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Známá místa, nové zážitky!www.orearesorthoral.cz

OREA RESORT HORAL SE ZNOVU ZRODIL! Jeho unikátní polo-
ha ve Špindlerově Mlýně s nezapomenutelným výhledem na 
skiareál Svatý Petr spolu s jedinečným novým designem z dílny 
Barbory Škorpilové nabízejí nevšední zážitek. Ten podtrhuje 
mimo jiné prolínání moderních prvků s přírodou, a to doslova na 

každém kroku: Od recepce, přes restauraci a lobby bar až po 
samotné pokoje. Majestátní atmosféru Krkonoš můžete nasát 
na nejvýše položené sluneční terase v ČR. V prosinci se otevře 
také luxusní spa s bazénem, saunami, parní lázní, tepidáriem 
a whirlpoolem. 
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N ejpozději do nějakých 5 nebo 6 miliard let zcela jistě přestane existovat naše 
planeta Země. Bude pohlcena Sluncem. Jednoduše dojde palivo, které neustále 

spaluje, a vyzařuje tak energii do Sluneční soustavy. Můžeme být ale celkem v klidu, 
protože už dávno předtím nebude Země obyvatelná. Dokonce ještě daleko dříve 
může nastat celá řada vesmírných událostí, nebo chcete-li z našeho pohledu, kata-
strof. Žádný neobvyklý jev v minulosti, to Země už pamatuje. Srážka s jinou planetou 
nebo vesmírným tělesem může odchýlit Zemi z její oběžné dráhy a veškerý život 
na našem světě umrzne. Nebo magnetické pole neudrží atmosféru a tu odfoukne 
sluneční vítr do vesmíru a skončíme také. Těch možností je opravdu mnoho. Co je 
však důležité? Nestrašíme se tím, nevnímáme to. Je nám to téměř lhostejné. Je to za 
dlouho anebo riziko je malé. Tu a tam někoho napadne natočit o tom film a my se 
u toho s popcornem královsky bavíme. Co nám ale jde na jedničku, je šíření ekolo-
gického šílenství a s tím související ekoterorismus. Vše do extrému, zaklínadlo máme. 
A negativní extrémy vždy zaujmou více než ty pozitivní. Jsme neustále bombardo-
váni informacemi o globálním oteplování, vymírání živočišných druhů a v konečném 
důsledku zánikem celé civilizace. Neustálým strašením a negativní propagací se 
dovádíme v extrému až k agresivitě nebo řadě nových psychologických ataků. Médii 
podporovaná ekologická panika a strach o budoucnost světa. A psychologové mají 
zase víc práce. Globální oteplování a změna klimatu? To je realita, ale je na nás, 
abychom se snažili tyto změny co nejméně podporovat vlastní aktivitou. Můžeme 
tyto změny urychlovat, ale nikoliv odvrátit. Jsme obyvatelé Země, ne panovníci a je 
vhodné připomenout, že máme vyvinutou inteligenci. To nás zavazuje. Změna myš-
lení a přístupu k využití přírodních zdrojů. Nové alternativní zdroje a postupy oproti 
těm tradičním. Jen nepodporujme to ekologické šílenství všude kolem nás, které na 
nás padá takřka na každém kroku díky různým „zeleným“ nařízením. Vezměme zdra-
vý rozum do hrsti.

Miroslav Kosnar
Generální ředitel CIMEX Group

E D I TO R I A L

In five, or maybe six billion years, planet Earth will cease to exist. The sun will run out of the nuclear fuel it uses to light up the So-
lar System and start to balloon, eventually swallowing our planet. No need to panic, though, as Earth will become uninhabitable 

long before the end, and who knows what other cosmic catastrophes will come to pass. Collision with another planet might knock 
the Earth out of its orbit into the bitter cold of interstellar space, killing all life. Or we could perish if the Earth’s magnetic field 
slackens, allowing the solar wind to blow the atmosphere into space. So many possibilities. But what is really important? Let’s not 
terrify ourselves. Pay no heed to horror stories. Do we really care anyway, it’s so far in the future and the risks are small. Now and 
then someone makes a movie about it and we have a royal time watching it with a big bucket of popcorn. What’s really got us 
going is the spread of ecological madness and its attendant eco-terrorism. Extremism has a spell on us. We’re constantly bombar-
ded with information about global warming, mass extinctions and the inevitable collapse of civilization, a never-ending stream of 
horrors and negative propaganda. The media propagate ecological panic and fear, creating more work for psychologists. Global 
warming and climate change? This is reality. It’s up to us to minimize the effect of human activity on these phenomena. We can 
accelerate the change, not reverse it. We inhabit the Earth but we don’t rule it. Still, we possess a developed intelligence. This puts 
us under an obligation – to change our thinking and the way we exploit natural resources. New, alternative resources and appro-
aches to replace traditional ways. Only, let’s not join with this eco-madness all around us, coming at us with almost every step 
thanks to countless “green” measures. Let’s try a dose of common sense.

Miroslav Kosnar
CEO CIMEX Group
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POEZIÍ K POROZUMĚNÍ
Pro návrh pavilonu Velké Británie na dubajském Expo, jež se odehraje už příští rok, byla vůbec poprvé vybrána žena. Britská de-
signérka Es Devlin, známá realizacemi na pomezí umění, performance a technologií, oslnila svým návrhem na „pavilon poezie“. 
Úryvky z básní v angličtině, francouzštině, ale i arabštině nebo čínštině bude umělá inteligence živelně a bez předsudků skládat 
do rytmických celků a výsledek zobrazí na podsvícených řádcích tvořících fasádu. Na budoucích předpokládaných 25 milionů 
návštěvníků veletrhu bude čekat cirkulární tvar základny s trychtýřem v prostoru evokující gramofon. Podsvícená struktura má být 
dle designérky poctou lidské kreativitě, ale také zprávou prostoru i lidstvu samotnému, že se dá najít společná řeč plná porozu-
mění napříč rozličnými kulturami. 
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PAVILION  
OF POETRY
British designer Es De-
vlin’s master plan for the 
UK pavilion at the 2020 
Dubai Expo includes an 
AI composer creating 
a sound-and-light show 
from poetry in many 
tongues, and a huge 
gramophone-like rotating 
platform with a central 
fountain. 25 million visi-
tors are expected for the 
expo.
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Seat Minimó je zatím jen koncept toho, jak si 
španělská automobilka z koncernu Volkswagen 
představuje dopravní prostředek pro služby sdí-
lené mobility. Plně elektrické vozítko ideální pro 
města budoucnosti počítá se zapojením auto-
nomního řízení a může sloužit nejen pro eko-
nomičtější a ekologičtější osobní přepravu, ale 
třeba také kurýrním službám. Minimó je určeno 
pro dva pasažéry a úsporné je nejen v otázkách 
hospodaření s energií, ale i prostorem – délka 
auta dosahuje pouhých 250 centimetrů a šířka 
je ještě o polovinu menší. Dveře se navíc otevíra-
jí nahoru, což je nejen stylové, ale také praktické 
při parkování v přeplněných centrech velkoměst. 

Seat’s Minimó is so far just a concept car reflecting the Spanish automaker’s idea of shared mobility. The fully 
electric, autonomous two-seater, just 250 cm long, would be ideal for inexpensive, low-emission passenger 
transport or courier services. The doors slide upward – a stylish touch and very practical too.

MINIMÓ: 
KONCEPT 
PRO MĚSTA 
(BLÍZKÉ) 
BUDOUCNOSTI

MINIMÓ: CONCEPT FOR THE (NEAR) FUTURE CITY



VESMÍRNÝ LUXUS
Zatímco už do 3 let má být otevřen první vesmírný hotel Aurora 
Station, na rok 2025 ohlásil fond The Gateway otevření ještě 
ambicióznějšího orbitálního komplexu. Na rozdíl od start-upu 
Orion Span, jež chce nabízet autentický astronautský pocit 
v šestičlenné posádce včetně stavu beztíže a bazální stravy, 
Von Braun Station má disponovat umělou gravitací a luxusem 
srovnatelným s prémiovými hotely na Zemi. Autorem konceptu, 
jenž je navržen ve tvaru obrovského kola a průměrem atakuje 
hranici 190 metrů, pochází od Tima Alatorreho a od zemského 
povrchu jej bude dělit 320 kilometrů. Tvar kola je klíčový pro 
vytvoření a zachování umělé gravitace, o což se má starat 
neustálý rotační pohyb tělesa. Uvnitř 24 individuálních modulů 
bude čekat na dobrodružné cestovatele exkluzivní vesmírný 
hotel s prostornými pokoji, jež mají ubytovat až 100 hostů 
týdně, ale i komerční zóny, soukromé rezidence a v neposlední 
řadě i zvláštní čtvrtě pro vládní výzkum a posádku zajišťující 
chod celé stanice. Na kousku Země ve vesmíru nebudou chy-
bět volnočasové vymoženosti, jako jsou bary, koncertní síň, 
kino, vzdělávací posluchárny, restaurace či posilovna. Dokonce 
se uvažuje i o zrealizování nízkogravitačního basketbalu, tram-
polín či horolezeckých stěn.

2025:  
A SPACE HOLIDAY
The first space hotel, Aurora Station, could 
accept its first guests within three years. 
Next up,  the competitor Gateway Foun-
dation wants to open its luxury Von Braun 
Station by 2025. The ring-shaped station 
will spin to create artificial gravity for 24 
individual modules, shops, private resi-
dences and a research area. Plus low-G 
basketball, trampolines and more.
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HIGH LIGHTS
Recycling is history, the future belongs to 
upcycling! At the 12th London Design Fair, 
the Second Yield exhibition proved this is 
not just a slogan. Italy’s High Society com-
pany, for instance, showed ceiling lamps 
made of cast-off materials from the wine, 
tobacco and cannabis industries.

DRUHÁ MÍZA
Recyklace je záležitost minulosti, budoucnost patří upcyclingu. S tímto pomyslným mottem přišli na 12. ročníku London Design Fair 
v hlavním městě Velké Británie, když pasovali za vítěze materiálu roku biomateriály, tedy odpadní látky zemědělské produkce. Na 
rozdíl od recyklace, jež řeší pouze důsledek nadprodukce látek vyrobených člověkem, nabízí upcycling řešení v samém počátku 
palčivého problému udržitelnosti. V rámci jedné z největších obchodních akcí ve světové metropoli designu, kam míří každoročně 
takřka 30 tisíc návštěvníků a 550 vystavovatelů ze 40 zemí, proběhla tematicky zaměřená expozice Second Yield, tedy Druhý 
výnos. Mezi nejzajímavější se zařadila italská společnost High Society se svou kolekcí stropních svítidel Highlight, jež vznikla za vy-
užití vedlejších odpadních látek firem v místě, kde severoitalské studio působí, tedy v srdci italských Dolomit. Za pomoci sofistiko-
vané techniky lisování do formy pod velkým tlakem dokážou suroviny vzniklé při lokální výrobě vína, konopí a tabákových výrobků 
přeměnit v moderní, minimalistický a barevný design stínidel. Díky matolinám, reziduím při vinné výrobě, tak vznikla tmavě fialová 
Highlight Wine. Žluté variantě Tobacco daly vzniknout odpadní materiály při získávání tabáku v benátském regionu a zelené po-
tom konopí získané ve vysoké nadmořské výšce. Bonusem k lokální udržitelnosti je pak fakt, že část výtěžků z prodeje pravidelně 
odvádí místním organizacím zaměřeným na boj proti drogám. 
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OSLEPENÍ ČERNOU
Pro prezentaci třetí generace modelu X6 na 68. ročníku mezinárodního motoristického veletrhu Frankfurt Motor Show zvolila mnichovská 
automobilka BMW zhmotněnou tmu. Na zakřivení karoserie nechali její inženýři nanést speciální nátěr Vantablack VBX2, jenž patří k nej-
temnějším odstínům na světě. Barva dokáže pohltit až 99 % viditelného spektra, takže neodráží světlo, a proto se lidskému zraku jeví 
povrch zploštěle, až jako dvourozměrný. Za jedinečnou barvou stojí kreativní agentura Levitation 29 a studio Surrey NanoSystems, jež jí 
dosáhli díky speciálnímu skladu z nanotrubic uhlíku, odtud přídomek VANTA, Vertically Aligned Nano Tube Array. Jeden centimetr čtve-
reční obsahuje přibližně miliardu těchto nanotrubic – pro představu jedna z nich je 4 000 až 5 000krát tenčí než průměrný lidský vlas. 
Z černočerné karoserie tak na zářijovém autosalonu vystupovaly do prostoru jenom koncovky výfuku, přední a zadní světla, především 
ale podsvícená chromovaná maska chladiče BMW Kidney Iconic Glow, jež je v nabídce za příplatek v ceně kolem 14 tisíc korun. Co však 
do sériové výroby nepůjde, je samotný odstín. Designér modelu X6 Hussein Al-Attar nicméně přislíbil možné rozšíření barvy pro uspokojení 
touhy řidičů BMW X6 po odlišení. Otázkou však zůstává cena a především bezpečnost takového vozu, jenž ztrácí plastičnost, v rámci sil-
ničního provozu.

A BLACK HOLE 
YOU CAN DRIVE
BMW unveiled its third-generation X6 
at the Frankfurt Motor Show cloaked in 
a special black paint that absorbs up to 
99 % of the visual spectrum – it’s so dark 
the human eye can’t form a 3D image of 
the object. Made of carbon nanotubes, 
the paint is undoubtedly cool, but can it 
retain its plasticity under actual driving 
conditions?
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SVO B O DA 
N A 

S K I A L P E C H
Vypadají jako klasické lyže, ve skutečnosti ale dokážou mnohem víc. Můžete 

s nimi vylézt na nejstrmější kopec a pak ho po čerstvě napadaném prašanu 

sjet. Daleko od hlučných lanovek, v divokém horském terénu, mimo vyjetou 

stopu. Řeč je o skialpech, které si v Česku získávají stále víc příznivců. 

TEXT: ANDREA VOTRUBOVÁ 
FOTO: REDBULLCONTENTPOOL.COM, ARCHIV

S P O R T

Pokud bychom měli podstatu skialpu, 
jak se tomuhle sportu lidově říká, shr-

nout jedním slovem, pak je to svoboda. 
Díky speciálním lyžím, s nimiž elegantně 
vystoupáte po mírně se zvedající lesní 
cestě i do prudkého kopce, totiž proži-
jete hory z docela jiné perspektivy než 
při klasickém běžkování či lyžování. 
Další skvělou výhodou je fakt, že tomuto 
sportu mohou propadnout jak trénovaní 
sportovci, kteří bez mrknutí oka zvládnou 
ledovec, tak nadšené maminky s dětmi, 
které touží po aktivním relaxu. Jednoduše 
přizpůsobí délku trasy a počet výškových 

kilometrů své kondici. Jedinou podmínkou je schopnost se 
následně uvolnit a sjet z kopce. 
Název této zimní zábavy je ale přece jen zavádějící. Skialpi-
nismus totiž evokuje omezení se na nejvyšší evropské vele-
hory, zatímco spoustu vhodných lokalit, jež jsou pro toulání 
se volným terénem jako stvořené, najdete i v Česku a na 
Slovensku. Proto se mezi vyznavači tohoto sportu časem 
zažily i další a příhodnější názvy jako skitouring nebo ski-
mountaineering, zkráceně také skimo. 

TULENĚ NAHRADIL MOHÉR

Jedno se však Alpám upřít nedá – právě v nich má skialp 
historicky svou kolébku, konkrétně ve Skandinávii, kde se na 
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dřevěné lyže odedávna upínaly pásy z tulení či sobí kůže 
bránící prokluzování při výstupu. Tenkrát ale lyže ještě roz-
hodně nesloužily pro zábavu, nýbrž jako nutný přepravní 
prostředek v zasněžené krajině. Rozmach v podstatě nejkom-
plexnějšího horského sportu, který je kombinací sjezdování, 
běžkování i horské turistiky, nastal až v 60. a 70. letech mi-
nulého století. Časem se vybavení pro skialpinismus zdoko-
nalovalo, až dosáhlo současné high-tech úrovně, a to včetně 
propracované metodiky pohybu a lavinové prevence. 
Během několikahodinové túry ve volném terénu totiž hrozí 
riziko zranění, to ale lze pomocí speciálních vychytávek cel-
kem dobře odladit. Už samotné lyže jsou lehčí než klasické 
sjezdové, zato jsou širší a přizpůsobené na uchycení stoupa-
cích pásů. Ty se, jak název napovídá, používají při výstupu 
a díky dokonalé přilnavosti nejenže brání klouzání, ale taky 
zmírňují sportovcovu únavu. A přestože se jim dodnes občas 
říká tulení, ve skutečnosti zvířecí kůži dávno nahradil mohér 
či umělé vlákno. Opačnou stranou pásu se pak speciálním 
lepidlem přilepí ke skluznici. 

