíc s dokonalým výhledem na Karlův most. Není 
v Praze moc míst, kde byste mu byli více nablízku. Otevřená kuchyně 
Mlýnce vás navíc vtáhne do  zákulisí kulinárního divadla tak, že se 
vám bude chtít aplaudovat vestoje. Červnové menu je plné surovin 
typických pro tento měsíc. Čeká na vás hrášek s kedlubnou a ma-
rinovaným sleděm, vděčný chřest ve  vegetariánském stylu, hřbet 
z divočáka s řepou a třešněmi nebo dezert převlečený do jemného 
mascarpone s pistáciemi, kávou a jahodami. Roztančete své chuťo-
vé pohárky nad elegantně pojatým nadčasovým menu postaveným 
zejména na českých kořenech, lokálních surovinách a kreativitě akč-
ního týmu restaurace. 

RESTAURACE MLÝNEC

Novotného lávka 9, Praha 1. Více na: mlynec.cz

RESTAURACE BELLEVUE

Smetanovo nábřeží 18, Praha 1. 
Více na: bellevuerestaurant.cz

Hlavní roli v  sezonním menu v  Bellevue hrají bylin-
ky. Pod taktovkou šéfkuchaře Marka Šády se ponořte 
do chutí lokálních surovin v odlehčeném letním kabát-
ku. Připraveny jsou pro vás králík s řepou a špenátem, 
treska s  petrželovou majonézou, jehněčí s  kapustou 
a  šalvějí nebo telecí svíčková s  hráškem. V  restauraci 
s jedním nejkrásnějších výhledů na Pražský hrad si zmí-
něné pokrmy můžete vychutnat buď samostatně, nebo 
ve formě zážitkového degustačního menu.  

BELLEVUE

MLÝNEC
POETICKÉ názvy jídel 
jsou minulostí, používá 
se výčet surovin. Jahody, 
káva, mascarpone, pistácie

DO LONDÝNA S NÁMI!
www.letistepardubice.cz 

INZ. A191002834
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PO ČESKU 
Nemáte čas na daleké cesty? Pak zůstaňte v Česku, 
je zde mnoho možností, jak si užívat. Záleží jen 
na tom, jak daleko od domova chcete vyrazit. 

BABIČČINA ZAHRADA

Udělejte si výlet do průhonické Babiččiny zahrady. 
Restaurace s penzionem kousek od Prahy dokonale 
odráží to, co má v názvu. Útulné rodinné prostředí 
s vůní pečeného chleba, domova a bylinek ze zahrádky, 
kterou je statek obehnaný. Ať chcete nebo ne, dýchne 
na vás vstřícná atmosféra laskavého zázemí, které 
většina z nás zná z prázdninových pobytů u babiček. 
S tím rozdílem, že v kuchyni nestojí babička v sukni, 
ale zkušený šéfkuchař Michal Šorf. Ten své tradiční 
české pokrmy v moderním stylu připravuje z lokálních 
a sezonních ingrediencí od drobných pěstitelů a far-
mářů. Zastavte se na skvělé menu a užijte si posezení 
v zahradě pod dřevěnou pergolou hýčkáni vůněmi 
bylinek, nebo si dopřejte uvolňující terapii a pokojík 
provoněný levandulí. Více na: babiccinazahrada.cz

FATA MORGANA

Máte-li čas vyrazit do Karlových Varů, pak by vám nemělo 
uniknout nové ubytovací zařízení ze sítě skupiny Revelton. 
Pokud máte rádi svůj klid a osobní prostor, pak na dovolené 
pravděpodobně upřednostňujete ubytování v apartmánech. 
Jejich výhodou je, že se v nich nemusíte přizpůsobovat 
hotelovému řádu a máte obvykle mnohem víc prostoru pro 
své věci a aktivity. Ubytovací zařízení ve Varech tvoří malé 
čtyřhvězdičkové byty určené ke krátkodobému pronájmu. 
Designéři se postarali o praktičnost, funkčnost a estetiku 
všech prvků. Jejich cílem bylo vytvořit místo, kde se bude 
člověk cítit jako doma, ovšem s přidanou hodnotou. Navíc 
zde máte jednu unikátní atraktivitu – tou je muzeum iluzí 
Fata Morgána, které je pod společnou střechou. Takže svůj 
volný čas můžete zpestřit touto netradiční zajímavostí. 
Důvodem pro vznik Fata Morgány bylo umožnit hostům, 
aby se nechali unášet svými sny. Síť ubytovacích zařízení 
Revelton vytvořila pro své hosty také praktickou aplikaci, 
kde mohou zdarma najít tipy na trávení volného času v oko-
lí daného apartmánu. Více na: reveltongroup.com

TES
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Veuve Clicquot Rich je hravé šampaňské 
stvořené pro letní drinky, které se serví-
rují na ledu. Do sklenice na bílé víno vlož-
te kostky ledu, přidejte 1 dcl šampaňské-
ho, a pro celkové dochucení navíc jednu 
z  doporučených ingrediencí. Ta nápoji 
vtiskne nový rozměr a  vlastně z  něj vy-
tvoří originální koktejl. Do  bílého šam-
paňského přidávejte limetu, kůru z grepu 
či ananas. Ale není důvod se omezovat 

RICH COLLECTION

Rich a Rich Rosé jsou šampaňská vína stvořená 
přímo za účelem mixologie. Veuve Clicquot tímto 
krokem přináší nový rozměr pití šampaňského. 

