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mělou inteligenci jako obor informatiky známe od padesátých let minulého
století. Ruku v ruce s překotným
rozvojem nových technologií, které nestíháme v takové rychlosti implementovat do
běžného života, vyvstávají mnohá dilemata,
jež jsou vskutku sokratovská... Příkladů je
řada. Autonomní auta jsou skutečností. Co
ale brání jejich širokému využití? Podle jakého algoritmu se mají „rozhodovat“ v krizových situacích a kdo nese odpovědnost? Má
umělá inteligence uchránit při nehodě raději
posádku auta? Nebo dítě, které vběhlo do
cesty? Nebo vyšší počet lidí? A má brát v úvahu jejich stáří a podobně? Nese následně
odpovědnost výrobce auta, softwaru, nebo
instituce, jež schválí tato pravidla? Jisté je, že
zavedení autonomních aut do praxe přinese
velké úspory na životech i majetku, prostě
jen z toho důvodu, že bude eliminován lidský
faktor, chyby. Stres, nervozita a únava jsou
na předních příčkách příčin nehodovosti.
Podobných situací, kterým budeme čelit,
je celá řada. Budou nám stroje s umělou
inteligencí, androidi, „brát“ práci? Budou
i náhradou komunikace a zábavy člověka?
Zvládneme využít výhody takových technologií a nezbláznit se z toho?
Se zajímavým, avšak varujícím výsledkem skončil například i test společnosti
Microsoft, která před dvěma roky instalovala
na Twitter chatbota Tay. Tay generovala
tisíce tweetů, učila se z komunikace. Umělá
inteligence bez empatie, racionálního uvažování nebo zodpovědnosti však nerozezná
v komunikaci drobné jazykové nuance, a tak
Tay používala stále častěji výroky, které
byly ve výsledku urážlivé, xenofobní či jinak
nepřípustné. A s takovým výsledkem musela
být Tay již po 16 hodinách akce vypnuta.
Urážlivé a agresivní komunikaci se naučila
od diskutujících...
Robot Pepper, který začíná pomáhat
v našich hotelech na recepcích, zatím takovou ambici ani schopnost učit se z okolní
komunikace nemá. Naštěstí. Takže je neustále milý, poradí s navigací v hotelu, pobaví
a v budoucnu bude pomáhat s ubytováním
hosta a dalšími administrativními nezbytnostmi. Učí se. Pro inspiraci tedy taková
malá ochutnávka toho, co nás v budoucnu
jistě čeká v masivním měřítku, třeba v Orea
Hotelu Pyramida v Praze.
Miroslav Kosnar
generální ředitel Cimex Group

E D ITO R IA L
Artificial intelligence has been around
since the 1950s. The current rapid
development of new technologies
brings many truly Socratic dilemmas.
For example, who should driverless
cars save in an accident? Who should
be held liable? The car or software
manufacturer or the institution that has
approved the rules? Will artificial intelligence take people’s jobs and replace
human communication?
An interesting and alarming example
is Microsoft’s release of its chatbot,
Tay, on Twitter two years ago. Having
learned from other Twitter users, it
produced offensive and xenophobic
tweets and had to be turned off after
sixteen hours.
Fortunately, Pepper, the robot used
at our hotels can learn but remains kind
and entertaining while assisting guests.
It is an example of what the future will
bring on a large scale, for instance, at
the Orea Hotel Pyramida in Prague.
Miroslav Kosnar
CEO, Cimex Group
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SUPERHRDINOVÉ
JAKO UČITE LÉ F Y ZIK Y
Takového učitele, jakým je James Kakalios, by chtěl
každý. Profesor fyziky na University of Minnesota
je totiž nadšencem do superhrdinských komiksů.
A nejen to, on dokáže na příkladech starých čísel
Supermana či Ant-Mana poutavě popisovat jinak
vesměs nudné základy mechaniky či elektrostatiky.
Kdo nevěří, může se přesvědčit v jeho knize Fyzika
superhrdinů, kterou právě vydalo nakladatelství
Argo i česky.
Podle Kakaliose autoři „stříbrného věku“ komiksů zhruba od padesátých do sedmdesátých let minulého století sahali po vědě poměrně často – a chybně.
Třeba takový Flash, ten dokáže běžet rychlostí světla,
a přitom se neztratit pozorovatelům z očí. Přitom od
tak rychle se pohybujícího tělesa by se žádné světlo
neodrazilo, tudíž by bylo neviditelné. Kromě toho při
tak vysoké rychlosti by pro okolní vesmír uběhly tisíce
let, takže ať už by tento superhrdina řešil jakoukoliv
situaci, zcela jistě by byli všichni ostatní účastníci
dávno po smrti a proměněni v prach.
Jiné superzázraky naopak aspoň teoreticky
možné jsou. Je možné, aby houpajícího se Spider-Mana uneslo jeho pavoučí vlákno? Je to tak. Pavoučí
vlákno je pětkrát silnější než (stejně tenké) ocelové
lanko a vlákno tlusté jako tužka by dokázalo zadržet
přistávající stíhačku.
Jednou to skupině studentů fyziky z prestižní univerzity MIT nedalo a napsali šéfredaktorovi
komiksů o Supermanovi dopis, že hrdinovy kousky,
jako je třeba nesvětelná rychlost, odporují Einsteinově
teorii relativity. Šéfredaktor Weisinger jim prý tehdy
odpověděl opravdu chytře: „Einsteinovo tvrzení je jen
teorie – ale Superman je fakt!“
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PH YS IC S
FOR
HE ROE S
What kid wouldn’t want
a teacher like James Kakalios?
A huge comics fan, he’s also
a physics professor at the University of Minnesota. Thanks
to his super brain, the prof can
make learning basic mechanics or electrostatics fun using
old Superman or Ant-Man
comics. Curious? Check out
his book “The Physics of
Superheroes,” now available
in Czech.
Kakalios points out that the
creators of Silver Age comics
put a lot of science into their
classic stories – bad science.
Take Flash: If he could really
run at the speed of light, a few
moments in his frame of
reference would translate into
thousands of years for ordinary mortals, so by the time he
bopped the evil villain, the rest
of us would long since have
crumbled into dust.
Some super-powers are
possible, in theory. Spider-Man’s spider thread would
easily support his weight. In
fact, a spider-silk cable no
thicker than a pencil could be
used as to brake fighter jets
coming in to land.