PRO VŠECHNY PŘÍPADY

Do skialpinistova „nádobíčka“ patří také 
teleskopické hole a vázání s několika polo-
hami, které při výstupu zajišťuje pohyblivost 
paty, zatímco před sjezdem se přepne do 
pevného sjezdařského vázání. Přepínání re-
žimu chůze–sjezd umožňují i skialpinistické 
boty, jež jsou pohodlné při chůzi a tuhé při 
sjezdu. A zapomenout nesmíme na batoh, 
v němž by se měl kromě termosky s horkým 
čajem, svačinou a náhradním oblečením 
ukrývat především lavinový set včetně 
sněhové lopaty, lavinové sondy a lavinové-
ho přístroje, zvaného lidově pípák. V Česku 
sice máme jenom dvě pohoří s výskytem 
lavin – Krkonoše a Jeseníky – to ale nic ne-
mění na faktu, že občas se může utrhnout 
převěj a skialpinista v takové chvíli musí 
vědět, co dělat. Podobně by při túrách přes 
ledovec, kde hrozí pád do ledovcové trhli-
ny, neměl chybět v batohu cepín a mačky. 

ČTYŘI PODOBY SKIALPINISMU 
Skialpinismus má mnoho tváří. Dá se 
pojmout jako příjemná zábava, zá-
vodní honička i extrémní sport. Záleží 
jen na vás, kterou z jeho podob si 
zvolíte.

Klasický skialpinismus
Většina sportovců provozuje právě 
tuhle disciplínu, kde nejde o nic větší-
ho než užít si pohyb v horách, utužit 
fyzičku a podívat se na místa, kam 
byste se s běžnými lyžemi a běžkami 
nedostali. 

Speed skitouring 
Jak název napovídá, v tomto případě 
jde hlavně o rychlost – řeší se tady 
v otázce toho, jak rychle vystoupáte 
na kopec, potažmo kolik kopců stih-
nete za den zdolat. Proti soupeřům 
se v této disciplíně nesoutěží, každý 
si jednoduše hlídá svůj čas. Vybavení 
pro kondiční skialp je oproti klasice 
mnohem lehčí, což oceníte hlavně ve 
fázi výstupu. 

Závodní skialpinismus
U tohoto druhu skialpinismu se vše 
podřizuje váze: šířka lyží, odlehčení 
bot, jež mohou vážit i půl kila, typ 
vázání a oblečení, které by mělo být 
minimalistické, ale funkční. 

Freetouring
Freetouring je variací na lyžařský 
freeride a pro jeho vyznavače je 
nejdůležitější kvalita prožitku při 
sjezdu. O výstup ani tak nejde, proto 
se freetouristé na kopec dostávají 
třeba pomocí lanovky, vrtulníkem 
nebo na skútru. Sjezdu je přizpů-
sobeno i vybavení – lyže jsou širší 
a delší, vázání robustnější, boty těžší 
a pevnější. 

S P O R T
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M O U N T A I N  H I G H

Picture yourself far from the crowded lifts, gliding up the 

steepest hills on your own power, then swooshing down 

again through crisp powder. This is ski touring.

Ski touring, ski mountaineering, skimo 
–  if this booming sport and pastime can 
be encapsulated in one word, it must be 
“freedom.” Specially designed skis are 
made for elegantly negotiating anything 
from a forest trail to a steep snowy peak, 
allowing you to experience the mountains 
from a whole new perspective compared 
to classic cross-country or downhill skiing.

It’s a sport of many faces. Ski touring 
equipment can be as hi-tech (and pricey) 
as you like. The skis themselves are lighter 
and wider than downhill skis and come 
with special gripper strips you attach to 

ski uphill. Ski tourers also use telescopic 
poles and adjustable bindings that allow 
various degrees of heel lift for flat secti-
ons, climbs, and descents. Boots are con-
structed to give comfortable support for 
all phases of a tour.

GETTING STARTED

Whether in the high Alps or the Czech 
hills, for beginners it’s vital to have an in-
structor or experienced skier by your side 
for the first trips. An avalanche course 
is also a good idea before heading into 
more challenging terrain.

The Krkonoše, Ještědský hřeben, Bouřňák 
a Klínovec in the Krušné hory, and the 
Špičák area in the South Bohemian Šu-
mava offer some of the most interesting 
touring areas in Czechia. Better conditi-
ons and bigger challenges await in the 
Alps: Austria’s Totes Gebirge massif is 
closest to the Czech border, or for combi-
ned snow and glacier tours, try the Ötztal 
or Stubaital.

Always be prepared for a tour with proper 
equipment and once on tour, be sure to 
save enough energy for the descent. The 
ideal size of a group is around six people.

A teď už zbývá jen dodat, kam se za skialpem vydat. K nejzajímavějším lokalitám 
v Česku patří bezesporu Krkonoše, z Jizerských hor to je Ještědský hřeben, v Kruš-
ných horách Bouřňák a Klínovec, na Šumavě okolí Špičáku, v Jeseníkách Praděd 
a Kouty pod Desnou a v Beskydech Lysá hora, která je doslova rájem pro skialpinisty. 
Pro začátečníky z Prahy a okolí se nejbližší skialpinistický areál – Skialp nad Hrobem 
– nachází v Krušných horách, kam se lze dostat za hodinu cesty autem. Vede odtud 
několik značených výstupových tras různé obtížnosti, kde je možné si procvičit jed-
notlivé techniky a večer si užít organizovanou skialpinistickou vycházku s čelovkami. 
Z Brna či Olomouce je pak nejdostupnější Dolní Morava a Beskydy. Bezkonkurečně 
nejlepší podmínky pro tento sport ale nakonec stejně nabízí Alpy. Nejblíže k našim 
hranicím je to třeba rakouské pohoří Totes Gebirge, túry kombinující sníh a ledovec 
zase hledejte v Ötztalských nebo Stubaiských Alpách. 

ZAČÍNÁME...

Pokud si už malujete, jakou krásnou 
výbavu si na skialpy pořídíte, počítejte 
s tím, že vás v součtu přijde poměrně 
draho, pohybujeme se tady v desítkách 
tisíc korun. Alternativou je půjčovna, kde 
je potřeba trvat na kvalitním vybavení 
a zkušeném personálu pro jeho výběr. 
Ten také může pro začátečníky objednat 
instruktora, jenž se s nimi vydá na jejich 
první túru. Každá firma vyrábějící skialpi-
nistické vybavení navíc pravidelně pořá-
dá testovací akce. V každém případě by 
měli mít nováčci při prvním skialpu vedle 
sebe někoho zkušeného. 
Pro první výlet se doporučuje zvolit kratší 
trasu poblíž sjezdovky s dostatkem les-
ních cest v okolí. Jednoduše si vystoupat 
na vrchol a po sjezdovce sjet dolů. Ještě 
předtím by ale měla proběhnout příprava 
na suchu, kdy se začátečník naučí rutinně 
ovládat vybavení včetně přepínání mezi 
režimem chůze–sjezd i nalepení pásů, 
jejich sundání a smotání do batohu. Tré-
nink se může při prvním nečasu v mrazu 
a větru docela hodit. Postupně je možné 
trasy prodlužovat a volit náročnější, vždy 
by ale měly mít výškový profil ve tvaru 
střechy, kdy po výstupu následuje sjezd 
do údolí. Neuškodí si také udělat lavinový 
kurz, který je vstupenkou do obtížnějších 
a zajímavějších terénů pro pokročilé.  
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F A S H I O N

R E D 
A L E R TA L E R TA L E R T

Vyrazte na zasněžené 
svahy ve stylovém outfi tu. 

Neztraťte se v bělostné 
záplavě sněhu a vsaďte na 

výrazný rudý akcent.

11

Brýle, jež sedí různým 
typům obličeje a padnou na 
každou helmu, mají za cíl 
zlepšit vidění na svahu. 
O a k l e y,   3  70 0  Kč

Čepice hravě kombinuje 
různorodé pruhy 
s kontrastními barevnými 
tóny. To n i  S a i l e r,  p ro d á vá 
D a v i d  S p o r t ,  1  4 9 0  Kč

Lyžařské boty jsou 
komfortní, avšak poskytují 
řádnou oporu. Černou 
dominanci zase doplňují 
chic červené detaily. 
Te c n i ca , 
i n f o  o  ce n ě  n a  v y žá d á n í

Stylový svetr s oversize 
nápisem značky vynosíte 
stejně dobře na horách 
jako ve městě. 
B o g n e r,  1 6  0 0 0  Kč

Originální detaily umírněte 
jednobarevnou bundou, 
kterou jen decentně oživí 
nenápadné vyšívání. 
K j u s ,  26  4 9 0  Kč

Kšandy dodají lyžařskému 
outfitu praktický prvek 
a šmrnc najednou. Elegance 
docílíte volbou černé barvy.
S p o r t a l m ,  p ro d á vá  D a v i d 
S p o r t ,  1 1  59 0  Kč

Zůstaňte v teple, i když si 
sundáte bundu. Černá vesta 
se hodí ke všemu a stane 
se vaším oblíbeným basic 
kouskem. 
K j u s ,  1 0  59 0  Kč

Funkce je zaručena, stačí si 
jen vybrat design dle svého 
gusta. Černá s červenou 
slibuje silnou kombinaci.
B l i z za rd ,  1 9  4 9 9  Kč
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M I C H A L  G A B R I E L : 

D I G I TÁ L N Í 
N Á ST R OJ E 
P O U Ž Í VÁ M  

JA KO  D L ÁTO
S jeho sochami se člověk setká spíš v parcích 

a na náměstích než v galeriích. Výtvarník 

Michal Gabriel do těchto prostorů zasazuje 

díla z bronzu a ze dřeva, stále častěji ovšem 

i práce vytvořené nevšedními technikami, jako 

je 3D tisk nebo vrstvení ocelových plechů. 

Přesto jeden z nejznámějších českých umělců 

současnosti stále spoléhá na zkušenosti 

s modelováním hlíny. 

O S O B N O ST
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PATŘÍTE KE GENERACI UMĚLCŮ, KTE-
RÁ ZAČALA TVOŘIT V DRUHÉ POLOVI-
NĚ OSMDESÁTÝCH LET, TEDY V DOBĚ 
UPADAJÍCÍHO SOCIALISMU. JAK SE 
TATO SKUTEČNOST PROMÍTLA DO 
VAŠÍ PRÁCE?
Na Akademii výtvarných umění jsem na-
stoupil v roce 1982 a končil o pět let později. 
Od roku 1985 jsem se začal účastnit neofici-
álních výstav, kde se sdružovali mladí umělci 
a studenti zasažení takzvanou novou vlnou. 
Používali jsme expresivní formy a témata 
čerpající z historie, z umění přírodních ná-
rodů i ze současného života. Všechny tyto 
aktivity šly zcela mimo výuku na Akademii 
i mimo oficiální struktury. Pro ty jsme byli 
nepřáteli a často námi pořádané neoficiální 
výstavy končily za asistence policie. Po jedné 
z takových výstav ve výstavním prostoru 
v Mikromolekulárním ústavu jsme na Aka-
demii skončili před kárnou komisí. Porušili 
jsme zákaz samostatně vystavovat po dobu 
studia. Na základě udání byla výstava uza-
vřena a tehdejší profesoři nám ukázali, že 
svobodné vyjadřování je nepřijatelné. 

V ROCE 1987, TEDY HNED PO SKONČE-
NÍ STUDIÍ, JSTE STÁL U ZRODU SKU-
PINY TVRDOHLAVÍ, KAM PATŘIL NA-
PŘÍKLAD JIŘÍ DAVID NEBO PETR NIKL. 
BYLA TO FORMA PROTESTU?
Ano. Ukončil jsem studia o rok dříve, i když 
s diplomem a hned v tom samém roce jsme 
založili uskupení. Tehdy mimo jiných zákazů 
platil i zákaz sdružování se v uměleckých 
skupinách mimo oficiální struktury. Zákaz jsme 
záměrně porušili a ještě vše oznámili dopisem 
adresovaným oficiálnímu svazu výtvarných 
umělců. Cíleně jsme provokovali a režim již 
naštěstí neměl dost sil na to nás zpacifikovat. 

JACÍ UMĚLCI A JAKÉ SMĚRY VÁS TEH-
DY INSPIROVALI?
Na konci osmdesátých let jsem trochu pro-
měnil rukopis. Ubylo expresivity a opustil jsem 
barvy, naopak téma jsem aktualizoval. Pod 
dojmem nástupu Milouše Jakeše k moci jsem 
vytvořil tři metry vysokou keramickou sochu 
Hodnostář a několik menších soch se symbo-
ly provázejícími tu dobu. Vše jsem vystavil na 
druhé výstavě Tvrdohlavých. Hodnostáře je 
dnes možné vidět v DOXu, hned u hlavního 
vchodu. Čerpal jsem hlavně z umění starých 
kultur: Egypt, Sumer, archaické Řecko. A kdy-
bych v té době znal čínskou terakotovou 
armádu jistě by patřila také k mým inspirač-
ním zdrojům. Tematicky mne dost ovlivňoval 
sochař Kurt Gebauer, který mi v té době 
nahrazoval osobnost učitele. Chodil jsem mu 
pomáhat realizovat některé jeho sochy a sa-
mozřejmě jsem poslouchal, co říká.

O S O B N O S T
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hodnotná a možná i některá z těch, která jsem dříve považoval 
za nepřijatelná.

CHYBÍ V SOUČASNÝCH ČTVRTÍCH TAKOVÉ POČINY?
Dnes jsou možnosti dost otevřené a o sochy je poměrně velký 
zájem. Ve veřejném prostoru se ovšem v současnosti odehrává 
mnoho dalších uměleckých akcí, které mají nepoměrné kvality. 
Jsem ale rád, že probíhají – horší je, že přesycení obyvatelé 
měst už na ně nereagují. Co se týká trvalého rozmisťování soch 
ve městech, tam moc spokojený nejsem. Většinou tyto instalace 
vycházejí ze soutěží, kde panuje poměrně velký chaos. Myslím, 

ZNAČNÁ ČÁST VAŠÍ TVORBY JE, PO-
DOBNĚ JAKO U GEBAUERA, URČENA 
MIMO PROSTORY GALERIE – SOCHY 
UMISŤUJETE NA NÁMĚSTÍ NEBO DO 
PARKŮ. ŠLO VÁM VŽDY O TO OBOHA-
COVAT VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ?
Sochu z podstatné části tvoří prostor, ve kte-
rém je umístěna. Okolí a socha se vzájemně 
ovlivňují a mohou se v konečném účinku 
posilovat. Galerie je, jak říká Krištof Kintera, 
laboratoř. Socha, ale vlastně jakékoli umění 
do ní umístěné má ideální podmínky pro 
to, aby se mohlo projevit i velmi jemnou 
formou, která by ve veřejném prostoru za-
nikla. Mne samozřejmě laboratoř zajímá, ale 
stejně tak rád pracuji s otevřeným prostorem 
ve městě nebo ve volné krajině. Jsem rád, 
když se sochou podaří rozvinout příběh 
vycházející z krajiny. Zažil jsem to mnoho-
krát, když jsem kvůli fotografování hledal 
pro sochy ideální dostupnou krajinu. I třeba 
několikahodinová instalace spojená s foce-
ním byla pro mě silným zážitkem, který mne 
nabil energií na několik měsíců.

JAK POSTUPUJETE, KDYŽ JSTE OSLO-
VEN, ABYSTE NA LOKACI ZASADIL 
SKULPTURU?
Většinou jde o instalace v krátkodobých pro-
jektech, kdy sochy rozmisťuji v rámci festiva-
lů do městských parků nebo do vybraných 
ulic a náměstí. V oblibě mám také vodní 
hladinu. Místa nejprve navštívím a pokusím 
se v představě rozmístit sochy, které mám 
k dispozici. Různě je prohazuji a snažím se 
odhadnout, jak v prostoru zafungují s ohle-
dem na proporci, barevnost a také význam. 
V průběhu několika dní mě napadnou různá 
řešení a možnosti. Ta potom ověřuji v počí-
tačovém modelu a po dohodě s kurátorem 
akce je společně umístíme. Další případ 
je zakázka, ve které natrvalo rozmisťuji již 
hotové sochy anebo pro příslušný prostor 
navrhnu a poté zrealizuji sochu. Tady jde 
o individuální postupy, které jsou kombinací 
mnoha popsaných i mnoha dalších postupů.

DO SOCIALISTICKÝCH SÍDLIŠŤ SE ČAS-
TO UMISŤOVALY UMĚLECKÉ OBJEKTY. 
JSOU PODLE VÁS HODNOTNÝMI DÍLY?
Za socialismu byly tyto veřejné zakázky 
deformované přísnou politickou cenzurou. 
Zpětně to vypadá idylicky, to množství 
různých dívek v pozicích „ztratila jsem klí-
če“ nebo různě schoulených či v jásajících 
výskocích. Tehdy jsme je jako mladí nesná-
šeli, ale nyní jsem mnohem smířlivější. Důle-
žitá je v tomto směru práce sochaře Pavla 
Karouse, který v Praze tyto zapomenuté 
sochy mapuje a vydal k této práci i pub-
likaci Vetřelci a volavky. Mnohá díla jsou 
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že peníze na umění jsou, ale nikdo neví, jak je smysluplně utratit, 
protože u soch, na rozdíl od třeba koncertu nebo performance, 
výsledek zůstává, a je tak možné kvalitu porovnávat, a to i v prů-
běhu dlouhého času.