OSVĚŽENÍ
LETNÍ 

Základem jsou kvalitní ingredience, nosný základ a kreativita. 
Nápaditosti není nikdy dost, obzvláště v létě a na ledu!

pouze na ovoce. Nebojte se ani zeleniny, 
jako je plátek okurky, papriky či řapíkatý 
celer. Letos na trhu seženete také novin-
ku ve velikosti 0,2 l pojmenovanou Rich. 
V  případě růžového šampaňského Rich 
Rosé zkuste kombinaci ledu, šampaňské-
ho a podle nálady použijte buď osvěžu-
jící limetu, nebo v případě, že máte chuť 
na ovocně sladký drink, přidejte ananas, 
a  pokud jste fajnšmekři, zkuste zázvor, 
který nápoj rozvine svou kořeněností 
v  orientálním stylu. V  případě, že nejste 
fanoušky bublinek, pak se pusťte do kok-
tejlů například na bázi koňaku Hennessy. 
Ani v tomto případě se nebojte štiplavé-
ho zázvoru, který koktejlu dá netradiční 
rozměr nasládlé pikantnosti a  zároveň 
podtrhne kulatost a jemnost koňaku. 

HENNESSY GINGER  Koňak se zázvorovou limo-
nádou a plátky zázvoru překvapivě skvěle funguje. 

ESENCEGOURMET
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V GHANĚ
VÍTEJTE

text KATEŘINA ČERNÁ  
 foto SHUTTERSTOCK, MATHIAS SCHWENDER

Exotická Accra, hlavní město Ghany, se stala 
místem, kde česká hospitality společnost BOHO 
CO provozuje hostel. Somewhere nice je letos dosud 
jejich nejziskovějším podnikem. Další expanzí 
v této zemi však nebude ubytování, nýbrž výstavba 
veřejných toalet pod názvem nice place. 



Podle slov zakladatele �rmy Mathiase Schwendera se jed-
ná o projekt, který plánoval přes sedm let. Ve spolupráci 
s  tamní vládou a  místní samosprávou připravil se svým 
týmem vše potřebné, aby se v Accře vybudovaly veřejné 
toalety. A proč se tak rozhodli?
Tato západoafrická země ležící v oblasti guinejského záli-
vu i přes krásy přírody čelí ekologické devastaci, a to kvůli 
nedostatku vzdělání a základní hygieně obyvatel. Toalety 
jsou pro místní lidi přepychem, veřejná kanalizace de facto 
neexistuje. Výkaly proto najdete prakticky všude. V zemi 
dochází ke kontaminaci vod a k šíření nemocí, například 
cholery. Světová zdravotnická organizace udává, že až  
85 procent obyvatel má v Ghaně minimální přístup k WC. 
Další číslo je rovněž alarmující: 5,7 milionu Ghaňanů se 
k žádné veřejné toaletě nedostane a svou potřebu tak vy-
konají kdekoli. Na otázku, proč si ani v domech nestavějí 
toalety, je jednoduchá odpověď. Afričanům by se to „zby-
tečně“ prodražilo.
Společnost BOHO CO, která má v Česku dva hotely Miss 
Sophie’s zapsané v prestižním výběru Amazing Places, má 
v Ghaně v plánu za velmi nízké poplatky nabízet nejmo-
dernější toalety včetně sprch a  také zdravotně nezávad-
nou �ltrovanou vodu pro místní komunitu. 
„Zní to možná trochu přitažené za vlasy, ale naší misí je i to, 
že chceme měnit životy lidí, proto nám to dává smysl. Sku-
tečně se toto místo má stát jakýmsi centrem setkávání pro 
lidi z okolí. V Ghaně podnikáme, tak tam logicky chceme 
zanechat i stopu, která pomůže napravit zlozvyky spojené 
se špatnou hygienou, špinavou vodou či plastovými od-
padky, které zaplavují pláže,“ podotýká Schwender.
Ač je to smutné, naprostá většina odpadků z  hlavního 
města je při přílivu spláchnuta do oceánu. Na plážích tak 
nevidíte pouze tradiční dřevěné rybářské čluny, ale hory 
plastového odpadu a místo omamné vůně moře cítíte všu-
dypřítomné výkaly. A protože je v Accře hlavním zdrojem 
obživy rybolov, je nabíledni, že i většina ulovených ryb je 
zdravotně závadná a nevhodná ke konzumaci. Pedro Guil- 
herme, manažer hostelu, dodává: „Je to smutný pohled. 
Rádi bychom zlepšili osvětu, protože většina místních ani 
neví, že špatná hygiena a špinavá voda mají vliv na zdraví, 
bohužel převážně na dětskou úmrtnost.“
Pokud se vám zdá, že je tento projekt bližší misi než pod-
nikatelskému záměru, nebudete daleko od  pravdy. Sám 
Schwender pochází z  německé silně věřící rodiny. Jeho 
otec byl farářem a jeho bratr aktivně působí jako misionář 
pro malou německo-ghanskou křesťanskou organizaci, 
která pomáhá v Africe například s budováním mateřských 
škol a klinik. Tak se i stalo, že díky bratrovi přišla nabídka 
na odkoupení budovy. Pro podnikání, které má sídlo v Pra-
ze, se to zdálo zprvu jako šílený nápad. „Po cestě do Ac-
cry jsme se se ženou rozhodli, že do toho půjdeme, aniž 
bychom tušili, co to všechno bude obnášet! Ale někdy je 
lepší nevědět, co je před vámi,“ glosuje hoteliér. „Trvalo 
dlouhých deset let a  překročení množství překážek, než 
jsme otevřeli náš hostel somewhere nice. Celý proces byl 
velmi zajímavou zkušeností, zejména v oblasti mezikultur-
ní komunikace. Překvapivě jedna z hlavních věcí, s nimiž 
se při rekonstrukci potýkali, bylo neporozumění a skepse 
ze strany Ghaňanů. Vize budovy šetrné k životnímu pro-
středí, s využitím místních materiálů, byly často nad chá-
pání tamních lidí. Nápady na používání autentických ma-