S KOP
LÍBÁNKY
VE VESMÍRU
Vesmírná turistika láká. Řada lidí má už dnes dost prostředků, aby si mohli
dovolit let na oběžnou dráhu, když už ne na Měsíc. A kde je turismus, nemělo
by přece chybět hoteliérství, není-liž pravda? Starosti, jestli bude mít vesmírný turista kde složit hlavu, jsou nyní zřejmě vyřešeny. Startupová firma Orion
Span plánuje vypustit na oběžnou dráhu první stanici specializovanou na
ubytování v roce 2021 a první check-iny by mohly proběhnout o rok později.
Zařízení se má jmenovat stanice Aurora a představeno bylo letos na jaře
na summitu Space 2.0 v kalifornském San Jose. Velikost stanice bude 14 × 4
metry a pojmout by měla čtyři turisty a dva členy posádky. Frank Bunger,
ředitel firmy, tvrdí, že budou provozovat první „luxusní, ale cenově dosažitelný
hotel ve vesmíru“. Cenově dosažitelný je relativní pojem – dvanáctidenní pobyt
ve stavu beztíže vás přĳde minimálně na 9,5 milionu dolarů. Ale cena za krátký kosmický trip pro vesmírné turisty byla ještě před deseti lety minimálně
20 milionů dolarů, takže Aurora je opravdu „za hubičku“.
Do té doby si alespoň můžete v různých koutech světa dopřát líbánky
v hotelovém pokoji, který vypadá jako interiér kosmické lodi. Například hotel
Sunset Inn v Illinois nabízí apartmán ve stylu Vesmírné odysey za 160 dolarů
na noc. Návštěvník minnesotského hotelu Fantasuites si zase může dopřát
noc v replice modulu Gemini zaparkovaného mezi umělými krátery. Ve vesmírném apartmánu švýcarského hotelu Kameha Grand Zurich (na obrázku)
budete mít za 1 600 dolarů ráno pocit, že jste se ocitli jako pan Brouček přímo
na Měsíci.

HONE Y MO ON
IN S PACE
Space tourism is at the doorstep. And where tourists go,
hoteliers are not far behind.
Already, the question of where
space tourists will lay their
heads may have been solved.
Orion Span is a startup with
plans to launch the first space
accommodation into orbit in
2021 and check in the first guests a year later. Their Aurora
Station housing unit was revealed at this year’s Space 2.0 in
California. Book a spot now. A
12-day orbital holiday can be
yours for a mere $9,500,000
– “affordable,” Orion Span
director Frank Bunker says.
Getting back to the present,
the Sunset Inn in Illinois, USA
offers starry-eyed newlyweds
the option to stay in the Space
Odyssey apartment for just
$160 a night. Ten times that
amount buys you a night in
a space-themed suite at the
Kameha Grand Zurich hotel
(see photo).
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DE S IG N
A S A WAY
OF LIFE

TVORBA
ŽIVOTNÍHO
STYLU
Součástí sto let oslav založení republiky je i výstava Krásná jizba Družstevní práce 1927–1948 v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Dnes to zní
neobvykle, ale výrobní družstvo, které zde ve 30. letech začalo udávat tón,
jak by měla vypadat moderní domácnost střední třídy, vzniklo jako pobočka knižního vydavatelství Družstevní práce. Byla to doba, kdy se designéři
pokoušeli propojit grafický design, knižní obálky i tvary předmětů denní
potřeby do jednotného, funkcionalistického stylu. Hygiena, krása i účelnost
měly pozdvihnout společnost mladého středoevropského státu. Knižní
obálky či nápojové servisy Ladislava Sutnara nebo abstraktně vzorované
koberce Antonína Kybala ani dnes nepůsobí nĳak zastarale. A družstevní
povaha Krásné jizby umožňovala díky splátkovému prodeji vstup nadnárodně kvalitního designu do domácnosti širokých vrstev obyvatel.
Výstava končí 20. ledna 2019.
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The exhibition “Krásna jizba
Družstevní práce 1927–1948
/ Design for Democracy” at
Prague’s Museum of Decorative Arts is just one of many
events celebrating the centenary of the Czechoslovak
Republic. It brings us back to
a time when innovative artists
and designers helped give
the fledgling nation a sense
of style, a look for a modern,
democratic middle class. Designers in the interwar period
sought to unify graphic design,
book design, and the design
of everyday items into a single
functionalist style. The exhibition focuses on the Družstevní
práce design cooperative,
which allowed customers to
pay in installments, making
high style accessible to
a broad public
Exhibition ends
20 January 2019

OD UMĚLÉHO
MĚSÍCE NA
OPRAVDOV Ý?
V říjnu vyšel ve Spojených státech nový sci-fi román Rudý Měsíc od jednoho
z nejvyhledávanějších autorů tohoto žánru Kima Stanleyho Robinsona.
V jeho přesvědčivě pojaté vizi osidluje náš satelit Čína, což se n eobejde bez
politických intrik i technologických vizí. Téma románu jen podtrhuje fakt,
že Čína je v současné době vnímána jako země, kterou čeká v oblasti technologií prudký vzestup.
Ne vždy je technika v rukou autoritářské vlády tím pravým požehnáním. Vzpomeňme například na plány a dokonce pokusné projekty tamní
vlády hodnotit občany bodovým systémem, do kterého se bude promítat
i jejich loajalita, případně plošný monitoring obličejů za pomoci kamer a
systémů schopných vyhodnotit mentální stav zabíraného.
Jisté však je, že Čína technologicky šlape na plyn. Výmluvným svědectvím je otevření nejdelšího mostu přes moře na světě, k němuž došlo 23. října
tohoto roku. Most spojující čínský kontinent s Hongkongem a ostrovem Macao měří 55 kilometrů a kromě jednodušší dopravy má i symbolický význam,
protože stvrzuje přináležitost těchto dříve samostatných oblastí s Čínou.
Ještě fantastičtěji zní oznámení, že má být nad velkoměstem Čcheng-tu
vypuštěn umělý měsíc. Měl by díky odraženému slunečnímu světlu osvětlovat území zhruba 50 kilometrů čtverečních světlem osm krát silnějším, než
je svit samotného měsíce. Čcheng-tu je vyhledávanou destinací pro turisty
z celého světa, kteří sem přĳíždějí navštívit pandí rezervaci. Zoologové
varují, že by takový umělý satelit mohl svým svitem vážně narušit biologické
hodiny volně žĳící zvěře.

A NE W
MO ON ON
THE RI S E
In his new novel Red Moon,
acclaimed science fiction
writer Kim Stanley Robinson
depicts the colonization of the
Moon by China. This fast-moving story of the future extrapolates from the reality of the
breathtaking technical advances under way in the world’s
most populous country.
A matter of concern for
some, China’s rapid scientific
and tech progress is very real.
A telling example is the newly
opened, world’s-longest sea
bridge, a 55-km structure linking the mainland with Hong
Kong and Macao. By more
closely integrating the until
recently foreign-ruled territories, the bridge sends a strong
symbolic message.
Even more futuristic is the
artificial moon planned for the
city of Chengdu. Using reflected sunlight, the satellite will
illuminate roughly 50 square
kilometers of the city with light
eight times stronger than true
Moonlight.