CHARAKTERISTICKÝM RYSEM VAŠÍ PRÁCE JE POUŽITÍ 
NEREZU. ČÍM VÁS TENTO MATERIÁL OSLOVIL?
K nerezové oceli jsem se dostal poprvé okolo roku 2000, když 
jsem pracoval s jeho litou formou. Materiál mě okouzloval 
schopností překonávat čas. Tím se podobal bronzu, který rov-
něž dokáže uchovat modelované tvary soch přes staletí i tisí-
ciletí. To umí i kámen, ale ten jsem se nikdy nenaučil řemeslně 
opracovávat, a tak jsem sázel na dřevo, plasty, bronz. Bronz je 
nádherný, ale má jen určité možnosti dokončení a ty všechny 
již byly variovány v průběhu tisíců let. Každá bronzová socha 
v sobě kvůli tomu nese minulost a je těžké sochu této zátěže 
zbavit. Je možné s ní pracovat, ale to dělali všichni sochaři. Byl 
jsem proto rád, když jsem dostal příležitost udělat několik soch 
do lité nerezové oceli. 

JAK SE NEREZ LIŠÍ OD BRONZU?
Na rozdíl od něj má ocel velmi špatný otisk a chybí jí detail. Odlitky 
musí být velmi silné, a tedy i těžké. Pochopil jsem, že i když je tento 
materiál krásný a lákavý, je zároveň dost nepoddajný. V posled-
ních několika letech se mi podařilo najít cestu, jak ho přinutit, aby 
tvarově poslouchal a spolupracoval. Tvary skládám z vrstevni-
cových lamel ocelových nerezových plechů. Povrch sochy je tak 
pokrytý strukturou, která ale s překvapivou přesností kopíruje 
původní tvary sochy. Výsledek působí jako odhmotněný hologram. 

VAŠE DÍLA ALE MAJÍ DALEKO K FUTURISTICKÝM NÁMĚ-
TŮM.
Materiál je zcela současný, a tak mohu používat stará témata, 
jako jsou zobrazení zvířat či jezdců, a výsledek přesto nepůsobí 
jako omílání stokrát stejného. V bronzu bych toho nikdy nedosá-
hl. Ocel zpracovaná pomocí nástrojů digitálního sochařství má 
stejně jako bronz nebo kámen obrovskou materiálovou odolnost 
spojenou s dobrým tvarovým otiskem a zároveň je materiálem 
i způsobem opracování naprosto současná.

V POSLEDNÍ DOBĚ PRACUJETE TAKÉ 
S 3D TISKEM. JAKÉ NOVÉ MOŽNOSTI 
V UMĚNÍ NABÍZÍ TATO TECHNOLOGIE?
Nejde jen o 3D tisk, ale o celý soubor no-
vých nástrojů – 3D tiskárny, kterých je velké 
množství typů, jsou jedním z důležitých 
a stále ještě se prudce vyvíjejících nástrojů 
digitálního sochařství. Velmi dobře dokážou 
pracovat s malými rozměry, velké rozměry 
jsou zatím problematičtější, ale hodně firem 
už na tomto řešení intenzivně pracuje. Dal-
ším důležitým nástrojem je 3D skener a sa-
mozřejmě nějaký modelovací počítačový 
program. To vše by nebylo kompletní, pokud 
by chyběl sochař se zkušeností s modelová-
ním hlíny. Trojrozměrný tisk tedy nabízí mno-
ho, ale je to jen jeden z nástrojů digitálního 
sochařství, takové velmi výkonné dláto, bez 
sochaře ale zcela k ničemu. 
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M I C H A L  G A B R I E L : 
I N  T H E  N O W  &  T I M E L E S S

His work is more at home 
in parks and squares 
than in galleries. Sculptor 
Michal Gabriel is a master 
of bronze and wood but 
also unusual media like 
stainless steel and 3D 
printing.

YOU BELONG TO THE GENERATION 
OF ARTISTS WHO CAME ON THE SCE-
NE IN THE MID-1980S, THE ERA OF 
FAILING SOCIALISM. HOW DID YOUR 
WORK REFLECT THOSE TIMES?
Starting from 1985, I began showing my work 
at unofficial exhibitions along with other 
young artists of the so-called new wave. For 
the Academy of Visual Arts and other official 
structures, we were the enemy. The police 
were often called in to shut down our unoffi-
cial shows.

WHAT ARTISTS AND STYLES INSPIRED 
YOU AT THAT TIME?
In the late ’80s I made less use of expressive 
gestures and colors, and I updated my sub-
jects. Influenced by the rise of Milouš Jakeš 
to power [he was General Secretary of the 
Czechoslovak Communist Party in 1987–89] 
, I made a three-meter-tall ceramic piece 
called  Hodnostář [Dignitary]. Mainly, I drew 
on the art of ancient civilizations: Egypt, 
Sumer, archaic Greece.

YOU OFTEN WORK IN STAINLESS 
STEEL. WHY DOES THIS MATERIAL 
ATTRACT YOU?
Stainless steel enchants me with its time-
lessness. It’s like bronze that way, it can 
preserve modeled shapes for centuries and 
millennia. But it’s different from bronze in 
that it takes impressions very badly, it lacks 
detail. I came to understand that even thou-
gh this material is beautiful and captivating, 
at the same time it’s very disobedient. In 
the last several years I’ve found a way to 
persuade it to obey me and cooperate. 
I construct forms of layered stainless steel 
sheets, covering the surface with a structure 
that copies the original forms with surprising 
accuracy. The result is like a disembodied 
hologram.
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Když před více než dvaceti lety 

vstupovala do dynamicky se 

rozvíjejícího světa HR, chtěla posouvat 

lidi kupředu. Brzy přitom začala 

posouvat celé organizace – aktuálně 

v roli HR ředitelky skupiny CIMEX  

stála u proměny společnosti  

OREA HOTELS v atraktivního  

zaměstnavatele, který ani v situaci 

dnešního trhu práce nemá problémy 

s náborem. 

PŘIPRAVILA: ANDREA VOTRUBOVÁ
FOTO: ONDŘEJ PÝCHA

P E T R A  S L A B Á : 

I N T E R N Í 
KO M U N I KAC E 
J E  P R O  N Á S 

K L Í ČOVÁ
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I N T E R V I E W

ZAČNEME JEDNODUŠE, CO LIDI 
V PRÁCI MOTIVUJE?
Pro mě je především důležité vědět, co 
lidé chtějí a potřebují, aby se jim dobře 
pracovalo a mohli plnit své cíle. Což v praxi 
znamená, že se jich na to musíte jednoduše 
zeptat. Vypadá to prostě, ale divila byste 
se, kolik strategických změn bylo vytvořeno 
pouze od stolu. Pokud chcete vědět kon-
krétně, co zaměstnance opravdu motivuje, 
tak většina průzkumů, které byly ve světě 
na toto téma realizovány, hovoří zhruba 
o tomtéž – lidé v práci chtějí prožívat pocit 
naplnění, vědět, že dělají něco smyslupl-
ného a že je za to někdo ocení a pochválí. 
Dále je motivuje jejich pracovní kolektiv, 
jejich přímý nadřízený a motivující je rovněž 
pocit, že se někam posouvají a pracují na 
sobě a v neposlední řadě se v prvních pěti 
motivátorech vždy objeví i podmínky, tedy 
mzda, benefity, bonusy.

PENÍZE TEDY NEJSOU NA PRVNÍM 
MÍSTĚ?
Vždy bývají na jednom z prvních tří, ale 
v rozdílných společnostech bývají na růz-
ných místech. U těch, které se orientují na 
prodej a rychlost, je mzda na prvním místě. 
Naproti tomu u společností, které pracují 
s dlouhodobější strategií a rozvíjejí s klienty 
i zaměstnanci dlouhodobé vztahy, zároveň 
jsou však konkurenceschopní a nabízejí 
mzdu srovnatelnou s trhem, tak tam obvykle 
mzda nebývá na prvním místě. A podle toho 
také jednotlivé společnosti přitahují různé 
typy zaměstnanců, dravější, akčnější, ale 
méně loajální, nebo ty, kteří hledají spíše 
dlouhodobou perspektivu. 

ČESKO SI S OHLEDEM NA NÍZKÉ OD-
MĚŇOVÁNÍ VYSLOUŽILO NELICHOTI-
VOU PŘEZDÍVKU „LEVNÁ MONTOV-
NA“. CO SI O TOM MYSLÍTE? 
Ten pojem se v  Česku usadil před pár lety 
a bohužel se velmi rychle vžil. Já osobně 
s ním ale nesouhlasím. Levná montovna roz-
hodně nejsme, u nás se pořád hodně oceňu-
je kvalita lidí a práce, včetně toho, že se velmi 
cení i schopnost Čechů být kreativní, vymýš-
let řešení, pracovat na sobě. Nicméně je 
pravda, že naše konkurenceschopnost oproti 
Německu nebo Rakousku není srovnatelná, 
to je objektivně doložitelné. Přesto mám vel-
kou radost, že v dnešní situaci na trhu práce, 
kdy prakticky není nezaměstnanost, nemáme 
ve skupině s náborem v zásadě problém, a to 
ani v příhraničních oblastech.

ČÍM TO JE?
Hlavně pověstí zaměstnavatele, kterou dnes 
lidé hledající práci pečlivě sledují. Společ-
nost OREA HOTELS (dále jen OREA), která 

patří do skupiny CIMEX Group, neměla před 
pár lety jako zaměstnavatel zrovna ideální 
pověst. Velmi intenzivně jsme však praco-
vali na změně a kromě velkých investic do 
našich hotelů jsme investovali především do 
našich zaměstnanců. 

CO TATO ZMĚNA OBNÁŠÍ?
Významně jsme zlepšili podmínky zaměst-
návání tak, abychom byli konkurence-
schopní na českém trhu práce, investujeme 
do vzdělávání a rozvoje našich zaměstnan-
ců, do jejich pracovních podmínek a be-
nefitů. Také s našimi kolegyněmi a kolegy 
hodně mluvíme o tom, kam společnost 
směřuje, proč některá pravidla zásadně 
měníme a proč se spolu se společností mu-
síme změnit i my všichni. A zaměstnanci to 
vnímají. Pro mě a můj tým je největší odmě-
nou to, když dostaneme pozitivní zpětnou 
vazbu od našich zaměstnanců, že NOVÁ 

OREA je opravdu nová i pro ně.  Pamatuji 
si, že když jsme na začátku transformační-
ho procesu hledali do OREA špičkové pro-
fesionály, kolegové z trhu nám občas říkali, 
že OREA není dobré jméno. Po třech letech 
se na nás sami obrací a rádi by se značkou 
spojili svou profesní budoucnost. 

Z JAKÝCH ZKUŠENOSTÍ JSTE PŘI 
TRANSFORMACI ČERPALA?
S novou vizí pro OREA přišel v roce 2016 
Gorjan Lazarov, její CEO. Následně jsme vy-
tvořili realizační tým, jehož bylo HR součás-
tí. Ptáte se na zkušenosti: mě prostě provází 
změna celým profesním životem. Prakticky 
v každé společnosti, v níž jsem jako HR 
professional pracovala, jsem se z hlediska 
HR podílela na zásadních transformačních 
procesech. Původně jsem si myslela, že jde 
o náhodu, teď vím, že podobné projekty 
zřejmě podvědomě vyhledávám. Je pro 
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dnes našimi budoucími klíčovými manaže-
ry, protože manažeři mají největší vliv na 
spokojenost a motivovanost zaměstnanců. 
Manažerské kompetence, podnikatelské 
vnímání, myšlení a leadership jsou kromě 
profesních znalostí a kompetencí našimi zá-
sadními rozvojovými tématy. Také jsme letos 
uvedli do provozu aplikaci pro nováčky, kte-
rá supluje obvyklé induction programy, které 
jsou pro nás, vzhledem k našemu působení 
po celé republice těžko realizovatelné. Apli-
kace, která se jmenuje Buddy, provází naše 
nováčky online první tři měsíce. Díky inter-
aktivní formě máme jistotu, že nebudou mít 
žádné problémy, získají všechny potřebné 
informace a navíc je to i zábava, jelikož po 
absolvování určitých bloků se uživatelům 

otevřou videa, která pro nás natočil Jakub 
Kohák.

CO VÁS ČEKÁ V BLÍZKÉ  
BUDOUCNOSTI? 
V říjnu spouštíme náborovou aplikaci na 
sociálních sítích, která má sloužit i jako pod-
pora brandu. Natočili jsme přitom ve spo-
lupráci s jednou marketingovou agenturou 
videa s našimi zaměstnanci, která vypovídají 
o tom, jak se jim v OREA daří. Nedávali jsme 
žádné zadání, jak mají o společnosti mluvit, 
a když jsme to sestříhali, bylo až dojemné, 
jak otevřeně a pozitivně zaměstnaci o OREA 
mluví a jak realisticky vnímají, kam se posu-
nula.

JAK SE NA TOM PODÍLÍ  
DIGITALIZACE?
Skupina CIMEX Group má kolem tisícovky 
zaměstnanců, takže digitalizace je pro 
nás samozřejmě důležitá. Kromě HR in-
formačního systému, kde evidujeme data 
a zpracováváme všechny HR procesy 
a mzdy, využíváme různé aplikace jako 
třeba Seduo, která zaměstnancům umož-
ňuje přístup k širokému rozsahu vzdělávání, 
nebo zmíněnou aplikaci Buddy. Také jsme 
hodně aktivní na sociálních sítích, a to ne-
jen v náboru, ale chceme dál tvořit, rozvíjet 
a aktivně podporovat náš brand zaměst-
navatele. Stále však platí, že ne všichni 
zaměstnanci mají stejně pozitivní postoj 
a vztah k technologiím, a proto jsme letos 
ve všech hotelech zrekonstruovali jídelny 

pro zaměstnance a vytvořili v nich chill-out 
zóny, kde si mohou odpočinout a kde mají 
počítače, aby se připojili do firemního sys-
tému a třeba si objednali benefity v našem 
OREA cafeteria systému.  

PRÁCE S ONLINE SVĚTEM JE DOMÉ-
NOU SPÍŠ MLADŠÍCH ROČNÍKŮ. JAK 
VELKÝ PODÍL MAJÍ V CELKOVÉM PO-
ČTU ZAMĚSTNANCŮ?
OREA prošla proměnou, počet mladých 
zaměstnanců neustále roste. V kategorii mi-
leniálů, tedy narozených od druhé poloviny 
80. let, máme zhruba 30 procent zaměst-
nanců. Vnímám jako výhodu, že naše sku-
pina díky svému rozkročení nabízí uplatnění 
všem věkovým kategoriím. V inovativních 

profesích se častěji uplatňují mladší lidé plní 
entuziasmu, zatímco v odborných a podpůr-
ných rolích naopak lidé starší a dohromady 
to hezky funguje. Diverzifikované týmy na-
konec fungují nejlíp. 

ZMÍNILA JSTE MILENIÁLY. TI MAJÍ 
ČASTO POVĚST NE PŘÍLIŠ LOAJÁL-
NÍCH PRACOVNÍKŮ. 
Zkusím to ilustrovat i na svém týmu, kde 
máme věkové rozpětí 25 až 50+ a teore-
ticky bychom se měli setkávat s problémy, 
o kterých se v této souvislosti mluví. Musím 
však říct, že místo problémů to obě strany 
věkového spektra vnímají jako obohacení: 
zkušení předávají své znalosti a mladší ko-
legyně jsou zase třeba úžasně orientované 
v sociálních sítích. A s předsudky, že mile-
niálové nejsou příliš loajální, nesouhlasím, 
naopak jsem ráda, že se lidem znovu vrací 
do života soulad hodnot, důležitost pocho-
pení smyslu své práce a seberealizace.    

JAK TO MYSLÍTE?
Mileniálové typicky nebudou dělat něco 
jen proto, že jim to řeknete. Chtějí vidět cíl 
a smysl toho, proč to mají dělat. Podle mě je 
to fajn. Je potřeba věci hodně vysvětlovat, 
posílit interní komunikaci a sdílet cíle a vý-
sledky. Ostatně, jak se říká – jaké je zadání, 
takové je plnění. Interní komunikace je pro 
nás klíčovým tématem a jako byl rok 2019 
v OREA rokem Zaměstnance, tak rok 2020 
bude rokem Interní komunikace a věřím, že 
bude ještě úspěšnější.  

I N T E R V I E W

V současné době si můžete pořídit stejnou 
technologii, jako má vaše konkurence, můžete 

si koupit informace a průzkumy trhu, můžete 
přizpůsobit svou nabídku i cenu, ale to 

unikátní, co nikdy nekoupíte, ale vždy musíte 
stvořit sami, je váš špičkový, jedinečný tým.

mě velmi důležité vidět výsledky své práce 
a tohle je jedna z nejlepších cest. 

V OBECNÉM POVĚDOMÍ MÁ HR SPÍŠE 
ROLI PERSONALISTY, KTERÝ EVIDUJE 
DATA.
Je fakt, že v posledních letech se role HR ma-
nažera významně proměnila a osciluje mezi 
administrátorem HR procesů, realizátorem 
zadání z centrálních matek v zahraničí až 
ke strategickému HR. A pak je takový člo-
věk opravdovým partnerem byznysu, jehož 
úkolem je zajistit, aby firma nejen splnila své 
stávající cíle, ale především byla připravena 
na svůj strategický rozvoj. A ten závisí na 
efektivní organizaci, klíčových a motivova-
ných lidech se správnými kompetencemi 
a na správných místech, kteří jsou připraveni 
a odhodláni těchto cílů dosáhnout. To je 
práce, kterou mě moc baví dělat. 