teriálů se často setkaly s nepochopením. „Vždyť to nebude 
takové, jaké to mají bílí lidé v Evropě,“ kontrovali. „Tohle ale 
vypadá jako u nás na vesnici, to není hezké,“ reagovali na-
příklad na  jednoduché betonové podlahy. Vypadaly velmi 
cool, ale Ghaňané nemohli pochopit, proč měla být „pod-
laha chudých“. Další příklad je spojen s betonovými stropy. 
V Ghaně se vše ručně vyrábí, tedy i beton se odlévá ručně 
do  dřevěných desek. Když zaschne, můžete na  něm vidět 
krásné otisky po dřevěné konstrukci. Mathias Schwender se 
jako investor ujistil, že mu zedníci rozumějí, když si přál takto 
strop ponechat. Při další návštěvě Accry tam však už žádné 
otisky nezůstaly. „My víme, že jste si to tak přál nechat, ale 
chtěli jsme vás překvapit, protože teď to vypadá velmi pěk-
ně,“ zněla jejich odpověď. 
Po dlouhých deseti letech průtahů se otevřely brány hostelu 
a Ghana jej přivítala uznáním. Lidé docenili, že nevznikl další 
luxusní resort, ale objekt ukazující jejich zemi a lidi v ní. „To je 
Ghana, to jsme my,“ uzavírají místní.
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DĚLAT ŽIVOT LEPŠÍM 

„Hřeje mě na srdci to uvědomění, že nemusíme hledat 
jinde, abychom získali něco lepšího, ale že krása je kolem 
nás. Musíme se jen naučit ji vidět a používat ji.“  
M. Schwender

PLÁŽE V Accře si bohužel nevyfotíte romantickou pláž - to se snad 
má šanci změnit
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Působí, jako by měla nevyčerpatelný zdroj energie, a je nej-
spíš tou nejlepší reklamou na své postupy, kterými dokáže 
dát životu svých klientů nový rozměr. S  Vivienne Talsmat 
jsme se setkaly krátce po jejím příletu z Londýna a u čaje 
v oblíbeném Soho jsme si povídaly o cestě, kterou urazi-
la, o kineziologii, neurolingvistickém programování a také 
o tom, že detox potřebuje nejen tělo, ale i duše. Vivienne 
věří, že většina nemocí začíná emočním komponentem. 
Něčím, co jsme v mozku nedokázali integrovat. To se pak 
demonstruje ve fyzické podobě. 
Zakladatelka Rejuva Systems, jednoho z  celosvětově nej-
úspěšnějších systémů zdravé detoxikace, svá témata pra-
videlně publikuje v  lékařských časopisech a  výsledky její 
práce se objevují také na BBC. Základem veškerého půso-
bení Vivienne je výživa a idea, že tělo bude dobře vypadat 
pouze tehdy, pokud je dobře nabíjeno zevnitř.
Vivienne se od  mládí věnuje různým sportům a  v  někte-
rých vynikala na profesionální úrovni. Dnes běhá deset ki-
lometrů denně, boxuje, dělá taiči, a dokonce i krav magu. 
Její den běžně začíná v šest hodin meditací a jak sama říká, 
má velmi silné ráno. Pro klienty na své klinice se pak snaží 
najít jejich unikátní optimální cestu. „Nabíjí mne úspěch. 
Ale neženu se za úspěchem pro sebe. Chci pomáhat dru-
hým a chci, aby lidé byli šťastní,“ říká Vivienne s úsměvem 
a ukazuje mi nový produkt, který přijela představit do Pra-