9

GOR JA N

L A Z A ROV

KLÍČEM JSOU
ZAMĚSTNANCI
Generální ředitel hotelového řetězce Orea Hotels & Resorts
Gorjan Lazarov vede společnost v zásadní době rozšiřování sítě,
zavádění nových služeb a zásadní rekonstrukce celého portfolia.
Do České republiky přišel v roce 1998 z Makedonie, kariéru začínal
v hotelu Marriott, v průběhu času se vypracoval až na hotelového
ředitele Boscolo Prague Hotel a Boscolo Milano Hotel. Vystudoval
University of Pittsburgh a Katz Business School.
TEXT Pavel Hrůza FOTO Martin Mašín
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odle všech parametrů se hotelům řetězce Orea Hotels
& Resorts daří. Co stojí za úspěchy řetězce?
Jednoznačně zaměstnanci. V oboru hospitality jsou
zkušenost hosta a jeho spokojenost klíčové. Neexistuje úspěšná
hospitality společnost, která by neměla úspěch postavený na
jednoduché filozofii: šťastný zaměstnanec dělá šťastného hosta
a šťastný host dělá šťastného majitele. Jen tak to může fungovat.
Jak zaměstnance motivujete, aby tato strategie fungovala?
Orea je v procesu změny. Měníme korporátní kulturu i způsob
vedení zaměstnanců. Zaměstnanci plní příkazy vedení, každý
zaměstnanec má ale právo udělat rozhodnutí, které udělá
radost hostovi, má právo vyřešit problém, o kterém slyšel,
nemusí se ptát ani vyplňovat milion papírů… Je to změna. Je to
zkušenost. Každá změna trochu bolí. Nemohu říct, že už jsme
na konci procesu, jsme třeba v půlce.
Jedna věc, co vím jistě, je, že Orea nemá špatné lidi,
naopak. Má super profesionály, kteří umí podat výkon, umí
soutěžit, umí vyhrávat. Důležité při motivaci je i vysvětlit, co
znamená úspěch a jaká je naše vize. Že chceme stavět českou
společnost, která bude založena na lidech, na tom, že odvádí
skvělý servis, a chceme se dostat i do exportního módu, že
půjdeme ven s tím, co postavíme. Myslím si, že lidé zde chodí
do práce nejen proto, aby dostali výplatu, ale váží si i pracovní
atmosféry, která je neformální. Pak podají dobrý výkon. Úkolem managementu je, aby odkomunikoval, kam vlastně jdeme,
koho na té cestě potkáme, kdo je naše konkurence, jaké jsou
naše konkurenční výhody a nevýhody a jakou taktiku postavíme proti každému konkurentovi. Každý fotbalový hráč chce
hrát pro Barcelonu. Musíme vysvětlit, co k tomuto cíli vede,
a sestavit takový tým, který toho dokáže dosáhnout.
Investujete do hotelů Orea kolem půl miliardy korun, což
je poměrně značná investice. Je to důkaz síly společnosti,
nebo spíš důkaz vaší důvěry v trh?
Trh je určitě silný, ale podmínky na něm se za poslední roky
příliš nezměnily a doufáme, že pozitivní trend bude pokračovat. Vzestupy i poklesy jsou normální. Vždy to půjde nahoru
i dolů a víme, že současná vlna nebude trvat donekonečna.
Přĳdou i špatné časy. Chceme ale využít dobré časy, abychom
se připravili na ty špatné. Myslím si, že to se nám daří. Pokud
máme produkt, který splňuje očekávání zákazníka v roce 2020,
tak máte něco, co víte, že může mít dlouhodobý úspěch bez
ohledu na to, že na cestě bude nějaká turbulence.
Jaké bude rozložení investice? Vím, že kladete velký důraz
na moderní technologie...
Jedna věc je to, co se automaticky čeká, že v moderním hotelu
je. Část prostředků tedy spolkne produktový a designový update. Existuje i další část, která se týká příležitostí: technologie
budou při ubytování hrát čím dál větší roli. Jsme třeba první
společnost, která má na hotelech robota, který momentálně poskytuje consierge služby, ale učí se česky a do budoucna může
poskytovat check-in a check-out služby.
Konkrétně jde o investice v první řadě do resortů Horal
ve Špindlerově Mlýně a Horizont na Šumavě, provádí se zde
celková rekonstrukce, v zimě se budou dělat poslední dvě patra
na Pyramidě, ze kterých budou klubová patra, a bude se dělat
Voroněž. V dlouhodobých plánech na další dva roky máme
projekty s dalšími hotely. Celý refresh projekt by měl skončit
v roce 2020, kdy bude celé portfolio na podobné úrovni a poskytne konzistentní zážitek.
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Jak lokální, tak globální turismus je na vzestupu. Jak se
život zrychluje, lidé mají míň volného času. A ten chtějí
využít kvalitně. To je obrovská příležitost pro hotely.
V současné době řetězec Orea sestává
z 13 hotelů, co byste řekl ke skladbě
portfolia? Snažíte se mít obecně co
nejvyváženější nabídku, nebo jdete
nějakým specifickým směrem?
Máme docela vyvážené portfolio.
Máme byznysové hotely v Praze
a v Brně, to jsou čistě kongresové
hotely, máme spa hotely v Mariánkách
a máme resorty. Ke každému segmentu
přistupujeme individuálně a snažíme
se nabídnout nějaký „ wow zážitek“
pro naše primární hosty. Pracujeme
s šéfkuchaři a manažery byznysových
hotelů na meetingovém konceptu,
kdy meeting nebude jen nějaký prostor, zasedačka v hotelu, ale bude to
i zážitek. V resortech se zaměřujeme
primárně na rodiny s dětmi, pořádáme animační programy o víkendech
po celý rok. Všechny naše hotely taky
spojuje výborná káva u snídaní, kterou
připraví barista. Chceme mít snídaně,
o kterých budou lidé mluvit. Nechceme přinést jen to, co člověk očekává,
ale vždy něco navíc.
Nemyslíme si, že robot nahradí
lidi v pohostinství, zaměstnanci zůstanou klíčoví, ale existuje
skupina lidí, kteří uvítají transakční
efektivitu. Zaměstnanci pak mohou
více doručovat ty „wow“ služby.
Poskytovat lidskost. Spousta zákazníků se i vrací a nepotřebuje, aby jim
někdo říkal, že jejich pokoj je ve třetím
patře. Chceme, aby měli možnost
ubytovat se přes mobil a aby si systém
pamatoval, který je jejich nejoblíbenější pokoj.
Zmínil jste expanze do zahraniční.
Jaká strategie za tím stojí?
Jednak je to investiční strategie – chceme kupovat hotely a rozšiřovat portfolio.
Chceme mít ale i platformu, kterou
mohou využít majitelé hotelů, kteří se
o hotel nechtějí dennodenně starat. Mohou s námi podepsat smlouvu a využít
naše služby. I to je jeden z modelů, jak
můžeme rychle navýšit počet hotelů.
Není to jen o tom hardwaru a penězích,
ale o tom, že majitelům prodáváme
nějakou značku, distribuční platformu
a nějaké know-how.