JAK JSTE SE K NÍ DOSTALA?
Odjakživa jsem měla potřebu být mezi 
lidmi, pracovat s nimi, rozvíjet je a posou-
vat. Nakonec jsem si pro studium vybrala 
personální řízení a už při škole jsem začala 
pracovat jako HR manager pro jednu ně-
meckou společnost. Devadesátá léta byla 
skvělá v tom, že sem ze zahraničí přicházelo 
obrovské množství know-how a bylo možné 
se spoustu věcí učit od lidí, kteří se oboru 
věnovali třeba čytřicet let. Díky tomu jsem se 
velmi brzy dostala k úžasným metodologiím, 
které se u nás nikdy nepoužívaly, a na vlastní 
kůži zažila, co v praxi dokážou například 
taková assessment a development centra 
nebo koučink.   

DO JAKÉ MÍRY PLATÍ TAK ČASTO OMÍ-
LANÉ RČENÍ, ŽE ÚSPĚCH FIREM ZÁVISÍ 
NA KVALITĚ JEJICH LIDÍ? 
Měla jsem v praxi velmi brzy šanci si na vlast-
ní kůži vyzkoušet, že ani se špičkovými plány, 
technologiemi a investicemi výsledků nikdy 
nedocílíte, pokud nebudete mít také špičkový 
tým lidí. Ta myšlenka mě už nikdy nepřestala 
fascinovat, a proto jsem šťastná, že dnes 
opravdu přestává být prázdným heslem. 
V současné době si můžete pořídit stejnou 
technologii, jako má vaše konkurence, může-
te si koupit informace a průzkumy trhu, mů-
žete přizpůsobit svou nabídku i cenu, ale to 
unikátní, co nikdy nekoupíte, ale vždy musíte 
stvořit sami, je váš špičkový, jedinečný tým. 
A na firmách je, aby se o své špičkové týmy 
adekvátně staraly a poskytly jim podmínky, 
ve kterých se jim dobře funguje.

JAK SE O ČLENY TÝMU AKTUÁLNĚ 
STARÁTE V OREA?
Letos jsme například spustili velký rozvojový 
program pro naše supervizory, kteří jsou už 
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P E T R A  S L A B Á : 

CO M M U N I C AT I O N 
I S  T H E  K E Y
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As HR director at CIMEX Group, she’s at 

the forefront of OREA’s transformation 

into a high-caliber employer.

TO START WITH THE BASICS, WHAT MOTIVATES  
PEOPLE TO DO THEIR JOBS?

My belief is that to motivate people to be good workers and meet their 
goals, it’s vital to know what they want and need. In practice, this means 

you simply have to ask them.

CZECHIA HAS THE UNFLATTERING REPUTATION OF BEING 
A.LOW-PAY SWEATSHOP. WHAT IS YOUR OPINION?

I don’t agree with that. We are definitely no sweatshop, quality 
employees are valued highly, so are Czech skills and creativity. On the 

other hand, it’s true that we aren’t competitive with Germany or Austria. 
Still, I’m really happy that in the current labor market, where there is 
practically no unemployment, our group has no problem with hiring.

CAN YOU EXPLAIN?
It’s mostly down to the company’s reputation. A few years ago OREA, 

which is a part of CIMEX Group, didn’t exactly have a great reputation 
as an employer. We’ve worked very hard on changing that and, along 

with big investments into our hotels, we’ve put a high priority on investing 
into our staff. We’ve significantly improved employment conditions 

to become more competitive in the labor market, we’re investing into 
employee education and personal development.

YOU MENTIONED THE IMPORTANCE OF MILLENNIALS AS 
EMPLOYEES. CAN YOU SAY MORE?

Millennials typically won’t do something just because you tell them to. 
They want to know the goal and the sense of the task. I think this is great. 
It’s necessary to explain many things, boost internal communication and 

make sure people know the goals and results.
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M U Ž ,  KT E RÝ 
D E KO N ST R U UJ E 

SV Ě T

R E M  K O O L H A A S

TEXT: MATEJ ŠIŠOLÁK
FOTO: ARCHIV

A R C H I T E KT U R A

Jen málokterý architekt se podepsal na tváři našeho světa 

takovou mírou, jakou to udělal Rem Koolhaas. Nizozemský 

spoluzakladatel studia OMA, O�  ce for Metropolitan 

Architecture, jenž patří mezi nejvýznamnější tvůrce moderní 

architektury, přitom vlastně vůbec není architekt. 
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A R C H I T E K T U R A

 Budova Quatar Foundation v Dohá 
byla dokončena v roce 2017.
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A R C H I T E K T U R A

Respektive – sympatický a uvážlivý 
Holanďan architekturu studoval, 
ale až jako svůj druhý obor. Absol-

vent Filmové a televizní akademie v Ro-
tterdamu původně působil jako redaktor 
dnes již zaniklého týdeníku Haagse Post 
v Amsterdamu (po fúzi s katolickým ma-
gazínem De Tijd v roce 1990 dnes vychází 
jako měsíčník pod názvem HP/De Tijd, 
pozn. red.) a přivydělával si jako autor 
scénářů. Následovalo studium na Archi-
tectural Association v Londýně a díky 
stipendiu Harkness Fellowship získanému 
v roce 1972 i v USA měl možnost začít se 
věnovat architektuře naplno. Jako stěžej-
ní se ukázala Koolhaasova fascinace New 
Yorkem: jeho práce o dopadu kultury 
velkoměsta na architekturu pod názvem 
Delirious New York a Retroactive manifes-
to for Manhattan patří mezi nejvýznam-
nější teoreticko-historické práce 
o architektuře 20. století vůbec. 

TEORIE V PRAXI

Kromě okouzlení „hlavním městem světa“ 
si Koolhaas z Ameriky přivezl i odhodlání 

odhodit nálepku teoretika a prokázat své nabyté vědomosti 
i vrozený talent na poli architektonické praxe. V roce 1975 
proto založil společně s Eliou a Zoe Zenghelisovými a svou 
tehdejší manželkou Madelon Vriesendorp samostatné studio 
s názvem Office for Metropolitan Architecture (OMA). Cílem 
studia bylo nově definovat vztah – teoreticky i prakticky – 
mezi architekturou a současnou kulturou. Od roku 1978 získal 
ateliér několik zakázek v Holandsku, mimo jiné třeba na roz-
šíření parlamentu v Haagu, díky čemuž v roce 1980 otevřel 
kancelář v rodném a později architektuře mimořádně zaslí-
beném Rotterdamu. 

MRAKODRAP JAKO SYMBOL VELKOMĚSTA

Poté, co Koolhaas rozvířil stojaté hladiny architektonického 
světa svými teoriemi oslavujícími mrakodrap, jakožto přiroze-
né vyústění mřížky křižujících se ulic rodícího se velkoměsta, 
nebo popsal Lunapark na Connie Islandu jako laboratoř 
pro tvorbu newyorských architektů z první třetiny 20. století, 
odborná veřejnost napjatě očekávala, jak se Rem a jeho 
kolegové projeví v praxi. Je třeba říci, že architekt očeká-
vání dostál se ctí. Koolhaasovo studio na sebe upoutalo 
pozornost prakticky od prvních praktických pokusů: tím 
nejvýraznějším byla novostavba Tanečního divadla v Haagu 
z roku 1987, která vypadá, jako by byla sestavena z dishar-
monických protichůdných elementů. Následovaly další vý-
razné stavby: Villa Le Patio v Rotterdamu z roku 1988 či Villa 

 Každá architektonická hvězda by měla mít svůj stadion – Zaha Hadid navrhovala pro 
olympiádu v Londýně, Herog a de Meuron pro olympiádu v Pekingu... Nieuw Stadion pod-
le návrhu Rema Koolhaase pro klub Feyenoord Ro� erdam pojme více než 60 000 diváků.

 Další výraznou a nejaktuálnější čínskou stopou OMA bude stavba 
Mezinárodního finančního a konferenčního centra Qianhai v Shenzhenu, 
jehož návrh vzešel z velké mezinárodní architektonické soutěže. 
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strojům z filmové ságy o Hvězdných vál-
kách. Zcela mimo rozměr běžných staveb je 
pak Koolhaasovo Opus Magnum – Ústředí 
čínské televizní stanice CCTV v Pekingu.

ČESKÁ STOPA

Jakkoli je Koolhaasova tvorba úzce 
spjata s postmodernou, architekt si vždy 
zakládal na dokonalé znalosti minulého. 
I proto, když se v roce 2014 stal kuráto-
rem slavného benátského bienále, jako 
hlavní téma pojetí této nejdůležitější 
architektonické výstavy na světě zvolil 
„návrat ke kořenům“ neboli hledání spo-
lečného základu v architektonické minu-
losti. Pětasedmdesátiletý Rem Koolhaas, 
bard světové architektury, a jeho OMA 
jsou dodnes nositeli myšlenek absolutní 
architektonické přítomnosti. Na rozdíl od 
Ingelse a jeho BIG či MVRDV Winy Maase 
možná méně efektní a méně sociálně-
-mediální, ale vždy poctivé, stoprocentní 
a hlavně odvážné. 
Česká republika se může pochlubit tím, 
že stín geniality Rema Koolhaase ulpěl 
i zde: kromě občasných návštěv Rainiera 
de Graafa, jednoho z partnerů OMA, na 
konferenci reSITE (největší mezinárodní 
konference o tvorbě měst v ČR) se tento 
fenomenální ateliér prezentuje i realizací 
centra Nová Karolina v Ostravě. V roce 
2000 získal Rem Koolhaas Pritzkerovu 
cenu, která je přirovnávána k Nobelově 
ceně za architekturu.  

dall’Ava v Saint-Cloud u Paříže z roku 1991. Ještě odvážněji 
pak působila Kunsthal v Rotterdamu nebo vila pro invalidní-
ho automobilového závodníka Maison à Bordeaux. 

ROZVÁŽNÁ TVÁŘ DEKONSTRUKTIVISMU

Pro způsob, jakým Koolhaas vyjadřuje své myšlenky formou 
architektonické praxe, se vžil název dekonstruktivismus. 
Nepravidelnost, deformace a konstrukční výzvy podmíněné 
určitým záměrným, racionálním chaosem jsou hlavními atri-
buty stylu charakteristického zejména pro 80. léta 20. století 
a s tím spojeným vznikem nejzajímavějších staveb světa. Styl, 
který vedle Koolhaase proslavili třeba Peter Eisenman, Da-
niel Liebeskind, Zaha Hadid a zejména Frank Gehry, je úzce 
spjatý se změnou vnímání architektů a jejich místa ve společ-
nosti, zejména na západní polokouli. Koolhaas, ať svým zalo-
žením spíše teoretik a filozof, patří spolu s výše jmenovanými 
mezi ikonické tvůrce této doby, pro které se posléze vžilo 
označení „Starchitects“. 

S, M, L, XL

V roce 1996 vydalo studio OMA soubor dosavadních prací, úvah 
a teorií v knize s názvem OMA: S, M, L, XL. Publikace se stala 
biblí i pro nejednoho českého architekta té doby a ovlivnila 
několik generací Koolhaasových následovníků. Někteří z nich 
v OMA dokonce započali svoji profesionální kariéru – za všech-
ny jmenujme současnou architektonickou hvězdu Bjarkeho 
Ingelse (BIG). Ty nejzajímavější stavby však Koolhaas a jeho 
spolupracovníci tvoří až v novém tisíciletí. Paradoxně by se daly 
– v názvosloví stanoveném samotným Koolhaasem – charakte-
rizovat ještě větším měřítkem čili XXL. Ať už je to slavná knihov-
na s několikrát prolomenou fasádou v Seattlu, nizozemská 
ambasáda v Berlíně či Casa da Música v Portu: Noemova ar-
cha hudebního umění mnohokrát připodobňovaná ke slavným 

 OMA navrhla ve spolupráci LOLA Land-
scape Architects masterplán nové čtvrti  
v „domovském“ Ro�erdamu: Feyenoord City.

Dekonstruktivismus 
je architektonický 
styl postmoderní 
architektury, který 
je charakterizován 
hmotovou nevá-
zaností a určitou 
tvarovou deformací, 
zájmem k formování 
povrchu a hmoty, 
nepravidelností 
tvarů, které popírají, 
narušují a deformují 
základní elementy 
architektury. Vý-
sledný vzhled budov 
představujících 
dekonstruktivismus 
je charakteristický 
nepředvídatelností 
a kontrolovaným 
chaosem. Odmítá 
návrat k historickým 
odkazům architek-
tury jako i používání 
ornamentu a deko-
race.
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DE ROTTERDAM

Největší budova v Nizozemsku je pozoruhodná nejen svou výškou, která dosahuje  
150 metrů, ale také užitnou plochou o rozloze 160 000 m². Záměrem bylo vytvořit  
multifunkční budovu, ve které by lidé mohli pracovat, ale i žít, nakupovat či relaxovat.  
Koolhaas ji popisuje jako vertikální město.

MAISON À BORDEAUX

Jedna z nejneobvyklejších budov Rema Koolhaase byla navržena pro klienta, který 
byl v důsledku automobilové nehody odkázán na invalidní vozík a hledal budovu, jež 
by adekvátně vyhovovala jeho potřebám. Výsledkem je dům, který kombinuje estetiku 
a funkčnost a zahrnuje řadu technických prvků ulehčujících život na vozíku.

GARAGE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

Tam, kde kdysi stála restaurace Vremena Goda (Roční období) v proslulém moskevském 
Gorkého parku, nyní najdeme futuristické Muzeum současného umění. Jde v podstatě 
o garáž, v níž je umístěna největší sbírka současného umění Ruska. 

FONDAZIONE PRADA

Pro slavnou luxusní značku Prada, pro níž vytvořil i několik ikonických butiků, 
transformoval Koolhaas bývalý milánský lihovar do podoby elegantní zlaté schránky. 
V komplexu budov najdete i výstavní prostory a kino, knihovnu a kavárnu.

CHINA CENTRAL TELEVISION (CCTV) HEADQUARTERS

Velín čínské televize a rozhlasu byl otevřen po desetileté výstavbě v roce 2012. Jeho 
podobu tvoří tři věže, které se svými nepravidelnými geometrickými tvary vypadají 
pokaždé jinak v závislosti na úhlu, ze kterého jsou pozorovány. Budova Rema Koolhaase 
je nyní po Pentagonu druhou největší administrativní budovou na světě.

5  S TAV E B ,  K T E R É  M U S Í T E  Z N ÁT,  

P O K U D  S E  C H C E T E  B AV I T  O   K O O L H A A S O V I
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A R C H I T E K T U R A
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R E M  K O O L H A A S
T H E  M A N  W H O  W O U L D  D E C O N S T R U C T 
T H E  W O R L D
It’s hard to name an architect who’s made a bigger stamp on our times than Rem 
Koolhaas. His writings and buildings are landmarks of postmodernity.

A defining moment in Rem Koolhaas’s ca-
reer came when he won a fellowship to 
study in the United States in 1972. The 
Dutch journalist-turned-architect quickly 
fell under the spell of New York City’s sky-
scrapers, and his theoretical writings on 
urbanism belong among the most signifi-
cant of the 20th century.

In 1975 he and several colleagues opened 
the Office for Metropolitan Architecture 
(OMA). Its aim was to apply his theories to 
actual buildings and redefine the relati-
ons between architecture and contempo-
rary culture.

THEORY IN PRACTICE

Koolhaas and OMA quickly earned re-
spect from the leading lights in the archi-
tecture world with their bold designs. Out-
standing among his work in the 1980s, the 
Netherlands Dance Theater in The Hague 
looks as though it were constructed of 
clashing, disharmonious elements. Soon 
came other distinctive buildings: Villa Le 
Patio in Rotterdam (1988); Villa dall’Ava in 
Saint-Cloud, near Paris (1991); and bolder 
still, Kunsthal Rotterdam and Maison à 
Bordeaux, his house for a disabled racing 
driver.

Irregular forms, deformations, building 
challenges solved through a kind of ratio-
nal chaos –  Koolhaas’s work has been ter-
med “deconstructivism,” alongside that of 
Peter Eisenman, Daniel Liebeskind, Zaha 
Hadid, and especially Frank Gehry. In 
2000, he was awarded the Pritzker Prize, 
the highest honor for a living architect.

5 KOOLHAAS BUILDINGS YOU NEED TO KNOW

 DE ROTTERDAM
The tallest building in the Netherlands and one of the biggest, with 160,000 m2 of usable 
space.

MAISON À BORDEAUX
A remarkable house, combining aesthetics and functionality. The many technical aids 
ease mobility for its owner, who is confined to a wheelchair.

GARAGE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART
Koolhaas morphed a garage in Moscow’s famed Gorky Park into a futuristic space for the 
largest collection of Russian contemporary art.

FONDAZIONE PRADA
Once a Milan distillery, now an arts center flying the flag of the luxury Prada brand. 

CHINA CENTRAL TELEVISION (CCTV) HEADQUARTERS
Resembling a gigantic optical illusion, the command center of Chinese TV and radio is the 
second-largest office building in the world after the Pentagon.

1.

2.

3.

4.