VIVIENNE TALSMAT

Po studiu celostní výživy, kineziologie a medicínské 
estetiky založila Vivienne v roce 1996 svou první kli-
niku, kde pomáhá klientům dosáhnout optimální úrov-
ně zdraví, pohody a vitality. Stojí také za celosvětově 
proslulým programem Rejuva Systems, jenž napomáhá 
detoxikaci, hubnutí a působí jako omlazující kúra.
www.goodfoodstore.cz

hy. Je to revoluční přípravek pro ženy na  bázi kolagenu. 
Nejde tady o kolagen samotný, ale o kombinaci mořského 
kolagenu z  rybí kůže a  cizrnového extraktu doplněného 
mnoha dalšími účinnými složkami, mezi něž patří například 
maka a  biotin. Použity jsou jen ty nejkvalitnější suroviny. 
„Při dlouhodobějším užívání pocítíte výrazné změny. Sa-
mozřejmě vše testuji na sobě a i můj trenér boxu si všiml, 
kolik mám najednou energie navíc,“ vypráví Vivienne, která 
v  Čechách slaví vždy velké úspěchy. Mnoho českých žen 
podle ní hledá krásu uvnitř a snaží se být ve skutečném svě-
tě. Mají správně nastavený žebříček hodnot, jsou vnímavé 
k sobě a empatické k okolí.  

VIVIENNE
LADY

Vivienne Talsmat, britská expertka v oblasti zdraví a výživy, má ve své péči nejen členy královských rodin 
a řadu celebrit, ale osobně také školí stovky terapeutů po celém světě, aby pomohli svým klientům žít lépe.
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Více na  
www.wobenzym.cz

PRO DOVOLENOU 
V POHODĚ

Wobenzym je tradiční lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice

Stáhněte si mobilní aplikaci a budete mít vždy informace o užívání a dávkování léku Wobenzym s sebou.
Wobenzym je nejúčinnější začít užívat co nejdříve po vzniku potíží.

Lék Wobenzym®

praktické balení 300 tablet
malé, moderní, skladné

ideální na cesty a na sport

800 tbl.

300 tbl.

urychluje hojení případného úrazu

posiluje oslabenou imunitu 

Stáhněte si mobilní aplikaci
Wobenzym 4U
na App Store, na Google play nebo na
http://wobenzym.cz/wobenzym-4u. 

Inzerce



TOY_Rav-4_NEW_230x330_CZ.indd   1 28.05.2019   10:38


	01_cover
	02_Moet_1_1_A191001746
	03_Editorial_k
	04_Backstage
	05_Oriflame_1_1_A191000494
	06_07_obsah
	08_News_neco_k
	09_Luxury_Mai2019_NEW
	10_News_LV
	11_Seat_1_1_A191001884
	12_News_NILA
	13_Tchibo_1_1_A191001889
	14_Kultura
	15_EYE care_1_1_A191002860
	16__CHILE
	17_Raiffeisenbank_1_1_A191001951
	18_23_SONKA
	24_25_Hodinky
	26_30_Svedsko
	31_Schill dental_1_1_A191002729
	32_34_Designer
	35_Rowenta_1_1_A191002640
	36_produktovka fial
	37_OTVIRAK
	38_40_ERSTE
	41_Dermacol_1_1_A191002651
	42_43_Reifka
	44_45_INNOGY
	46_47_Diana
	48_49_AMAZING
	50_51_horakova
	52_53_SLOVINSKO
	54_MONT BLANC
	55_VINO
	56_57_EMIRATY
	58_59_AUDIOSYSTEM
	60_62_Mynarova
	63_Prague hotels_1_1_A191001392
	64_65_mcely
	66_67_Dermacol
	68_73_SEAT
	74_75_Opalovaky
	76_79_Roatan
	80_81_Joginka
	82_Wobenzym
	83_produktovka_kokos
	84_85_HODINKY GARMIN
	86_BOTY
	87_Maxis silonky_1_1_A191002850
	88_produktovka_sport
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