Když se host ocitne poprvé v novém hotelu,které jsou
hlavní znaky, podle nichž rychle pozná, v jak dobrém
podniku se nachází?
Vždy říkám, že hotel je „look and feel“. Máme obrovský nárůst
zákaznické spokojenosti a to je jen změnou v přístupu zaměstnanců. Myslím, že první, čeho si zákazník všimne už při
check-inu, je ten pocit, jestli je, nebo není vítaný. To je ten první
dojem a buď to bude dál jako na houpačce, nebo to bude stabilní
výkon. Zaměstnanci dělají ten rozdíl. Důležité je nabídnout
něco navíc. Jsem si jistý, že zákazníci, kteří se na Pyramidě
setkají s robotem, si ho budou fotit a mluvit o něm. Když se vrátí
domů, řeknou, že bydleli v hotelu, kde jim informace poskytl
robot. Je mi jasné, že robota budou mít za chvíli i jiné hotely, ale
my budeme zase o krok dál, protože to je naše filozofie.
Jak moc je úspěch hotelů Orea spojen s turismem?
Jak lokální, tak globální turismus je na vzestupu. Jak se život
zrychluje, lidé mají míň a míň volného času. A ten chtějí
využít kvalitně. To je obrovská příležitost pro hotely. Low-cost
aerolinky nám také rozšiřují mezinárodní klientelu. Vidíme,
co s městem udělá pár dobrých kroků letiště. Stačí pár linek
a poptávka jde obrovsky nahoru. A teď si představte, že je Praha
skutečně kongresovým městem, s kvalitními hotely, city-wide
eventy, město je plné lidí, kteří se vracejí… Praha by si zasloužila pravidelnou show, jakou má Las Vegas nebo Barcelona, ale
k tomu potřebujete prostor. Už nesázíme jen na to, že město je
hezké. S tím hezkým městem musíme taky něco udělat. Ten potenciál je obrovský. Praha třeba nemá tenisový turnaj masters…
To jsou věci, které když jsou a opakují se, tak se lidé vracejí,
destinace se vyvíjí a z low-costové turistiky se stává prémiová.
Jaký je váš názor na masovou turistiku a fenomén, kdy
příliš velký počet turistů vlastně mění prostředí, kvůli
kterému turisté přĳeli?
Cestování lidi obohacuje, jsou otevřenější, vnímají rozdíly. Na
cestách se lidi vždy inspirují a to podle mě posouvá celý svět
dopředu.
Kam rád cestujete?
Cestuju rád všude možně, jak po České republice, tak ven. Za
poslední dva roky v Orea jsem objevil krásy Česka a všechno,
co máme na dosah. Myslím si, že každého víkendu stráveného
doma je škoda. Ze zahraničních destinací mám rád hlavně
evropské země, jako je Itálie a Španělsko.
Pracujete v hotelovém prostředí, ale spíte někdy v kempu?
(smích) V kempu abych pravdu řekl ne, i když mě to už napadlo
a dcera by kempovala ráda. Nejspíš k tomu brzy dojde.
Jak odpočíváte?
Neodpočívám. (smích) Největší radost mi dělá čas strávený
s dcerou, která teď začala chodit do školy. Ukazuje to ještě víc,
jak čas ubíhá a jak je potřeba si ho vážit. Rád hraju tenis a sleduju různé fotbaly, baskety a další věci.
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General director Gorjan Lazarov is leading Orea Hotels & Resorts through a major upgrade.
A native of Macedonia, he previously was director of Boscolo hotels in Prague and Milan.

B

y all indications, Orea Hotels
& Resorts are doing well.
What’s behind the success of
the chain?
Our staff, definitely. In the hospitality
sector, you can’t find a company whose
success is not built on a simple philosophy: a happy employee means a happy
guest and a happy guest means a happy
owner.
How do you motivate staff to make this
strategy work?
Orea is going through changes. We’re
changing the corporate culture and the
way we work with employees. Employees carry out the instructions of management, but every employee can act
on their own to make the guest happy,
they have the right to solve problems,
they don’t have to ask questions, fill out
a million forms. From experience I know
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that every change hurts a little. I can’t
say we’re at the end of the process, maybe we’re halfway there.
One thing I know for sure, Orea
doesn’t have bad people. On the contrary, we have super professionals who
know how to perform, compete, win.
To motivate people, it’s important to explain what success means and what our
vision is. That we want to build a Czech
company based on people, on offering
great service, and we want to move it
into export mode.
You’re investing about half a billion
crowns into Orea hotels, and that’s not
a small amount. Is this proof of the
company’s strength or more a sign of
your faith in the market?
The market is definitely strong, but
the conditions haven’t changed that
much in the past years and we hope the

positive trend will continue. We want to
make use of the good times to prepare
for the bad ones. I think it’s working for
us. If you have a product that will meet
the expectations of customers in 2020,
then you have something you know will
have long-term success no matter what
turbulence you hit on the way.
You mentioned expansion abroad.
What is the plan for that?
On one hand, it’s an investment strategy – we want to buy hotels and grow
our portfolio. But we also are looking to
build a platform for hotel owners who
don’t want the burden of day-to-day
management and choose to make use of
our services. That’s one model for quickly increasing the number of hotels.
It’s not just about hardware and money,
it’s also selling owners a brand, a distribution platform and some know-how.
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PąIVOÿTE SI K HISTORII!
VŠEHOSCHOPNÉ ROLEXY
NACESTOVALY SE VÍC
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TEN VčZ SE NEKUPUJE, ALE
SKLÁDÁ JAKO HUDEBNÍ KUS

S P ORT

RAGBY
SE MŮŽE
PORAZIT
JEN SAMO
Je strhující a úžasné proto, že je profesionální teprve dvacet
let a zatím zůstalo čisté, říká jedno z nejčastějších vysvětlení
fenoménu ragby. Určitě je skvělé, že tento sport začínají
sponzorovat velké luxusní značky – peníze na rozvoj se neválí
na zemi. Otázka zní, jestli příliv peněz ragby nevezme to, co
z něj dělá výjimečnou záležitost, totiž onu čistotu.
TEXT Ondřej Fér
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O

pakované chválení ragby coby sportu s charakterem
a jeho hodnot jako čestnosti, respektu, soudržnosti,
disciplíny či pokory mohlo někoho zejména kolem
mistrovství v roce 2015 vytáčet. Jenže faktem je, že je strhující
sledovat ragbisty, jak na pokraji sil a po zraněních nepřestávají
ze sebe vydávat to nejlepší. Zejména ve chvíli, kdy ještě máme
před očima vcelku čerstvé obrázky fotbalistů z mistrovství světa v Rusku. Třeba kolem Brazilce Neymara v podstatě stačilo
zadupat, aby padl k zemi a v bolestných kotrmelcích se kutálel
z Moskvy až do Nižního Novgorodu, kde jeho cestu zastavilo
stéblo přes cestu…
A teď střih, píše se rok 2015. Hráči ragby Bradleymu Daviesovi zlomili po pár minutách hry soupeři z Fidži nos. Na hřišti
stejně vydržel až do pětašedesáté minuty. Sprintoval směrem
s hrou i k postranní čáře pro opakované zastavování krvácení.
Zřejmě právě tenhle obrovský, na první pohled zřetelný
rozdíl v pojetí dvou míčových sportů hraných muži je tím, co
lidi dokázalo přitáhnout k zelené ploše, na které se prohání
nevyzpytatelný šišatý nesmysl. Ragby je prostě… čisté.