5.
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Fusion of worlds
The Sequent SuperCharger 2 smart watch melds the best of 
traditional craftsmanship and modern technology. It’s the first 
connected watch with fitness functions that uses mechanical 
works to generate all the power it needs during normal use.
S e q u e n t  /  f ro m  4  70 0  Kč

Parallel universe
From Taiwan’s VR tech leader HTC comes Vive Cosmos, fea-
turing dazzling 2880 x 1700 pixel resolution and a pinpoint 
perfect RGB display for an even more realistic visual expe-
rience. With two controllers, you have total command over 
virtual space and wireless mode gives you freedom to move.
H TC  /  f ro m  2 1  59 9  Kč

No compromise
Microsoft’s Surface Hub 2S is a business-friendly super-PC 
with an eye-watering price tag. This all-in-one on wheels with 
its 50-inch 4K touch screen provides maximum support for 
on-site and virtual collaboration. Microsoft calls it an all-in-o-
ne digital whiteboard and meetings platform.
M i c ro s o f t  /  2 1 0  5 8 0  Kč

O
  ine
A team of Polish developers inspired by the slogan “Beauty 
in simplicity” created the Mudita Pure, a mobile phone that 
looks smart but won’t isolate you from the outside world with 
a zillion apps like most phones do. It performs only basic 
functions and thanks to an e-ink display, it emits only minimal 
amounts of harmful electromagnetic radiation.
M u d i t a  /  8  4 9 0  Kč

Alpha phone
For a few years now, the full-phone display has been the 
holy grail of engineers and designers. Xiaomi comes close 
to achieving the goal with its sizzling hot new Mi Mix Alpha 
model. The one of a kind display is backed with all the tech-
nological prowess you could want, for instance a 108 mega-
pixel camera. This bold trophy phone will be available from 
December.
X i a o m i  /  6 6  0 0 0  Kč

Chic sound machine
Stylish speakers from Danish sound wizards Bang & Olufsen 
are old familiars of the high-end market. The 4th generation 
Beoplay A9 single-point speaker supports wireless operation 
and it’s also hands-free thanks to Google Assistant. It’s the 
perfect accessory for any smart home.
B a n g  &  O l u f s e n  /  6 4  4 9 0  Kč

Fúze světů
Chytré hodinky Sequent SuperCharger 2 jsou kombinací dvou 
světů: toho tradičního hodinářského a toho moderního s digi-
tálními technologiemi. Jde o první připojené hodinky s fitness 
funkcemi, které si umí elektřinu pro svůj provoz vyrobit pou-
hým nošením díky speciálnímu využití mechanického strojku.
S e q u e n t  /  o d  4  70 0  Kč

Paralelní vesmír
Tchajwanská značka HTC se stala specialistou na řešení pro 
virtuální realitu a její novinka Vive Cosmos ohromí rozlišením 
2 880 x 1 700 pixelů, které ve spojení s RGB maticí zlepšuje 
vizuální zážitek při používání headsetu. Dva ovladače umož-
ňují přesnou interakci ve virtuálním světě a řešení lze provozo-
vat i bezdrátově.
H TC  /  o d  2 1  59 9  Kč

Zapomeňte 
na kompromisy
Surface Hub 2s je jedním z produktů hardwarové řady Micro-
softu a navazuje na předchozí nejdražší počítače na světě. 
PC typu all-in-one zaujme především padesátipalcovou 
4K dotykovou obrazovkou, která maximálně podporuje spo-
lupráci na pracovišti i ve virtuálním prostoru.
M i c ro s o f t  /  2 1 0   5 8 0  Kč

O
  ine 
V jednoduchosti je krása, řekl si tým polských vývojářů a stvo-
řil obyčejný – nicméně designový – mobilní telefon, který má 
být protiváhou smartphonů, jež neustále odvádějí pozornost 
svého majitele od okolního světa. Mudita Pure s e-inkousto-
vým displejem má jen základní funkce, díky čemuž navíc 
vyzařuje minimální množství škodlivého elektromagnetického 
záření.  
M u d i t a  /  8  4 9 0  Kč

Alpha
Mobilní telefon, jehož povrch by byl téměř celý tvořen disple-
jem, byl v posledních letech jednou z nejdivočejších fantazií 
designérů moderních technologií. Xiaomi tuto vizi převedlo 
do reality ztělesněné nejžhavější novinkou značky, špičkovým 
modelem Mi Mix Alpha. Kromě unikátního displeje má telefon 
také perfektní technologické vybavení, důkazem čehož je už 
jen fotoaparát s rozlišením 108 megapixelů. Revoluční prů-
kopník svého segmentu bude v prodeji od prosince.  
X i a o m i  /  6 6   0 0 0  Kč

Chytrý a krásný
Stylové reproduktory dánského mistra zvuku a estetiky 
Bang & Olufsen jsou stálicí trhu. Čtvrtá generace elegantního 
solitérního stereo reproduktoru Beoplay A9 podporuje kom-
pletní bezdrátové přehrávání hudby a také hlasového asis-
tenta Google Assistant, takže má předpoklady stát se novou 
nedílnou součástí chytré domácnosti.
B a n g  &  O l u f s e n  /  6 4  4 9 0  Kč
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FOTO: ONDŘEJ PÝCHA 
MUA&HAIR: RENATA ZELINKOVÁ 

STYLING: JAN BOUBLÍK

V   O B J E T Í
H O R

FAS H I O N  STO RY
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KOŽEŠINOVÁ BUNDA
 / GUESS, 4 490 KČ

SAKO / 9 600 KČ 
A KOŠILE / 1 920 KČ 
RALPH LAUREN

KALHOTY 
/ GUESS, 3 390 KČ
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ŠATY, SAKO A KABELKA KELLY / HERMÈS, INFO O CENĚ V BUTIKU
NÁHRDELNÍK / NISSING, PRODÁVÁ HALADA, 166 594 KČ
PRSTEN / POMELATTO, PRODÁVÁ HALADA, 229 000 KČ



35

F A S H I O N  S T O R Y

F A S H I O N  S T O R Y

ŠATY / MARCIANO, 3 290 KČ
KABÁTEK / NORTH FACE, 3 590 KČ

BOTY / WEEKEND MAX MARA, 11 200 KČ
NÁHRDELNÍKY / POMELATTO, PRODÁVÁ HALADA, OD 220 000 KČ
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Od jara se začaly pokoje, restaurace, lobby bar a ostatní interiéry Horalu měnit k nepoznání. 
Autorem designu interiéru je renomované studio Mimolimit Báry Škorpilové. Jako hlavní designový 

prvek pokojů zvolila prkno s dubovou dřevěnou krajinou, aby tak vytvořila protiklad k betonové 
konstrukci. Kromě působivých interiérů Horal zaujme také unikátní polohou ve Špindlerově Mlýně 
s nezapomenutelnými výhledy. Od prosince mohou hosté využívat také luxusní dvoupatrové spa. 

Jeho součástí bude bazén, saunový svět, parní lázně, tepidarium a whirpool.

N OVÝ 
P Ř Í B Ě H 

H O R A LU

H OT E L

Příjemné prostředí s perfektním servisem a nadčasovým 

designem. Takový příběh začal letos psát krkonošský resort 

Horal poté, co jeho interiér prošel kompletní rekonstrukcí.

POZNEJTE  
OREA RESORT HORAL
 334 lůžek ve 162 pokojích
 2 restaurace
 1 bar se sluneční terasou
  7 konferenčních místností 

s kapacitou 515 osob
  Spa s bazénem, 

whirlpoolem, saunovým 
světem, dětskou zónou
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N OVÝ 
P Ř Í B Ě H 
H O R A LU
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  Blok Functional Form+ s 5 noži
Funkční a současně stylový blok v sadě 
s těmi nejoblíbenějšími noži. 

 Praktický blok s pěti nejpoužívanějšími noži: okrajovací   
 nůž , snídaňový nůž, asijský nůž, velký kuchařský nůž   
 a nůž na pečivo 

 Vyroben z kvalitního březového dřeva

 Na boku má šikovný magnet pro uchycení nůžek  

 Skvělý pro bezpečné uložení nožů, bez rizika otupení   
 jejich čepelí

Kompletní sortiment naleznete na www.fi skars.com

0 %
Spěchu
100 % Radosti

TIP 
NA DÁREK

H O T E L
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P E R U
TA J E M S T V Í  I N K Ů , 

L A M Y  A   P I S C O  S O U R

Peru patří mezi požehnané země, 

kde najdete dechberoucí velehory, 

divokou džungli, panenské pláže 

i mimořádně bohaté kulturní dědictví 

s nádechem mystiky. To všechno 

ideálně doplňuje výjimečná kuchyně, 

jejíž chutě dobývají svět, a inspirativní 

temperament místních obyvatel. 

Omezovat se ve vnímání identity Peru 

jen na Machu Picchu by byla chyba 

a hřích proti cestovatelské filozofii. 

TEXT: PETRA ŠPAČEK 
FOTO: ARCHIV

C E STOVÁ N Í
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D Á L K Y

Většina cestovatelů zahájí návštěvu tře-
tí největší jihoamerické země na letišti 
v Limě. Současné peruánské hlavní město 
bylo založeno španělským conquistado-
rem Franciscem Pizzarem v roce 1535, má 
asi 9 milionů obyvatel a omývají ho vody 
Tichého oceánu. Plážový klid a pohodu 
tu však nečekejte, jako ve většině latin-
skoamerických měst to i tady žije, a to 
bez ohledu na denní nebo noční hodinu. 
Většinu města lze charakterizovat jako 
moderní a v mnohém si nezadá s evrop-
skými metropolemi. Historické centrum 
bylo vybudováno v koloniálním duchu, 
a přestože město v minulosti několikrát 
poničilo zemětřesení, mnoho budov se 
naštěstí podařilo dochovat. Jednou z nej-
významnějších památek je klášter San 
Francisco, barokní perla Limy. Je známý 
zejména pro své rozsáhlé katakomby, kde 
je dle odhadů pohřbeno až 60 000 těl 
původních obyvatel oblasti.

KOLONIÁLNÍ ATMOSFÉRA

Srdcem historické Limy je Plaza de Armas 
neboli také Plaza Mayor. Náměstí je le-
mováno překrásnými koloniálními paláci, 
mezi něž patří i Prezidentský palác, Arci-
biskupský palác, radnice Cabildo či palác 
Torre Tagle. Kromě koloniálního centra je 
u místních i turistů populární čtvrť Miraflo-
res rozkládající se na impozantním skal-
natém útesu nad oceánem. Právě sem 
se chodí za zábavou, nákupy, ale také se 

dobře najíst. Dalším skrytým pokladem často neprávem opo-
míjené metropole je Barranco, limská umělecká čtvrť, rovněž 
pobřežní. Barrancu se přezdívá peruánské Soho a umění 
a kulturu tady potkáte na každém kroku. V ideálním poměru 
se mísí s temperamentními bary a restauracemi s lokální pe-
ruánskou kuchyní, která aktuálně patří mezi nejsledovanější 
na světě. Ochutnat musíte osvěžující a návykové ceviche 
– tradiční pokrm ze syrového rybího masa marinovaného 
v limetové šťávě s trochou jemné cibulky, koriandu a chilli. 
Jednou z nejlepších cevicherií v Limě je Costazul Restaurante 
na ulici Calle Berlin. K ceviche si objednejte pisco sour, teku-
té vyjádření identity Peru. Jde o míchaný drink z pisca, místní 
vinné pálenky, bílku, cukrového sirupu a limetové šťávy. 

HORSKÝ ZÁZRAK ZTRACENÉ CIVILIZACE

Navštívit Machu Picchu, jehož název v jazyku původních 
obyvatel, tedy kečuánštině znamená „Starý vrch“, patří na 
„to do“ list téměř každého cestovatele. V roce 1983 bylo za-
řazeno na seznam světového dědictví UNESCO a o 24 let 
později bylo zvoleno jedním ze 7 moderních divů světa. Při 
prvním pohledu na scenerii starobylého města Inků zůstává 
rozum stát nad skutečností, že bylo postaveno lidskou rukou, 
bez jakýchkoli strojů, v tak nedostupné oblasti a v nadmořské 
výšce 2 430 metrů. Navíc to není tak dávno, co si ještě ucho-
vávalo všechna svá tajemství, je tomu totiž teprve 108 let 
ode dne, kdy bylo objeveno americkým archeologem Hirha-
mem Binghamem z Yaleské univerzity. Ruiny kdysi významné-
ho předkolumbovského města situovaného vysoko v horách, 
jehož stavba byla zahájena v 15. století, jsou opředeny aurou 

Dobrodruhům se v Cuzcu naskýtá jedinečná šance využít k přespání závěsnou 
chatu nad Sacred Valley. Skylodge Adventure Suites bylo otevřeno v roce 2013 
a prosklená panoramatická kapsle umožňuje svým návštěvníkům strávit noc  
400 metrů nad zemí, navíc s dechberoucím výhledem.

 Peruánská Amazonie je mimo-
řádně druhově bohatá, ideální 
podmínky pro seznámení se s ní 
najdete třeba v okolí města Iqui-
tos. Průvodce je ovšem nutností.
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tajemna, spirituality a pověstmi o ztrace-
né dávné civilizaci. 

NA PUPKU SVĚTA

Machu Picchu leží pouhých 80 kilometrů 
od Cuzca, starobylého hlavního města 
incké civilizace, jemuž jeho zakladatelé 
pro jeho nezměrný význam přezdívali 
„Pupek světa“. Cuzco rozhodně stojí za 
návštěvu, a to nejen kvůli bohaté his-
torii, unikátním památkám a jedinečné 
architektuře kombinující tradici starého 
světa se záhadnou školou toho nového. 
Dnes 400tisícové město v jižním Peru 
bývalo centrem incké říše, jeho založení 
se datuje zhruba do roku 1200, leží ve 
výšce 3 399 metrů nad mořem a půdory-
sem připomíná tvar těla pumy, jež byla 
posvátným zvířetem Inků. Po příchodu 
conquistadora Pizzara bylo Cuzco zde-
vastováno a status hlavního města získa-
la nově vystavěná pobřežní Lima. Jednou 
z největších zajímavostí metropole And je 
pevnost Sacsayhuamán, která představo-
vala pomyslnou hlavu již zmíněné pumy 
a byla postavena z obrovských do sebe 
zapadajících kamenů. Na její stavbě se 
podle odhadů historiků podílely desítky 
tisíc Inků, nikdo však dnes s jistotou neví, 
k čemu pevnost vlastně sloužila. Jisté 
však je, že ze Sacsayhuamánu uvidíte 
celé Cuzco jako na dlani.

VODA V MOŘI I NAD MOŘEM

Peru není klasickou plážovou destinací, 
přesto i v tomto ohledu nabízí několik 
úchvatných míst nedotčených masovým 
turismem. Podél celého dlouhého pobřeží 
země lze narazit na řadu panenských 
pláží milovaných surfaři a dalšími lovci 
divokých vln. Pokud toužíte po troše 
komfortu, zvolte si pro lenošení na pláži 
městečko Mancora na severu Peru, ne-
dalo hranic s Ekvádorem. Oceán je tady 
klidnější a lemují ho dlouhé pláže s jem-
ným pískem. Místní vody jsou bohaté na 
ryby, kraby a humry, takže místní ranní 
rybí trh je místem, jež by nemělo uniknout 
pozornosti těch, kteří chtějí nahlédnout 
do autentického života této oblasti. Ranní 
trh tady ale skutečně znamená ranní, 
kolem 11. hodiny už tady najdete jen hla-
dové kočky a nevábné zbytky rybářských 
pokladů. 
Když jsme ale u vody, hlavním cestovatel-
ským představitelem tohoto živlu je v Peru 
jezero Titicaca, které drží s nadmořskou 
výškou 3 812 metrů titul nejvýše položené-
ho jezera světa. Rozkládá se na hranicích 
Peru a Bolívie a jeho název pochází z ke-

Ztracené město Inků Machu Picchu bylo postaveno zcela bez použití pojivového 
materiálu, jako je malta a podobně. Všechny jeho stavby fungují pouze na principu 
skládání do sebe přesně padnoucích, neznámou metodou opracovaných kamenných 
kvádrů. Nikdo do dnešní doby přesvědčivě neprokázal původní název města, proto 
dostalo název po blízké hoře. Machu Picchu bylo Inky obýváno zhruba sto let, pak 
lidé toto místo záhadně opustili. Ani původní úlohu města se zatím nepodařilo zjistit, 
existuje však mnoho teorií, od relativně přízemních až po sci-fi verze. 

 Řemeslná tradice je mezi peruán-
skými indiány velmi živá, její nejpůso-
bivější ukázky najdete v Andách.

 Přírodní kmeny nejsou ani dnes 
v Amazonii ničím výjimečným, 
řada z nich stále žije bez sebe-
menšího kontaktu s civilizací.
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výprava pod vedením hydrologa Bohumíra Janského na přelo-
mu tisíciletí určila přesnou lokaci jejích pramenů. Abyste mohli 
propadnout kráse a různorodosti přírody Peru naplno, výpravu 
do Amazonského pralesa byste neměli vynechat. Zapomeňte 
ovšem na hotely v západním stylu, supermarkety a často i na 
elektřinu. Většina výprav do džungle začíná v rušném přístav-
ním městě Iquitos na severovýchodě země. Můžete se sem 
dopravit jedině lodí nebo letadlem, žádné silnice sem totiž 
nevedou, a přesto v Iquitos žije necelého půl milionu obyvatel.
Na samotné výpravě do pralesa o vás budou pečovat místní, 
kteří Amazonce a jejímu okolí rozumí a jsou s ní takřka jedno 
tělo jedna duše. Lodí se po vodách Amazonky můžete dostat 
například do Myuny, kde se dá ubytovat a obdivovat veškeré 
krásy této nejzelenější části planety. Na své si zde přijdou ze-
jména vášniví zoologové či botanici, v peruánské džungli žije 
na 1 400 druhů ptáků, 2 000 druhů ryb včetně slavných 
piraň, 380 druhů plazů a 430 druhů savců včetně velkých 
šelem, roztomilých opiček a lenochodů. Rostlinné druhy se 
počítají na desetitisíce a samozřejmě mezi ně patří i úžasné 
orchideje. Skutečná síla přírody je něco, čemu se v Amazonii 
nelze vyhnout, pocítíte ji tady hluboko v srdci. Ležet večer 
v houpací síti, pozorovat západ slunce nad Amazonkou 
a poslouchat prales vítající příchod noci je v dnešní hektické 
době opravdový luxus. 