Jenže: „Nevěřím, že tak ryzí zůstane ragby věčně. Dnes je anomálií i proto,
že je profesionální teprve dvacet let.
Je ještě jako nezkažený novorozenec,
prostě tabula rasa. Už nyní v něm ale lze
postřehnout brblání na rozhodčí, čím
dál okatější oslavy položených pětek,“
varoval v polemice o budoucnosti tohoto
sportu reportér Jan Jaroch. Časy se
mění, a čím víc peněz i globální pozornosti budou tihle borci mít, tím těžší
bude zachovat pravou identitu sportu.
„Fotbal byl také jiný a sympatičtější za
dob Pláničky než dnes,“ dodává Jaroch.
Ragby je, aspoň zatím, šlechetné,
chlapsky tvrdé a rytířské. Potíž tkví
v tom, že kladné atributy ragby vytlačují
sport jako takový. Nakonec by věci mohly dojít tak daleko, že zůstane jen image,
jakási vnější podoba bez obsahu.
„Co tahle image křičí do světa? Přihlášení se k ragby znamená především
symbolické vymezení se proti korporátní a zkomercionalizované podobě
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současného sportu,“ konstatoval redaktor deníku Sport Adam
Nenadál.

VZOR SPOLEČNOSTI

Je čisté – aspoň zatím – a férové, je rytířské, šlechetné, a přitom tvrdé. Na první dobrou tedy víme, čím je ragby tak výjimečné. Jenomže tahle první dobrá by sama o sobě v žádném
případě nemohla stačit k tomu, aby sport v lidech vyvolával tak
pohnuté a zásadní emoce. Musí tu být ještě něco navíc. A tohle
„navíc“ ragby má.
Málokdo se zamýšlí nad tím, že ragby plasticky ukazuje,
jak by měla vypadat ideální dělba společenských rolí i v životě.
Ragbyoví hráči nikdy nenosí na dresech jména. To samozřejmě
neznamená, že v ragby nejsou hvězdy. Velikost hráče je však
založena v první řadě na tom, jak je přínosný pro tým na místě,
které zastává. Ty největší osobnosti jsou při pohledu zvenčí
stejně anonymní jako jejich ostatní spoluhráči.
Týmovost ragby je skutečně obrovská. „Není divu, že
zakladatel tohoto sportu v našich zemích, spisovatel, ilustrátor
a žurnalista Ondřej Sekora, byl zároveň obdivovatelem světa
organizovaných hmyzích společenstev, zejména mravenců,“
připomíná publicista Filip Outrata. Prvních osm hráčů z patnácti se označuje jako roj; v něm jsou hráči nejurostlejší a nejtěžší. Pět hráčů lehčích postav jsou útočníci, dva nejsubtilnější
hráči fungují jako spojky mezi rojem a útokem.
Podobnost s týmy mravenců, termitů či včel, kde odlišným
úkolům ve společenství odpovídá i rozdílná velikost a fyzické
ustrojení, se nedá pominout. „Člověk je sice přece jen něco
jiného než hmyz, nicméně poučení, že úspěšná je taková společnost, jejíž složky mezi sebou dobře a efektivně spolupracují,
platí i pro druh homo sapiens,“ dodává Outrata.
Zajímavý je ještě jeden fenomén, a to je komunikace s rozhodčími coby představiteli spravedlnosti. V ragby totiž hráči
s rozhodčím diskutují. Než sudí vynese žlutou kartu, trestanému hráči vysvětlí, v čem je problém. Dělá se vše možné, aby
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Ragbyoví hráči nikdy nenosí
na dresech jména. To
samozřejmě neznamená,
že v ragby nejsou hvězdy.
rozhodnutí bylo správné a nezpochybnitelné. Podtrženo a sečteno, možnost svévole je v ragby omezená na limitní nulu.
Člověk nemusí ovládat pravidla, aby to
poznal. V tomto smyslu je ragby utopií,
která se skutečně odehrává. S přihlédnutím k tomu, že žĳeme ve světě, kde je
spravedlnost někdy nejen slepá, ale také
hluchá, bez citu, pomalá a slouží tomu,
kdo si to může dovolit, je to prostředí, ve
kterém prostě chcete být.

POJĎME SPOLU MLUVIT

Ještě přinejmenším jedna věc je na ragby
fascinující. O všem se mluví, třeba tvrdě,
bez vytáček a eufemismů, ale přímo.

Platí to i o pověstném rituálu haka.
Tento maorský tanec v podání hráčů
Nového Zélandu nebo podobné varianty
ragbistů z jiných ostrovních států, jako
jsou Samoa, Tonga či Fidži, představují starobylou tradici tamních kultur
v dnešní době. Sportovní bojovníci jsou
legitimními následníky válečníků, kteří
se oháněli zbraněmi. „Tady se sportovní
utkání stává něčím víc, oslavou lidské síly,
odvahy, zručnosti. A také oslavou úcty
k soupeři, která je v ragby snad největší
ze všech kolektivních sportů,“ shrnuje už
zmíněný Filip Outrata.
I haka se ale stala předmětem vážné
diskuse. Novozélandská média v srpnu
obšírně reagovala na knihu uznávaného
britského novináře Petera Billse s názvem The Jersey. Bills se v knize zmiňuje
o tanci haka jako o značně kontroverzním fenoménu. Ptá se, zda má mít haka
nadále místo před zápasy All Blacks, nebo
jde o anachronismus, který představuje
svým způsobem nespravedlivou výhodu.
Řada bývalých hráčů All Blacks tvrdí,
že haka by se neměla nadužívat, že se
tento bojový tanec stává více komerční
záležitostí než tradicí. Dokonce v loňském roce zemřelý slavný Colin Meads
(55 startů za AB) nebo Kees Meeuws
(42 startů) prozradili svou frustraci
z rituálu haka: „Všichni hned haka!“ řekl
Meads v rozhovoru s Billsem. „Někteří
funkcionáři nebo hráči jsou jak filmové
hvězdy, objeví se na letišti a hned předvádějí haka. Je to směšné, haka se stala věcí
celebrit. Haka by se měla tančit jen před
zápasy, už jen z respektu k Maorům.“
Podle Meeuwse haka ztratila kouzlo.
„Je to náš skvost, neměla by se předvádět
ve všech zápasech. Před lety jsme hráli
pár zápasů ročně, teď se hraje čtrnáct
zápasů a to je moc, měli bychom haku
tančit jen doma, jako kdysi.“ Trenér
mentálních vlastností Gilbert Enoka
dokonce tvrdí, že je řada hráčů, kteří by si
přáli s rituálem skončit. Údajně říkají, že
dělají haku pořád dokola, že už mají dost
kamer, které je zabírají.
Možná právě tato diskuse, probíhající nyní na Novém Zélandu, kde je ragby
národním sportem i vášní, ukazuje, jak
toxická může být popularita pro sport
založený na hodnotách. Příliš mnoho
kamer a pozornosti, příliš mnoho marketingu i image prostě může ve finále
škodit. Je jenom na samotných ragbistech, jak tento tlak ustojí. Třeba všechno
dobře dopadne a nikdy se nezačnou válet
po hřišti po každém postrčení, ale samozřejmě jen tak, aby bylo pěkně vidět logo
sponzora...

S P ORT

A GAME
FOR THE
PURE OF
HEART
Only 20 years after rugby became a fully
professional sport, big luxury brands are
splashing out on sponsorship deals. As it
becomes more commercialized, can the
manly pastime stay pure?

O

ver-exposure to the cliché definition of rugby as a sport
founded on the virtues of honor, respect, team spirit and
discipline can easily turn a fan into a skeptic. And yet, how
thrilling it is to watch these players, pushed to their physical
limits, perhaps carrying injuries, as they keep striving for
perfection. What a contrast to this year’s football World Cup
in Russia, when a slight touch would see Brazil’s superstar
Neymar, for one, rolling on the ground in agony …
… cut to the last rugby world championship in 2015. A few
minutes into a game against Fĳi, Bradley Davies of Wales
breaks his nose in a collision with an opposing player. Nothing
daunted, he stays in the game until the 65th minute, sprinting
to the sideline every few minutes to staunch the blood. It’s this
sort of thing that keeps fans riveted. Rugby is simply … pure.
For now, that is. “I don’t think rugby can stay clean forever. Already we’re seeing players moaning to the referee, or
showboating after scoring,” says sports reporter Jan Jaroch.
Times are changing. The more money and global attention
these warriors of the pitch demand, the harder it will be to
maintain the sport’s original identity.

MORE THAN A GAME

The sport is clean, so far, and fair. Chivalrous and noble. And
rough. That’s what makes it special. But all this praiseworthy
stuff doesn’t fully explain why it arouses such basic emotions.
Could it be that rugby can teach us about the ideal society?
Consider that players’ names don’t appear on rugby shirts.
Not that the sport lacks stars. But a great player’s quality is
grounded in how much he brings to the team. On the field, the
biggest stars look just like their teammates.
Rugby is nothing if not a true team game. Publicist Filip
Outrata says it is no accident that the pioneer of rugby in the
Czech lands was Ondřej Sekora, author of the beloved “Ferda
the Ant” books for children. “He admired the highly organized
world of social insects,” Outrata says.
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RAGBY
NA VOZÍKU

Ragby mohou hrát i lidé s tělesným postižením.
David Lukeš, ředitel Centra Paraple, nám
jako aktivní hráč, trenér a předseda Českého
ragbyového svazu vozíčkářů odhalil, co je
v ragby vozíčkářů jinak.
TEXT Pavel Hrůza FOTO archiv Davida Lukeše

Č

ím vám imponuje klasické ragby?
Na ragby se mi nejvíce líbí vzájemný respekt hráčů k sobě
navzájem a k rozhodčím. Na rozdíl například od kopané
se nestane, že by si někdo ulevil směrem k rozhodčímu, ale jeho
verdikt je přĳímaný ve vší úctě. Tým, který vyhraje, vyprovází ten
prohraný potleskem. Jak se říká, ragby je hra barbarů, kterou hrají
gentlemani.
Jaké jsou rozdíly v pravidlech ragby na vozíku?
S klasickým ragby nemáme společného téměř nic, snad jen tu
pomyslnou „surovost“, ovšem stejně jako v klasickém ragby je to
s jasně danými pravidly. Jinak hrajeme s jiným míčem, v tělocvičně
na basketbalovém hřišti, čtyři na čtyři.
Je zde také ten silný týmový duch, který je ragby vlastní?
Ano, je. Navíc nás spojují podobné osudy, které nás přivedly nejen
ke hře, ale i na vozík. Lidé jsou podobného ražení, je to speciální
skupina vozíčkářů, většinou hodně aktivní lidé, zaměstnaní, co
chtějí dále naplno žít i přes těžší hendikep.
Tento sport vypadá velmi tvrdě, dochází často ke zraněním?
I když sport vypadá tvrdě, ke zranění téměř nedochází nebo jde
o nějaké menší škrábance po pádech. Občas dochází k nějakým
menším zlomeninám nebo svalovým zraněním. Je důležité být ve
vozíku dobře fixovaný. Bezpečí je pro nás prioritou.
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SPORT

Aside from his day job as
director of Centrum Paraple,
a counseling service for
wheelchair users, David Lukeš
is an active wheelchair rugby
player and coach, and serves
as chairman of the Czech
Wheelchair Rugby Association.
He told us what gives the game
its special character.
What first drew you to rugby?
Mainly, the mutual respect of the
players and between the players and the
officials. Unlike in football for instance,
it doesn’t happen that someone lets off
steam in the direction of the referee. His
verdict is accepted and respected. The
winning team applauds the losers off
the field. As they say, rugby is a game for
barbarians who play like gentlemen.
How is wheelchair rugby different
from the regular game?
We have almost nothing in common with
classic rugby, except maybe that imaginary “rawness.” We play with a different
ball, and on a basketball court, 4 on 4.
Is team spirit just as strong in
your form of the sport?
Yes, it is. Beyond that, we’re brought together by life stories that attracted us to
sports and put us in wheelchairs. These
people have something in common, it’s a
special group of wheelchair users, usually very active people, busy people who
want to overcome a serious handicap
and live life to the fullest.

NOVÁ OREA

NOVÁ
OREA

MĚNÍME SE
Jsme největší český hotelový řetězec s 13 hotely v nejlepších
destinacích České republiky. Investujeme do rozvoje, technologií a lidí.
Tvoříme skvělá místa pro skvělé zážitky. Přijeďte nás vyzkoušet.
Ukážeme Vám, že jsme jiní.
PRAHA • BRNO • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ŠPIČÁK • HARRACHOV
ŠPINDLERŮV MLÝN • JINDŘICHŮV HRADEC • MILOVY

www.orea.cz

V ÝS TAVA

JAN K ALÁB
P O I NT O F S PAC E
D

ejte mi pevný bod a já pohnu
zeměkoulí… Výtvarník Jan Kaláb
byl dlouho známý pod svou
pouliční přezdívkou Point neboli Bod.
Možná nepohnul zeměkoulí, ale určitě
srdci mnoha kolemjdoucích, kteří snad
ocenili, že se nějaká betonová plocha
v Praze proměnila v umělecké plátno.
Jeho graffiti bylo rozpoznatelné na
první pohled, namísto obligátních roztékajících se písmen připomínala spíše
cvičení z geometrie. Brzy přišla na řadu
další fáze – trojrozměrná graffiti. Podivné ježaté struktury se objevovaly tu či
onde, jeden čas například na trávníku
před Rudolfinem. A samozřejmě také
sádroví kubističtí dráčci pošklebující se
na chodce z různých domovních nároží.
Umělecky jej ovlivnily i pobyty v New
Yorku, kde se s kamarády pokoušel sprejovat na vlaky, ale kde byl také zadržen
policií.
Časem se začal Point vytrácet
a stále více bylo slyšet o Janu Kalábovi.
Z pouličního „výtržníka“ se stal seriózní výtvarný umělec, ostatně absolvent
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KULTURA

AVU, takže i s diplomem. Zájem o jednoduché geometrické formy zůstal,
jen je čím dál více oprošťuje od všeho
nepotřebného. V posledních letech je
fascinován kruhy, průniky kruhů, kruhovými výsečemi v prostoru a nejrůznějšími barevnými škálami.
Nyní vychází tomuto výtvarníkovi první knižní monografie s textem
Petra Volfa, který sleduje jeho vývoj již
léta. Zatímco v knize najdeme průřez
celou Kalábovou tvorbou včetně raných
graffiti, na výstavě v Trafo Gallery se
návštěvník setká pouze s nejnovější
tvorbou. Volba tohoto prostoru není
nĳak náhodná; Kaláb byl jedním ze
zakladatelů této kultovní platformy
pro mladé umělce, která v současné
době našla přístřeší v areálu holešovické tržnice.