čuánštiny, znamená titi-puma a caca-
-hora. V jezerní oblasti panuje po většinu 
roku chladné počasí, teploty ani v nej-
teplejších měsících nepřesáhnou 15 °C. 
O místních indiánech se také proto říká, 
že necítí chlad. Žijí na světoznámých rá-
kosových plovoucích ostrůvcích Uros, jež 
jsou zespodu ukotveny. V 70. letech 20. 
století zkoumal vody jezera Titicaca uzná-
vaný oceánograf Jacques Yves Cousteau. 
V oblasti a zejména pod hladinou pobyl 
8 týdnů a pod vodou neobjevil bájný po-
klad Inků, jak se traduje, ale endemický 
druh žáby, která je velká přibližně  
20 centimetrů a nikdy se nevynořuje. Na 
jaře tohoto roku získala pár exemplářů 
vzácné vodnice posvátné také pražská 
zoo, kde si je můžete prohlédnout v terá-
riu u rezervace Bororo.

NÁVRAT K PODSTATĚ PŘÍRODY

Amazonka, nejdelší řeka světa, pramení 
v peruánských Andách, ale teprve až česká 

D Á L K Y
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PISCO SOUR
Tím, čím je pro Rio de Janeiro caipirinha a pro Benátky be-
lini, tím je pro Limu pisco sour. Připravit si trochu osvěžující 
exotiky doma je přitom velmi snadné. 

JAK NA TO? 
6 cl pisca (pálenka vyráběná jemnou destilací z fermento-
vané šťávy vinné révy)
3 cl čerstvé limetkové šťávy
3 cl cukrového sirupu
½ bílku z 1 vejce

Ingredience krátce, ale důrazně protřepejte v shakeru 
a koktejl servírujte do vychlazených whisky sklenek. Na 
povrch napěněného nápoje můžeme kápnout pár kapek 
bitteru Angostura a finálně dozdobit plátkem limetky. Pisco 
sour si skvěle rozumí třeba s domácím máslovým pop- 
cornem nebo ostrými delikatesami.  
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P E R U 

S E C R E T S  O F  T H E  I N C A S ,  

L L A M A S  A N D  T H E  P I S C O  S O U R

Blessed with magnificent mountains, wild jungles, virgin beaches 

and a fantastically rich cultural heritage, Peru has it all, not excepting 

exceptional cuisine and the infectious temperament of its people.

Lima is the first stop for most visitors to 
Peru, a city of 9 million on the shores of 
the Pacific. Much of the city is modern 
and in many ways the equal of Europe-
an capitals. The historical center bears 
the indelible imprint of Spanish colo-
nialism and, despite many destructive 
earthquakes, many buildings have been 
preserved. A favorite site is the monastery 
of San Francisco, the Baroque pearl of 
Lima, built atop catacombs where some 
60,000 indigenous Peruvians were bu-
ried.

THE COLONIAL CORE

At the heart of old Lima lies the Plaza 
de Armas, also called Plaza Mayor, 
a square lined with magnificent colonial 
palaces. Locals and tourists flock to the 
popular Miraflores quarter, perched on 

a rock above the sea, for fun, shopping 
and great food. Here and in the artistic 
quarter of Barranco, it’s a must to try 
Peruvian specialties like ceviche – a tra-
ditional dish of raw fish marinated in 
lime juice with onions, coriander and 
chili. The Pisco sour – a cocktail made 
with the local brandy, egg white, sugar 
syrup and lime juice – is another tradi-
tion.

NAVEL OF THE WORLD

The masterworks of the Inca empire are 
a highlight for many visitors, none more 
so than Machu Picchu, the breathtaking, 
almost inaccessible ruined city imbued 
with an aura of mystery, spirituality and 
the lore of lost civilizations. Machu Picchu 
lies 80 kilometers from Cusco, center of 
the Inca empire, “navel of the world” until 

its devastation by Spanish conquistadors. 
A fine view of the city spreads out from 
the vast Sacsayhuamán fortress, con-
structed of gigantic stone blocks fitted 
together with almost incredible accuracy.

WATER WORLDS

Low-key fishing towns and beaches dot 
Peru’s long coastline. Mancora, near the 
border with Ecuador, offers relaxation 
with a dash of luxury and a wealth of 
seafood delicacies. Less endowed with 
sun and sand but unique in its way, Lake 
Titicaca, perched at almost 4,000 me-
ters, is one of the world’s largest highland 
lakes. Peru is also where the mighty Ama-
zon has its source in the Andes moun-
tains. No one can claim to have tasted 
all of this country’s amazing variety and 
diverse natural landscapes until they’ve 
visited the Amazon rain forest, and left 
Western-style hotels, supermarkets, and 
often electric power behind. Most jun-
gle trips set out from the busy port city 
of Iquitos in northeastern Peru, itself 
accessible only by boat or plane, as no 
roads reach this far.

FUN FACTOIDS
 Lima is the second largest desert city in the world a�er Cairo.
 3,000 varieties of potato are cultivated in Peru.
  90% of the population is Catholic. Shamanism has many  

adherents in the Amazon region.
 A traditional dish is cuy chactado, crispy fried guinea pig, served whole.
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K R KO N O Š E

Sněhové radovánky, kouzelný Špindlerův Mlýn, výlet na 

Sněžku nebo k prameni Labe a po celodenní lyžovačce 

příjemný relax v sauně. Největší české hory zvou k další 

vydařené sezoně plné zajímavostí a zábavy.

T I P  N A  VÝ L E T
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Krkonoše jsou hory mnoha „nej“. Kromě toho, že jim Sněžka 
s výškou 1 603 metrů zajistila prvenství v nejvýše položených 

výhledech do daleka, je navíc oblast pod ochranou národního 
parku. Toto pohoří patří k nejnavštěvovanějším a nejkrásnějším 
místům Česka, ale málokdo ví, že s jedním „nej“ souvisí i jeho  
název. Lokalitu se skalnatými hřebeny, ledovcovými kotli, vodo-
pády, horskými loukami, lesy a údolími, kterou podle legendy 
stráží bájný Krakonoš, kdysi obývaly keltské kmeny. A tak se je- 
dnomu z nich s názvem Corconti přisoudila role jakéhosi kmotra. 
Později se však závěry bádání ustálily na tom, že Krkonoše jsou 
odvozeninou ze starého slovanského základu „krk“ nebo „krak“, 
jenž znamená kleč neboli kosodřevinu. Těch tu dřív rostlo oprav-
du požehnaně a i dnes jejich stavy správci národního parku musí 
občas redukovat, aby neohrožovaly ostatní chráněné druhy rost-
lin. Výskyt borovice kleče v Krkonoších přitom patří ke světovému 
unikátu, jelikož se jedná o vůbec nejsevernější rozšíření tohoto 
druhu ve světě. 

ZIMNÍ RÁJ 

Víc než kosodřeviny je však pohoří na česko-polském pomezí 
synonymem prvotřídní zimní zábavy, o niž se tu starají rekreační 
střediska, sportovní areály, rozmanité kulturní atrakce, ale i ne-

obyčejné přírodní úkazy. Sportovci se tu 
mohou vyřádit třeba na „krkonošské magis-
trále“ a upravovaných běžeckých trasách 
o délce téměř 520 kilometrů. Daleko víc lidí 
sem však jezdí na lyže, které mohou rozpá-
lit na 26 kilometrech tratí různých stupňů 
obtížnosti, ať už ve skiareálu Čertova hora 
v Harrachově, Špindlerově Mlýně, v Černé 
hoře-Peci pod Sněžkou nebo Rokytnici nad 
Jizerou. A pokud je zajímá i sportovní teorie, 
v Krkonošském muzeu v Jilemnickém zámku 
se dozvědí něco zajímavého o počátcích 
českého lyžování. 
Ale zpět do terénu: Parádní zimu si totiž 
v Krkonoších užívají také skialpinisté a milov-
níci sněžnic, kterým Správa KRNAP vyhradila 
speciální trasy. Daří se tu i snowkitingu ne-
boli jízdě na lyžích či snowboardu tažených 
větrným drakem. Zdejší vynikající terény 
v nadmořské výšce kolem tisíce metrů totiž 
dokážou dostát základním podmínkám: 
sněhu po většinu zimy a větrnému počasí. 
Za zkoušku stojí třeba rozlehlé louky v okolí 
Brádlerovských bud, Medvědí boudy nebo 
Moravské boudy, dobře se pro tento účel 
hodí i louky v okolí Vrchlabí.

V LEDU I PÁŘE

Specialitou, kterou si zamilují nejen milovníci 
horolezení, jsou pak takzvané ledopády. 
Jedinečnou zimní atrakci schopnou přitáh-
nout i v mrazivých dnech stovky návštěvníků 
můžete obdivovat zdálky nebo ji rovnou 
zlézt. V druhém případě je potřeba nejít do 
výstupu bez zkušeností a předem se zaregis-
trovat v rezervačním systému Správy KRNAP, 
denně je totiž výstup povolen jen  

TIP NA UBYTOVÁNÍ

Orea Resort Horal je ikonou  
Špindlerova Mlýna a jeho poloha 
těsně pod svahy je ideální pro ak-
tivní zimní dovolenou. Celý hotel 
se v létě představil po velké re-
konstrukci podle návrhů uznávané 
designérky Barbory Škorpilové  
a od prosince nabízí i exkluzivní 
spa s bazénem, saunami či  
whirlpoolem a samozřejmě atrak-
tivní nabídkou masáží a wellness 
procedur. Za vyzkoušení stojí i ho-
telová restaurace s impozantním 
výhledem do hor.

T I P  N A  V Ý L E T
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16 lidem. Dvacet metrů vysokou skálu po-
krytou ledopádem o mocnosti desítek cen-
timetrů je navíc možné zdolat, jen pokud je 
v dané lokalitě nejméně třiceticentimetrová 
vrstva sněhu.
Po tak intenzivní dávce zimních radovánek 
přijde vhod i stejně intenzivní relax. Ideální 
prostředí pro něj představuje Orea Resort 
Horal, který je čerstvě zrekonstruován pod-
le návrhů přední české designérky Barbory 
Škorpilové. Původní stavba z roku 1979 dnes 
patří do českého hotelového řetězce OREA 
Hotels & Resorts a kromě 162 moderně vy-
bavených pokojů se tady od prosince mů-
žete těšit i na nově vybudové luxusní spa 
s bazénem, vířivkou, dětským bazénkem, 
saunou a parní lázní. 

STOLETÁ TRADICE

Pokud si hravé odpoledne se svými ra-
tolestmi chcete dopřát i na čerstvém 
vzduchu, nezapomeňte na sáňkování. 
Černohorská sáňkařská cesta s délkou 3,5 
kilometru a převýšením 560 metrů vede 
nádherným úbočím Černé hory s výhledy 
do Klausova dolu, kudy se na „rohačkách“ 
jezdilo už před sto lety. Ostatně odtud 
také pochází původní název trasy zvané 
„Zvonková“ připomínající, že rohačky, které 
svážely z hor seno či dřevo, byly vybaveny 
zvonečky varujícími před nenadálým stře-
tem. O něco adrenalinovější zážitek vám 
pak připraví večerní sáňkování s čelovkami 
a průvodcem ze SkiResort Live. 
Retro záležitostí je i přes svůj moderní 
název také snowtubing, sněhový tobogán 
v nafukovací duši, který můžete vyzkoušet 

v lokalitách Špindlerův Mlýn – Bedřichov. Romantické duše 
zase ocení okružní jízdu Špindlem nebo po hřebeni hor na 
saních tažených psím spřežením. 

STROMOVÍM I KRÁPNÍKY

Krkonoše ale nabízejí i klidnější zábavu, ať jde o putování 
krajinou nebo přírodní či kulturní atrakce. Turisté by – kromě 
obligátního výšlapu na Sněžku – neměli minout výlet k prameni 
Labe, takzvané Labské studánce v nadmořské výšce 1386 me-
trů. V cílové zastávce je sice čeká jen betonová skruž, právě 
do ní se však stékají skutečné prameny řeky Labe z přilehlých 
rašelinišť. K prameni se vydejte například z Horních Míseček, 
odkud vystoupáte přes svah Medvědín k Vrbatově boudě 
a dále k Pančavskému vodopádu. Ten je mimochodem jedním 
z nejpůsobivějších vodopádů v Krkonoších a s výškou 248 met-
rů také největším v Česku.

ČESKÉ DOLOMITY

Zajímavou podívanou vám dopřejí naše největší dolomitové 
jeskyně s podzemními jezery v obci Bozkov u Semil. Cestou po 
350 metrech zpřístupněné trasy, jež zvládnou i menší děti, vás 
uchvátí modrozelená barva jezírek a roztodivné tvary kráp-
níků po zásluze nazvaných třeba Panenka, Přilba, Tři králové 
nebo Anděl. Podobného ražení, navíc s dávkou adrenalinu, 
je i Stezka korunami stromů na úpatí Černé hory v Janských 
Lázních. Bezbariérová trasa přizpůsobená pro kočárky i vo-
zíčkáře se vine stromy v délce 1,5 kilometru a kromě vyhlídky 
a vzdělávacích zastávek nabízí pro odvážné i jízdu v suchém 
tobogánu. 
Chcete-li si rozšířit obzory i v řemeslech, zajeďte do sklárny  
v Harrachově, kde se dodnes zachoval tradiční způsob výroby 
skla známý z 18. století. Během exkurze si prohlédnete historic-
kou brusírnu poháněnou vodní turbínou, sbírku broušeného, 
malovaného a leptaného skla z původní produkce a po před-
chozím objednání si sklo dokonce sami vyfouknete a výsledek 
odvezete domů. Krkonoše vás zkrátka nezklamou.  

The Krkonoše Mountains can boast of many 
“mosts.” Ruled by the highest peak in the 
Czech Republic, the range belongs among 
the most visited and most beautiful parts of 
our country.

WINTER PARADISE

Above all, this national park straddling the 
Czech-Polish border is a synonym for winter 
fun. For cross-country skiers, the popular 
“Krkonoše main line” (magistrála) and a 

network of other groomed trails offer more 
than 500 kilometers to explore. Far more 
visitors though come for downhill skiing on 
26 kilometers of slopes. Favorite ski areas 
on the Czech side include Čertova hora in 
the town of Harrachov, the famous resort of 
Špindlerův Mlýn, Černá hora– Pec pod Sněž-
kou and Rokytnice nad Jizerou.
Ski mountaineers and snowshoers can take 
advantage of special marked trails, and 
several spots offer ideal conditions for kite 
skiing. Less frenetic pursuits abound too, 

whether rambles in the hills or visits to the 
many natural and cultural attractions. The 
climb up the country’s highest mountain, 
1,603-meter Sněžka, and a visit to the source 
of the River Labe/Elbe are almost obliga-
tory.
Winter or summer, where better to relax after 
a long day in the hills than at newly remode-
led Orea Resort Horal, offering 162 modern 
rooms and, from December, a luxurious spa 
with a pool, whirlpool, wading pool for kids, 
and a sauna and steam bath.

K R K O N O Š E

Fun in the snow, enchanting Špindlerův Mlýn, the view from 

Sněžka. The coming winter season will showcase the highest 

Czech mountains at their best.

Blessed with magnificent mountains, wild jungles, virgin beaches 

and a fantastically rich cultural heritage, Peru has it all, not excepting 

exceptional cuisine and the infectious temperament of its people.
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TEXT: LUDĚK VOKÁČ 
FOTO: ARCHIV

R O B O T I  N A  P O L I  U M Ě N Í : 

Z T R AT Í  Č LOV Ě K 
M O N O P O L  N A 
K R E AT I V I T U ? 

Umělá inteligence proniká do celé řady oborů 

a snad ani nepřekvapí, že se autoři různých 

AI řešení vydali i na pole umění. Zkoumání 

možností kreativity robotů vyvolává řadu 

otázek, ale také údiv. Humanoidní robotická 

umělkyně Ai-Da se stala prvním robotem, 

který měl svou vlastní výstavu umění.  

Její díla se ještě před samotnou výstavou  

v The Barn Gallery v Oxfordu prodala za  

v přepočtu zhruba 30 milionů korun.

H I -T E C H
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Robotické umění je v současnosti okrajovou záležitostí, která 
slouží především ke zkoumání hranic schopností a možností 
umělé inteligence. Zdá se však, že jde o natolik provokativní 
záležitost, že se s ní nejenže budeme setkávat častěji, ale 
čím dál více se bude diskutovat i o jejím faktickém přínosu. 
Příkladů využití umělé inteligence v umění lze v posledních 
letech nalézt celou řadu. Například už od roku 2016 probíhá 
v USA soutěž robotického malířství nazvaná jednoduše Ro-
botArt. Pravda, není to žádná DARPA Grand Challenge, kde 
by šlo o miliony dolarů. S celkovou dotací ve výši asi čtyřicet 
tisíc dolarů, maximální výhrou pět tisíc dolarů v každé kate-
gorii a s podmínkou, že většina výhry je věnována na eduka-
tivní či charitativní účely jde spíš o malou akademickou vý-
zvu, která ovšem i tak budí pozornost.

MNOHEM VĚTŠÍ AMBICE

Trojčlenný francouzský tým, který si říká Obvious, má ve svém 
sloganu narážku na citát Pabla Picassa: „Počítače jsou k niče-
mu. Dokážou pouze poskytovat odpovědi,“ zní původní uměl-
cův citát. Obvious ho jen doplňují větou: „Inu, pane Picasso, 
nesouhlasíme.“ Nesouhlasí jednoduše proto, že se rozhodli 
zkoumat možnosti využití umělé inteligence v oblasti kreativi-
ty. A jejich snaha už přinesla ohromující úspěch. V roce 2018 se 
jejich portrét Edmonda de Bellamy  
v americké aukční síni Christie‘s prodal za těžko uvěřitelných 
432 500 dolarů, tedy v přepočtu podle aktuálního kurzu za 
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Ai-Da má tvář, kterou mnozí přirovnávají 
ke členkám rodiny Kardashianů, aby ovšem 

nikdo nebyl na pochybách, její paže jsou čistě 
mechanické a dávají na odiv technické řešení, 

jež umožňuje stroji malovat.
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Využití umělé inteligence ve výtvarném vyjádření není cizí ani uživatelům chytrých 
telefonů. V roce 2016 se hitem stala aplikace Prisma, která překresluje fotografie 
v různých uměleckých stylech a jež za tímto účelem využívá samoučící neuronovou 
síť, která běží v cloudu. Dnes existují i další podobné projekty, například webový  
DeepArt.io, a uživatelé si tak mohou nechat svou fotografii snadno zpracovat ve 
stylu svých oblíbených malířů několika AI roboty a výsledky porovnávat.
Jenže kde je ta hranice? Není humanoidní umělá umělkyně už příliš? Neměla by být 
AI v tom kreativním procesu opravdu čistě nástrojem než objektem, který může vy-
volávat určité emoce a sentiment? Je Ai-Da novodobým fotoaparátem? Je to stroj, 
který je prostředkem kreativity, nebo skutečně tvoří? Z hlediska fáze technologické-
ho vývoje je to spíše to první, jenže autoři se snaží vyvolávat dojem, že jde o to dru-
hé. A to už může být z etického hlediska trochu hraniční.

něco málo přes deset milionů korun. Tako-
vý úspěch nikdo ne- 
očekával, původně sama síň počítala s vý-
nosem v řádu sedmi až deseti tisíc dolarů. 
První oficiálně dražené robotické umění 
má přece jen velký investiční potenciál. 
Umělá inteligence, která zmíněný obraz 
stvořila, pro práci používá AI algoritmy 
vytvořené lidmi coby určitý kreativní pro-
středek. Jde tedy o kombinaci kreativity 
stále ještě lidského týmu a jakéhosi ná-
hodného výsledku získaného za pomoci 
AI. V každém z kroků, kromě samotného 
generování obrázků AI, totiž mají autoři 
na výsledek vliv – vybírají subjekt, třídí 
data, ze kterých se AI učí, upravují al-
goritmy a nakonec z výsledků vyberou 
ten, který nejvíc vyhovuje jejich záměru. 
Robotický portrét Edmonda de Bellamy 
při zběžném pohledu připomíná díla kla-
sického malířství, bližší pohled ale jasně 
ukáže pravidelný shluk pixelů na plátně.

FYZICKÁ I DIGITÁLNÍ 

Jiná britská skupina výzkumníků se pak 
rozhodla posunout hranice robotické 
kreativity ještě o něco dále. Výsledkem 
je Ai-Da, humanoidní robotka, která je 
označována za první robotickou umělkyni 
světa. Letos v létě, od 12. června do  
6. července, mohli její výtvory vidět ná-
vštěvníci The Barn Gallery v Oxfordu. 
Výstava nazvaná Unsecured Futures byla 
podle všeho první ucelenou výstavou ro-
botického umění jednoho autora a v jejím 
popisu se píše, že „zkoumá hranici mezi 
technologií, AI a organickým životem“. 
Díla, která byla v rámci expozice předsta-
vena, vynesla v prodejích celkem jeden 
milion liber.
Za realistickým vzhledem Ai-Dy mimocho-
dem stojí stejná společnost, která tvo-
řila roboty pro seriál Westworld. Možná 
i proto je kombinace humanoidních rysů 
a těch robotických tak působivá. Ai-Da 
má tvář, kterou mnozí přirovnávají ke 
členkám rodiny Kardashianů, aby ovšem 
nikdo nebyl na pochybách, její paže jsou 
čistě mechanické a dávají na odiv tech-
nické řešení, jež umožňuje stroji malovat.

LIDSKÝ FAKTOR JE STÁLE NEPO-
STRADATELNÝ

Způsob, jakým Ai-Da maluje, je velmi 
specifický a neobejde se bez lidské  
interakce. Základ ale vychází z toho, co 
se naučila za pomoci svých samoučících 
algoritmů. Vizuální vjem, který Ai-Da vidí 
skrze svou kameru v oku, její algoritmy 

zpracují do podoby spíše abstraktního charakteru. Zatím umí 
humanoidka sama jen kreslit tužkou či podobným předmě-
tem a její robotické paže nezvládají jemnější práci, například 
se štětcem. To se ale může do budoucna změnit.
V současnosti tak výtvory robotické umělkyně procházejí dal-
ším zpracováním, i když samozřejmě její skici tužkou už jsou 
výtvorem samy o sobě. Aby ale autoři dosáhli ještě tajemněj-
šího a abstraktnějšího výsledku, je kresba robotky převedena 
do soustavy kartézských souřadnic, následně opět přenese-
na na papír či jiné médium a zde se jí může ujmout člověk, 
který maluje štětcem a barvami.

NOVÝ NÁSTROJ

Ai-Da kromě výtvarné práce umí také citovat poezii, skládá 
dohromady úryvky textů slavných básníků, a zasazuje je tak 
do nových souvislostí. Robotická umělkyně je tak víc než co 
jiného důkazem, že umělá inteligence je sama o sobě stále 
na začátku dlouhé a dobrodružné cesty vývoje, která může 
být hodně spletitá a nejistá. Zatím v podstatě jen víme, že 
umíme AI předat schopnost vytvářet nepředvídatelné vý-
sledky na základě algoritmů a dat, která jí předložíme. Zatím 
prakticky nikdo nechápe, jak onen tvůrčí proces funguje, a to 
nejen v případě uměleckých snah. Například sami členové 
skupiny Obvious ve svém manifestu uvádějí, že chtějí zkou-
mat různé cesty, kterými mohou algoritmy strojového učení 
podpořit naši přirozenou kreativitu.  

H I - T E C H
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R O B O T  A R T I S T S : 
S E R VA N T S  O R  M A S T E R S 

Artificial intelligence is now so advanced that robots are creating art, 
and stirring controversy. Recently a painting by a robot artist fetched an 
astonishing $432,500 at auction.

OK, the blurry portrait of a man sold by 
the renowned auctioneers Christie’s in 
2018 was not completely AI-generated. 
A three-person French collective called 
Obvious wrote the algorithms, chose the 
subjects, and curated the data the AI 
used to train itself to make paintings. 

BEYOND THE HUMAN FACTOR

A team of British researchers is trying to 
push the borders of robotic creativity 
even further with Ai-Da, a humanoid ro-
bot whose works went on show in Oxford 
this summer. And sold like hotcakes: this 

Smartphone users can explore the 
artistic side of AI for themselves. 
The cloud-based Prisma app lets you 
transform photos into digital art-
works in various styles. With DeepArt.
io, users can repaint photos in the 
styles of past masters and choose 
their favorite version.

H I - T E C H

first-ever solo show by a robot artist ear-
ned a million pounds.
The team that designed the look of Ai-Da 
(a hint of Kardashian?) also built the robot 
actors in Westworld. Realistic though she 
is, no one will be fooled into thinking she’s 
not a mechanical device, even if one with 
astonishing skills.
How far can the human/robot frontier be 
pushed? Should AI’s role in the creative 
process be limited to that of clever helper 
or should we not worry about having our 
emotions manipulated by a robot artist? 
Is Ai-Da something like a camera, a medi-
um of human creativity, or a maker in her 

own right? A purely technical perspective 
suggests the first alternative, while Ai-
-Da’s creators would like us to believe in 
the second possibility. From the ethical 
point of view, that might be pushing the 
bounds just a little too far.
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PŘIPRAVILA: DANA HARTLOVÁ 
FOTO: MAREK KUČERA

Z D E N Ě K  K Ř Í Ž E K :  
KA Ž DÁ 

Z   N A Š I C H 
R E STAU R AC Í 
J E  O B R A Z E M 

SV É H O 
R E G I O N U

Zdeněk Křížek vede v rámci OREA Hotels 

& Resorts dvanáct provozů od Mariánských 

Lázní přes Špindlerův Mlýn či Šumavu 

až po Brno. V nově zrekonstruované 

restauraci pražského hotelu Pyramida jsme 

si při vaření povídali o tom, jak důležité 

je vzdělávat personál i proč dostanete 

v každém hotelu jiný med.

G AST R O
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JAK DLOUHO UŽ PŮSOBÍTE V OREA 
HOTELS & RESORTS?
V prosinci to budou dva roky. Předtím 
jsem pracoval v hotelu Mandarin Oriental 
a odejít samozřejmě nebylo snadné, pře-
ce jen jsem tam strávil třináct let života, 
ale možná právě proto to byl další logický 
krok. Za ty dva roky jsme toho v OREA 
stihli opravdu hodně a jsem moc rád, že 
mi vedení důvěřuje. 

V MANDARINU JSTE BYL OPRAVDU 
DLOUHO, TO JE NA KUCHAŘE AŽ 
NEZVYKLÉ.
To je pravda, ale za tu dobu jsem vystří-
dal hodně pozic, otevřel novou restauraci 
a vlastně dvakrát celou kuchyň vedl. 
Začínal jsem jako chef de partie, měl 
jsem na starosti asijskou sekci a banke-
tové oddělení, takže jsem vlastně šéfoval 
dvěma týmům. Pak jsem se stal juniorním 
zástupcem šéfkuchaře a následně jsem 
dlouho dělal executive sous chefa. Chvíli 
jsem hotelovou restauraci vedl, to když se 
měnili šéfkuchaři, odešel starý, ale ještě 
nepřišel nový. Já jsem bohužel tenkrát 
na pozici šéfkuchaře ještě neměl věk, byl 
jsem tabulkově pořád mladé ucho. 

JAK JSTE SE VLASTNĚ DOSTAL 
K ASIJSKÉ KUCHYNI?
Toto směřování mě provází od mých úpl-
ných začátků. Ještě na škole jsem chodil 
na praxi do hotelu Jalta, kde byl teppa-
nyaki a teprve druhý sushibar v Praze. Na 
to konto jsem mohl vyjet na tři měsíce na 
stáž do Amsterdamu. Pak jsem měl krát-
kou pauzu, to když jsem po třech letech 
přešel z Jalty do hotelu Boscolo, kde 
byla italská kuchyně. Tady jsem se naučil 
opravdu hodně o zpracování čerstvých 
ryb a mořských plodů a také jsem pocho-
pil principy italské kuchyně jako takové. 
A pak už přišla nabídka do Mandarin 
Oriental, kde už o cestě k asijské kuchyni 
není pochyb. Pamatuji si to doteď – v jed-
nu ráno jsem hledal na internetu, co je to 
vlastně za hotelový řetězec. Dva dny nato 
mě pozvali na pohovor. 

V OREA HOTELS & RESORTS VEDETE 
ALE VÍC NEŽ JEDEN HOTEL.
Celkem mám pod sebou dvanáct pro-
vozů, což je vlastně dvanáct šéfkuchařů 
a jejich týmů. Je to úplně jiná práce, byla 
to výzva, ale jsem za ni moc rád. Začátek 
samozřejmě nebyl snadný, musel jsem 
tým přesvědčit, že nejsem nějaký čistič, 
který přišel všechny vyhodit, ale že je chci 
právě naopak někam posunout, společně 
něco vybudovat.  

Zdeněk Křížek je ženatý a má dvě děti. Před svým nástupem na pozici head chefa 
sítě hotelů Orea prošel několika hotelovými provozy a v rámci stáží a pracovních 
výjezdů procestoval celý svět. Působil v Amsterdamu, v Londýně absolvoval stáže 
u Hestona Blumenthala či Daniela Bouluda. S asijskou kuchyní pracoval i v Japonsku, 
Hongkongu, Kuala Lumpur, Singapuru či v Thajsku. Aktuálně spolupracuje s několika 
školami vaření, kde vede kurzy a často také hostuje v televizních pořadech. Miluje 
asijskou kuchyni, kterou vaří od samého začátku, hostům hotelové sítě OREA ale 
servíruje mezinárodní kuchyni s důrazem na sezonu a regionalitu. 

G A S T R O

Věnujeme se nastavování trendovosti 
a regionálním produktům. V každém z našich 

provozů jsem chtěl získat přístup k těm nejlepším 
a nejzajímavějším surovinám daného regionu 

a ty pak připravuji v co nejčerstvější formě. 
Například v Orea Resortu Devět Skal máme 

udírnu a včelstva.
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Ještě před pár roky náš obor nebyl na-
staven tak, že by se šéfkuchařům někdo 
věnoval, ukazoval jim moderní trendy 
a směry. Dnes mají možnost se vzdělávat, 
marketingově se zviditelnit, píší se o nich 
články. V minulosti v kuchařském řemeslu 
chybělo sdělení, že si odvedené práce ně-
kdo váží, že lidé v kuchyni jsou skutečně 
důležití a že jsou to právě oni, kdo posou-
vá celý byznys dál. Další věcí, na níž jsem 
musel zapracovat, byla změna stavu, kdy 
nebylo běžné, aby k šéfkuchařům jejich 
tým vzhlížel. To je ovšem nutnost. 

JAK DLOUHO TRVALO, NEŽ SE VĚCI 
ZAČALY MĚNIT?
Těch změn bylo opravdu hodně a nebylo 
to jen o lidech, ale také o vybavení. První 
tři měsíce jsem jen objížděl jednotlivé 
provozy, seznamoval se s lidmi a sepi-
soval, co kde chybí, na čem je potřeba 
zapracovat, v jakém reálném stavu jsou 
kuchyně a provozy včetně restaurací. Pro-
běhly první analýzy jídelních lístků a ban-
ketových map. Řada z provozů prošla 
částečnou nebo kompletní rekonstrukcí. 
Na všem jsem s jednotlivými šéfkuchaři 
spolupracoval, některým ty změny dodaly 
novou energii, někteří to naopak vzdali 
s tím, že už na takový proces nemají ener-
gii. To k věci bohužel patří, ale se všemi 
jsem se rozešel v dobrém, a s některými 
jsme dokonce stále v kontaktu, voláme 
si, radí se se mnou. Přijali jsme spoustu 
nových šikovných lidí, ať už to byli mladí 
kluci po vyučení, lidé, se kterými jsem se 
během svého profesního života už potkal, 
nebo bývalí kolegové. 

PRO CELÝ ŘETĚZEC JSTE VYMYSLEL 
I VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM. V ČEM SPO-
ČÍVÁ? 
Ano, po všech nutných personálních 
změnách jsem založil Orea Academy, kdy 
kuchaře zveme do školy vaření a připraví-
me jim cooking class na míru podle toho, 
co víme, že je potřeba změnit a na čem je 
potřeba zapracovat. Nejdříve byla aka-
demie určena hlavně šéfkuchařům, ale 
nyní už tam chodí i sous chefové a řadoví 
zaměstnanci našich kuchyní.

CO PRO VÁS BYLA NEJVĚTŠÍ VÝZVA?
Asi nejtěžší pro mě bylo sžít se s odlišným 
charakterem všech dvanácti provozů. 
V každém hotelu máme jiné hosty –  
Mariánské Lázně jsou svou klientelou 
specifické, úplně jiná specifika zase mají 
horské hotely a Praha je kapitola sama 
pro sebe. Této rozmanitosti jsem samo-
zřejmě musel uzpůsobit nabídku i prezen-
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ASIAN CUISINE IS YOUR FAVORITE. 
HOW DID THAT HAPPEN?
It started at the very beginning. While I was 
still in school I got experience with teppa-
nyaki and sushi at the Hotel Jalta, where 
they had only the second sushi bar in Pra-
gue. That allowed me to do a three-month 
traineeship in Amsterdam. From the Jalta 
I moved to the Hotel Boscolo, where they 
did Italian cuisine. There I learned so much 
about fresh fish and seafood. 

BUT AT OREA, YOU MANAGE 
A WHOLE CHAIN OF HOTELS.
I supervise 12 operations, which means 12 
head chefs and their teams. This is a whole 
new kind of work, it’s a challenge. It wasn’t 
easy at the beginning. I had to convince 
each team there would be no purges, that 
my goal was to work together to move for-
ward, build something.

WHAT WAS YOUR GREATEST 
CHALLENGE?
Probably the most difficult thing for me was 
to get used to the different personalities of 
the 12 operations. Every one of our hotels 
has different guests – Mariánské Lázně 
attracts a specific clientele, very different 
from the guests at mountain hotels. And 
Prague is a story to itself. To simplify it, some 
guests really appreciate the look of the 
plate, others cheer when they see a rustic 
baking pan full of cutlets like grandma used 
to make.