Jan Kaláb: Point of Space
Kde: Trafo Gallery,
holešovická tržnice, hala 14, Praha 7
Kdy: 2. listopadu – 30. prosince 2018

K A L Á B’S
S H A PE LY
CURV E S
The artist Jan Kaláb used to
be better known by his street
nick Point. His graffiti was
instantly recognizable, shunning the obligatory dripping
initials in favor of compositions
resembling geometry exercises. He then took a surprising
turn to 3D graffiti – odd, spiky
structures that popped up
here and there around town,
and his Cubist dragons, leering down on pedestrians from
the corners of buildings.
Gradually “Point” faded
away and Jan Kaláb came
to the fore. From the street
kid emerged a serious artist,
equipped with a diploma
from the Fine Arts Academy.
His fascination with simple
geometric forms remained,
stripped of all but their essence. In the last few years he has
experimented with circles and
arcs, basic shapes in all colors
of the spectrum.
The show at Trafo Gallery
features his newest work. Kaláb was one of the artists that
founded this space for young
artists on the grounds of the
Holešovice market.

K U LT U R A
NA DLABAČOVĚ
Dlabačov sousedící s Orea Hotelem Pyramida pro vás připravil nabitý program.
FILM Y
Čertí brko
prosinec
Filmová pohádka Marka Najbrta,
v hlavních rolích Jan Cina, Judit Bárdos
a Ondřej Vetchý. Příběh nás zavede
do městečka Pytlov na úpatí kopce
Pervidle. Místní, kteří tu žĳí běžným životem řemeslníků nebo sedláků, možná
ani netuší, že všechny jejich přestupky
a nepravosti jsou pečlivě monitorovány
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné
Čertí brko.

MOVIES
Čertí brko
(The Magic Quill)
December
Every Christmas brings a harvest
of Czech movie fairy tales. Here, director Marek Najbrt tells the story of
a little town called Pytlov, whose people go happily about their lives totally
unaware that all their misdeeds are
carefully inscribed by a magic pen,
to the huge enjoyment of a throng of
devils.

Smrtelné stroje
prosinec
Veleúspěšný steampunkový román
pro mládež ožilvna filmovém plátně
v produkci Petera Jacksona. Tisíciletí
poté, co většina země byla zničena, se
civilizace přizpůsobila novému životu.
Gigantická pojízdná města se toulají
světem a kvůli zdrojům pronásledují
menší městečka. Tom Natsworthy,
obyvatel putujícího Londýna, narazí na
uprchlici Hester Shaw a nakonec musí
bojovat i o svůj život.

Mortal Engines
December
Epic-master Peter Jackson wrote
the screenplay for this adaptation
of the bestselling steampunk novel
for young readers. Centuries in the
future after apocalypse devastates
the Earth, colossal mobile cities
crawl the planet seeking to plunder
smaller towns for their resources.
Undreamed-of perils pursue Tom
Natsworthy of mobile London after
he encounters refugee Hester Shaw.

DI VA DLO

Filumena Marturano
13. ledna 2019 v 19:00
Co všechno musí podstoupit prostá
žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu.
Divadelní verze filmu Manželství po
italsku se Simonou Stašovou a Svatoplukem Skopalem.
T H E AT R E
Filumena Marturano
13 January, 7 p.m.
What does a simple girl need to do to
drag one rich guy to the altar and ensure
security for her sons? Simona Stašová
and Svatopluk Skopal star in this Czech-language stage adaption of “Marriage,
Italian Style.”

DLABAČOV
BĚLOHORSKÁ 24,
PRAHA 6

Doprava: tramvají 22, 23 a 25,
stanice Malovanka

TIP NA UBYTOVÁNÍ
LODGING TIP
Orea Hotel Pyramida
www.hotelpyramida.cz
www.dlabacov.cz
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OT TO

FA BRI

P R OŽ Í VÁ M E
OIL PUNK
M
Otto Fabri se jako jediný Čech
podílel na vývoji elektrických
aut přímo u věrozvěstů
elektrické autonomní mobility –
u Tesla Motors. Obrovskou
dynamiku tohoto oboru
dokazuje i jeho příběh – v době,
kdy většina lidí stále nesměle
přemýšlí o elektromobilech,
je rodák z Karlových Varů
o krok dál a sní o tom, že nové
technologie vrátí dopravním
letadlům nadzvukovou rychlost.
TEXT Pavel Hrůza FOTO Peter Virth
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á za sebou zkušenosti s prací na elektrické verzi VW
Jetta v Mexiku, později pracoval u Tesla Motors, a když se
z malého dynamického startupu o pár stovkách lidí stala
relativně velká firma se 40 tisíci zaměstnanci, přešel k dalšímu
startupu chystajícímu „nejlepší elektromobil na světě“ – k Faraday Future. „Mám raději dynamičtější společnosti, kde se
dá flexibilněji pracovat, práce je kreativnější, ale samozřejmě
náročnější,“ dodává. V současné době dělá poradenství v oblasti
dopravy, spolupracuje s investory a dodavateli. Volají mu
profesionálové ze společností, jako je JP Morgan, Goldman
Sachs nebo někteří z automobilových dodavatelů, kdykoliv mají
otázky k technologiím, materiálům, ekonomickým tématům
nebo je zajímá, jak se bude vyvíjet budoucnost dopravy.
Nejintenzivněji se teď však zabývá studiem na komerční
leteckou licenci, zajímají jej elektrická letadla a přirozeně i to,
jak bude elektrifikace pronikat do letecké dopravy.
„Myslel jsem si, že to bude jednoduché, ale létání v Americe je
o různých licencích. Začal jsem před dvěma lety a dělám si další
a další. Čeká mě komerční a vícemotorová, pak jsem zjistil, že
mě baví letecká akrobacie, tak jsem si koupil letadlo. Zajímá
mě to ale i v souvislosti s budoucností dopravy. Na obzoru je
několik zajímavých projektů, dokonce jeden z České republiky.
Projekt Ωnix společnosti Pure Flight je kombinace větroně
s elektrickým motorem, dokonce k tomu vyvinuli vlastní nabíjecí systém, něco jako Tesla supercharge, takovou rychlonabíječku, to mě zaujalo. I velké firmy jako Airbus a Boeing pracují
minimálně na hybridních nebo i plně elektrických letadlech,
protože úspora, nejen finanční, je zřejmá. Dá se dostat na třetinu ceny za energie při současném markantním snížení hluku.“