Z D E N Ě K  K Ř Í Ž E K :  
A   R E S TA U R A N T  F O R  E V E R Y  R E G I O N

As head chef of OREA Hotels & Resorts, Zdeněk Křížek oversees a dozen 
restaurants from spa towns and mountain resorts to the Czech capital.

taci pokrmů. Když to řeknu zjednodušeně, někde naši hosté 
víc ocení nazdobený talíř a jinde zajásají nad rustikálním 
pekáčem plným řízků jako od babičky. Zároveň jsem musel 
přesvědčit naše velké klienty, firmy, se kterými spolupracuje-
me, že se OREA Hotels & Resorts vyvíjí novým směrem, takže 
jsem pořádal spoustu banketů a cooking class pro korporátní 
klientelu, abych ukázal, že na kvalitě a neustálém zlepšování 
tu opravdu pracujeme. 

CO VŠECHNO SE ZMĚNILO ZA DOBU VAŠEHO PŮSO-
BENÍ V OREA HOTELS & RESORTS?
Druhý rok působení v OREA Hotels & Resorts jsem se začal 
věnovat nastavování trendovosti a regionálním produktům. 
V každém z našich provozů jsem chtěl získat přístup k těm 
nejlepším a nejzajímavějším surovinám daného regionu a ty 
pak připravujeme v co nejčerstvější formě. Třeba v Orea Re-
sortu Devět Skal máme udírnu a založili jsme vlastní včelstva, 
ta ostatně máme už i v Brně nad přehradou. Mám takovou 
vizi, že v každém hotelu budeme mít med z vlastní produkce, 
který bude nejen na snídaních ve formě pláství, ale i v gift 
shopech. A jsem hrozně rád, že to celé vzniká ve spolupráci 
lidí z OREA, na Moravě jsem se seznámil s kolegou, který sice 
pracuje v oboru IT, ale jeho tatínek je ze třetí generace vče-
lařů. Slovo dalo slovo, já jsem mu poslal fotky, jak bych chtěl, 
aby vypadaly medovnice, stojánky na med a dnes máte na 
snídani plástev našeho medu s propolisem, který provoní ce-
lou restauraci. Každý hotel má za sebou navíc jiný les, jinou 
louku, a tak je i každý med jiný. Doufám, že do roka budou 

mít naši hosté na snídaních na výběr 
z medů z různých regionů.
Vylepšili jsme i nabídku vín, tentokrát  
ve spolupráci s Radkem Bodlákem  
z Harmonia Vini. Změnili jsme i kávu, 
chtěl jsem, abychom jako hotelový ře-
tězec měli vlastní zrno, vlastní blend. 
Povedlo se a dnes už má každý hotel 
řetězce OREA Hotels & Resorts svého 
vyškoleného baristu. 

VE KTERÉM Z VAŠICH HOTELŮ JSTE 
NEJČASTĚJI?
Asi na pražské Pyramidě, je to taková 
základna a odrazový můstek, kde si vše 
testuji a zkouším. Je to zároveň jeden 
z největších hotelů, které máme. Kuchy-
ně na Pyramidě zvládne obsloužit až 
tisíc lidí. Od doby, kdy jsem nastoupil, 
tu proběhla velká rekonstrukce, máme 
nové velkokapacitní technologie, takže 
si tu opravdu můžu ledasco zkusit. Navíc 
aktuálně rozjíždíme spoustu zajímavých 
novinek, třeba sobotní brunche nebo 
brunche pro děti v sousedícím kině Dla-
bačov. Chystáme revitalizaci vstupní haly 
i venkovního vstupu, je toho spousta, co 
musíme zvládnout.  
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Zdeněk Křížek is married with two 
children. As Executive Culinary Chef 
of OREA Hotels & Resorts, he brings 
a wealth of experience from hotels 
and restaurants across Asia and 
Europe. In London, he worked under 
renowned chefs Heston Blumenthal 
and Daniel Boulud.
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 HODINA DUCHŮ
30. 1. od 19:00 

Když se postupně na jednom místě sejdou 
duchové modelky, fotbalisty, bankéře, dů-
chodce, zapáleného esoterika a dalších, 
bude o zábavu postaráno. Nebude pro 
ně úplně jednoduché si uvědomit důležité 
věci, protože se celou komedií proplétá 
postava zloducha, který se baví tím, že 
neustále všem provádí naschvály. Navzdo-
ry všemu ovšem na konci čeká happy end 
a také nejedno překvapení, jak jsou světy 
duchů, duší a lidí propojeny.  
 WITCHING HOUR
30. 1. , 7 p.m.
Take a room full of ghostly models, foot-
ballers, bankers and pensioners, add one 
wild-eyed ghostbuster, and entertainment 
is guaranteed.

 HLEDÁM MILENCE, ZN.: SPĚCHÁ
26.2. od 19:00

Jaroslav je neúspěšný malíř po padesát-
ce. Po dvaceti letech manželství s pod-
nikatelkou Miladou na něj přišla druhá 
míza, a tak se schází s mladou milenkou 
Anetkou. S manželkou, která jej již ničím 
kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději 
rozvedl, ale pak by ztratil finanční záze-
mí. Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, 
jak se rozvést, a přesto z toho získat dost 
peněz. Jaroslav by měl svou ženu při-
stihnout při nevěře, vše zdokumentovat 
a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit 
polovinu majetku. Aby měli milenci vše 
pod kontrolou, vyšlou na Miladu podpla-
cené milence-provokatéry. 

 LOVER WANTED ASAP
26. 2, 7 p.m.
Failing middle-aged painter Jaroslav and 
his young mistress plot to lure his wife 
into a fake sexual encounter and shame 
her into divorce – and giving up half her 
wealth.

J A R O  2 0 2 0 / S P R I N G  2 0 2 0
 CO TAKHLE KE ZPOVĚDI...

Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta 
naplnit volební slib a chystá se rázně za-
točit se zábavním průmyslem a hazardem. 
Jenže má to jednu vadu – na šéfa vlád-
ního kabinetu George Venablese se valí 
skandál. Ze skříní na Downing Street 10 
nevypadávají jen političtí kostlivci, ale 
i polonahé slečny. Sousto pro novináře, 
munice pro opozici, příležitost pro stranic-
ké odpůrce a k tomu všemu zvědavá man-
želka. Situace jako stvořená pro komediál-
ní žánr s pověstným anglickým humorem. 
 PARDON ME, PRIME MINISTER
Political skeletons – and scantily-clad 
ladies – in a Downing St. closet threaten to 
torpedo Her Majesty’s Government’s plan 
to crack down on the business of sin.

 POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

Barney Tringold, starší majitel rybí restau-
race v New Yorku, se po letitém spořáda-
ném manželství odhodlá k první nevěře. 
Má pocit, že vlastně vůbec nežije. Jak 
sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to 
s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu se jí 
líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, 
na které bych už nikdy nedostal odpověď, 

kdyby se moje jméno zítra objevilo v rub-
rice úmrtí!“ Do bytu své stařičké maminky 
si postupně pozve tři různé typy žen (sexu 
chtivou Elaine, ztřeštěnou Bobbi a upjatou 
Jeanette) a dostává se s nimi do neuvě-
řitelně komických a choulostivých situací 
s ještě komičtějšími výsledky. 
 LAST OF THE RED HOT LOVERS
Exquisitely comic turns abound in this 
Neil Simon play when New York restau-
rateur Barney invites a series of potential 
extramarital partners home to his mo-
ther’s apartment.

 DROBEČKY Z PERNÍKU

Barová zpěvačka Evy Mearová se vrací 
z protialkoholní léčebny domů, kde žije 
s kamarádkou Tobby, která odmítá své 
stárnutí, a s kamarádem Jimmym, ne- 
úspěšným hercem, který o sobě říká, že je 
nejstarší začátečník v celém divadelnictví. 
K tomuto životu patří i o deset let mlad-
ší milenec Evy, kytarista Lu Tenner, který 
nikdy neměl vlastní střechu nad hlavou. 
V této společnosti je jediný zdravý proutek 
Evina dcera Polly, která je dospělejší než 
její matka a všichni její kamarádi. Dro-
bečky z perníku je hluboká a dojemná 
komedie a jedna z nejlepších her klasika 
amerických komedií Neila Simona.
 THE GINGERBREAD LADY
Neil Simon’s dark, touching comedy limns 
the chaotic lives of alcoholic bar singer Evy, 
her roommates Toby and Jimmy, and Lu, 
her younger boyfriend and frustrated actor.

KINO/CINEMA
L E D E N / J A N U A R Y
 KRÁLÍČEK JOJO 
Režisér Taika Waititi přichází se svým 
osobitým stylem humoru ve svém novém 

DIVADLO/THEATER
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Informace o programu najdete  
s předstihem na webu www.dlabacov.cz 
nebo na Facebooku: dlabacov.cz

TIP:
CELODENNÍ FESTIVAL  
CESTOVATELSKÝCH PŘEDNÁŠEK 
A DOKUMENTŮ
15. 2. ZAŽIJ NOVÝ ZÉLAND
Celodenní program vás zavede na 
návštěvu země známé z filmů Pán 
prstenů a Hobit. Přednášející představí 
Nový Zéland z několika různých úhlů 
pohledu, poznáte nejen nádhernou 
krajinu, ale i kulturu nebo zajímavosti 
tamní angličtiny. Mezi jednotlivými 
přednáškami zhlédnete pestrou paletu 
filmů, od krátkých cestovatelských 
záběrů až po celovečerní film novozé-
landské produkce.
DAYLONG FESTIVAL OF TRAVEL 
LECTURES AND FILMS
15. 2. EXPERIENCE NEW ZEALAND
Land of Lord of the Rings, and so 
much more: New Zealand’s secrets re-
vealed in live events, documentaries, 
and a feature film produced in the 
magnificent Pacific archipelago.

filmu Králíček Jojo, satiře z druhé světové 
války. Jojo (Roman Griffin Davis) je malý 
německý chlapec, kterému se pohled na 
svět převrátí vzhůru nohama, když zjistí, 
že jeho matka (Scarlett Johansson) skrývá 
v podkroví mladou židovskou dívku  
(Thomasin McKenzie). S pomocí svého 
imaginárního přítele, idiotského Adolfa 
Hitlera (Taika Waititi), musí Jojo čelit i své-
mu zaslepenému nacionalismu. 
 JOJO RABBIT
A darkly satirical expose of Fascism, Taika 
Waititi’s controversial film tells of a little 
German boy, his imaginary friend Adolf, 
and the Jewish girl hidden in the attic.

 NA NOŽE! 

Satirická krimi komedie „Na nože“ zábav-
ným způsobem ukazuje, jak může dopad-
nout vyšetřování záhadného úmrtí autora 
tajemných detektivních příběhů, když jsou 
všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný 
detektiv Daniel Craig pojme řešení přípa-
du po svém a vyšetřování každého člena 
této excentrické rodiny se ukáže býti složi-
tější, než se zpočátku zdálo. V napínavém 
detektivním příběhu rozehrají herecký kon-
cert Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael 
Shannon a Don Johnson.
 KNIVES OUT
Satirical crime caper starring Daniel Craig 
as a detective investigating the death of 
a mystery writer. Cast includes Chris Evans, 
Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don 
Johnson.

Ú N O R / F E B R U A R Y
 JUDY
Renée Zellweger se představuje v roli jed-
né z největších hollywoodských legend, 
herečky a zpěvačky Judy Garland. Její 
život provázela osamělost a závislost na 
alkoholu a lécích, ale její talent si podma-
nil srdce milionů lidí na celém světě.
 JUDY
Renée Zellweger excels in this tale of the 
tumultuous and tormented life of Judy 
Garland, the idolized star who flared out in 
a miasma of booze and drugs.

 CHLAP NA STŘÍDAČKU

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne 
zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu 
poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, 
rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit, 
a učinit jí tak trochu netradiční návrh. 
Její plán je přímo skandální. Navrhne, 
aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj 
chlapa na střídačku. Lenka po prvot-
ním šoku souhlasí a obě ženy představí 
tento nový způsob života Jirkovi. Co se 
všem zdá zpočátku jako perfektní plán, 
kdy je Jirka jeden týden s manželkou, dru-
hý s milenkou, se nakonec může stát pro 
všechny pořádnou noční můrou. 
 HUSBAND IN JOINT CARE
When Zuzana catches husband Jiří in Len-
ka’s arms, she makes a deal with her foe: 
they’ll spend alternate weeks with him. The 
perfect-looking plan soon unravels.

B Ř E Z E N / M A R C H
 MULAN
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden 

muž na rodinu musí sloužit v císařské 
armádě k obraně země před nájezdníky 
ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera 
ctěného bojovníka, zaujme místo svého 
nemocného otce. V přestrojení za muže 
překonává Hua Jun nástrahy na každém 
kroku své cesty a učí se využívat své vnitř-
ní síly a přijímat svůj skutečný potenciál. 
Tato epická cesta z ní nejen učiní ctěného 
bojovníka, ale vyslouží jí i respekt vděčné-
ho národa a hrdého otce. O režii filmu se 
postaral Niki Caro.
 MULAN
A young girl takes her father’s place in 
the Chinese emperor’s army, overcoming 
many obstacles to carve out a legendary 
military career.

 MALÉ ŽENY 
Autorka a režisérka Greta Gerwigová 
vytvořila Malé ženy, které čerpají z kla-
sického románu a díla Louisy May Al-
cottové, a zároveň se v autorčině alter 
egu Jo Marchové odráží její fiktivní život. 
V podání Gerwigové se oblíbený příběh 
sester Marchových – čtyř mladých žen, 
z nichž každá je odhodlaná prožít život 
podle svého – stává nadčasovým a velice 
aktuálním. V rolích Jo, Meg, Amy a Beth 
Marchových se objeví Saoirse Ronanová, 
Emma Watsonová, Florence Pughová a Eli-
ze Scanlenová. 
 LITTLE WOMEN
Louisa May Alcott’s beloved novel comes 
to the screen in the timeless tale of the 
four March sisters. Written and directed by 
Greta Gerwig; stars Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Meryl Streep. 
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CIMEX OTEVŘEL  
NOVÝ CO-WORK V BRNĚ!
Skupina CIMEX vstupuje do byznysu sdílených kanceláří, který 
právě zažívá bouřlivý rozvoj. Sdílené kanceláře využívají především 
lidé na volné noze, start-upy, ale i dobře zavedené firmy. Co-work 
s názvem mo-cha byl otevřen v říjnu na místě bývalé Moravské 
chalupy. Mo-cha nabízí na ploše 1500 metrů čtverečních flexibilní 
pronájem pracovních míst i prostor pro eventy a teambuildingy.

CIMEX OPENS CO-WORKING 
SPACE IN BRNO!
CIMEX Group is getting into the hot business trend of shared office 
space. Appreciated by freelancers and startups, co-working spaces 
also attract established firms. Our space opened in October and we 
call it “mo-cha” after the former Moravské chalupy on the site. Across 
1,500 square meters, Mo-cha is the place for flexible co-working 
spaces as well as events and teambuilding activities.

HORAL PŘIVÍTÁ MILOVNÍKY SPA
Orea Resort Horal se doslo-
va proměnil k nepoznání. 
Horal prošel od jara výraz-
nou a kompletní rekonstruk-
cí; autorkou jedinečného 
designu interiéru je známá 
Barbora Škorpilová ze stu-
dia Mimolimit. V prosinci se 
pro návštěvníky otevře také 
luxusní dvoupatrové spa 
s bazénem, saunami, parní 
lázní, tepidáriem a whirl- 
poolem.

HORAL 
WELCOMES 
SPA LOVERS
Top to bottom remodeling 
has put an entirely new 
face on Orea Resort 
Horal. Guiding spirit of the 
makeover was Mimolimit 
studio’s noted designer 
Barbora Škorpilová. From 
December, guests can enjoy 
a luxurious two-level spa 
with swimming pool, saunas, 
a steam bath, tepidarium 
and whirlpool.



PŘEDSTAVUJEME NOVÉ PROJEKTY

SIXTY HOUSE
Na Pankráci 60, Praha

Ve výborné lokalitě pro  
business modernizujeme 
nové flexibilní kanceláře.
Výrazná budova dominující 
křižovatce u stanice metra 
C Pražského povstání tak 
poskytne na konci 1. čtvrtletí 
2020 až 4 700 m2 moderních 
kancelářských prostor.

SENOVÁŽNÁ 8
V dynamicky rozvíjející  
se lokalitě v okolí 
Senovážného náměstí 
probíhá rekonstrukce domu  
v ulici Senovážná.  
Po dokončení v roce  
2020 bude v celkem  
5 nadzemních  
a 1 podzemním podlaží  
k dispozici 32 elegantních 
apartmánů, restaurace  
a další obchodní prostory  
pro doplnění nabídky služeb.

VN37

V těsné blízkosti Václavského 
náměstí pro Vás připravujeme  
moderní co-workingové  
prostory s možností parkování.  
V pěti nadzemních podlažích 
bude k dispozici 1700 m2  
plochy pro co-work  
a v podzemním podlaží  
nabídneme prostor velký  
220 m2 vhodný např. pro  
eventy, výstavy nebo  
firemní večírky.

Pro více informací nás kontaktujte na +420 725 812 536 nebo www.cimex.cz
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