V jakém časovém horizontu
je reálné aplikovat elektrický
pohon do dopravních letadel?
Mohlo by se to stát celkem rychle, odhaduji, že během deseti let. Další budoucnost vypadá opravdu pěkně a zajímavě,
protože elektrický pohon nepotřebuje
kyslík k tomu, aby fungoval, a elektrická
letadla tak mohou létat v daleko větších
výškách, kde je daleko menší odpor
vzduchu. Tak se můžou opět dostat
k vysněným nadzvukovým rychlostem.
Budoucnost vypadá velmi zajímavě
a pracuje se na tom.
Kdy myslíte, že by dopravní
letadlo na elektriku mohlo létat
nadzvukovou rychlostí?
Dříve jsme museli létání nadzvukovými
rychlostmi vzdát, byl tady pokus v podobě Concordu a ruského Tu-144, ale
bylo to prostě neekonomické. Elektrický
motor, jakmile bude mít dostatečné
množství energie, je jiný případ. Je to
samozřejmě dlouhodobý cíl.
V krátkodobém horizontu budeme létat podzvukově. Začne to nejspíš
hybridními letadly. V první fázi budou
spalovací motory nahrazeny elektric-
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kými a bude tam nějaký proudový motor, který bude vyrábět
elektřinu pro dobíjení baterií. To znamená, že část letu bude
moct být čistě elektrická. To nám ušetří spoustu nákladů
a sníží hlučnost.
Důležitý je vývoj baterií. Už teď se dostáváme velmi
blízko – současné baterie používané v automotive překročily
hranici 300 Wh/kg, vysněný cíl pro leteckou dopravu je kolem
400. Když se dostaneme na 500 Wh/kg, tak nebude problém
jít dál.
Půjde to dál se současnými technologiemi, nebo
bude muset přĳít nějaký technologický průlom?
Elektromotor je celkem na výši. Už první elektromotory – a ty
byly vymyšleny před skoro dvě stě lety – byly obrovsky efektivní. Elektromotory mají tu výhodu, že mají efektivitu více než
devadesát procent…

„Vždy mě dostane, když mi o zvuku
motoru povídá někdo, kdo jezdí
s malým litrovým dieselem.“
A jsou jednoduché.
Ano, jsou obrovsky jednoduché, v podstatě bezúdržbové. Díky
vyspělé elektronice se dá výkon velmi dobře kontrolovat.
Jinými slovy, elektromotor není ten problém. Problém je zdroj
energie, ale i tam ten vývoj je. V oblasti automotive jsme dávno
dosáhli, čeho jsme potřebovali. Pro auta jsou baterie více než
dostatečné, pro leteckou dopravu čistě matematicky stále
něco chybí. Jestli bude možné pokroku dosáhnout současnými technologiemi, to nevím. V používaných materiálech
určitý progres je, kapacita roste o deset až patnáct procent
za rok, ale nebyl dosud žádný velký průlom. Spíše se zlepšují
parametry stávajících technologií, jako je porezita, plocha,
chlazení a tak dále.
Položím fundamentální otázku: Jaký je vlastně
skutečný přínos elektrických aut pro ekologii? Podle
výzkumů publikovaných Bloombergem je například
při výrobě baterií produkováno o dvacet procent více
oxidu uhličitého než při výrobě běžného auta.
Předně je tu obrovský tlak, konkrétně proti firmě Tesla Motors,
ale i proti všem výrobcům aut na obnovitelné energetické
zdroje. Nedokážu odhadnout, jestli jsou to olejáři, výrobci spalovacích motorů, nebo jsou to investoři, kteří chtějí vydělat na
poklesu cen akcií. Asi je to mix všech.
Dá se takové tvrzení něčím podložit?
Osobně mě kontaktovali novináři, abych jim dal jakékoliv negativní informace o Tesle Motors, což jsem samozřejmě odmítl.
Ten tlak tady je a je celkem intenzivní. Objevují se různé informace, například i ty, co jste zmínil, ale nikdy nejsou podpořeny
nějakými fakty. Vedou se o tom odborné diskuse, ale k výsledkům se veřejnost nedostane. Nedivím se, že je pro veřejnost
těžké udělat si názor.
Co se týče výroby energie, může být ekologická méně nebo
více. To záleží hlavně na regulátorech. Můžete mít uhelnou
elektrárnu, která produkuje minimum spalin, a uhelnou
elektrárnu, která bude znečišťovat okolí a zamoří okolní lesy.
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To stejné platí při výrobě čehokoliv.
Záleží na regulátorech, jak moc dovolí
výrobcům znečišťovat okolí.
Baterie jsou stoprocentně recyklovatelné, recyklovací proces je velice
výhodný, protože poté, co se baterie
použĳe například v dopravě (většinou
je záruka kolem deseti let a potom se
očekává, že kapacita klesne o nějakých
pět až deset procent), je stále použitelná
třeba jako statický zdroj energie. I po
dalších deseti dvaceti letech je možné ji
rozebrat na základní materiály, ze kterých postavíte novou baterii. Nevidím
v tom tedy velký problém.
A co těžba potřebných kovů? Není
zrovna šetrná k prostředí, navíc
probíhá v zemích, které obnovitelné
zdroje energií vůbec neřeší…
Záleží na tom, kde se těží. Pokud budou
západní země nakupovat materiály
v chudších zemích, kde se těží, měly by
převzít zodpovědnost za ekologii v těch
zemích. Neměly by to nechávat pouze na
nich, protože ty to nedokážou uregulovat. Snaží se pouze prodat materiály co
nejvýhodněji.
Ale to už je zahraniční politika
států, regulace. Dá se s tím něco dělat.
Myslím si ale, že se stejně dostaneme
do fáze, kdy produkce baterií bude tak
obrovská, že jejich největší část vznikne
z recyklovaného materiálu. Stejně jako
je to teď s ocelí, kdy těžba železné rudy
není tak signifikantní a nejdůležitější je
recyklace materiálu.
Myslíte, že infrastruktura je
připravená na rychlý přechod
z fosilních paliv na elektriku?
Některé státy připravují
dramatické omezení benzinu
a nafty, naproti tomu zkušenost
Norska, které elektromobily
vehementně podporovalo a nyní
spousta jejich majitelů nemá kde
své Tesly nabíjet, ukazuje, že to
úplně jednoduché nebude...
Evropský přístup je zakazovat věci, já
mám rád spíš přístup, který praktikují
například USA, kdy se nová technologie
nechá soutěžit s ostatními technologiemi. Když v Evropě chtějí přejít
na ekologickou dopravu, zakážou tu
neekologickou. Když v Americe zjistili,
že spalovací technologie nedávají smysl,
začali vyvíjet ekologické technologie
a díky tomu, že jsou lepší prakticky ve
všech směrech, trh na ně přešel. Tento
přístup je podle mě daleko lepší, daleko
rychlejší.

Podle mě je problém, že jsou neobnovitelné zdroje v dopravě obrovsky zvýhodněné. Cena, za kterou si benzin kupujete, vůbec neodpovídá realitě. Kdyby odpovídala realitě, nikdo
by neměl na to, aby jezdil autem se spalovacím motorem.
Čím to je? Všichni v řetězci ropná společnost – rafinerie –
čerpací stanice na tom při stávajících koncových cenách
solidně vydělávají, a to ještě jejich polovinu tvoří daň…
Je tam řada faktorů. Začněme těmi geopolitickými: ropa je velmi důležitá strategická surovina a víme, že státy mají své armády na to, aby si chránily zdroje a cesty k nim. Velká část výdajů
na obranu v západním světě je právě kvůli tomu, abychom se
dostali k neobnovitelným zdrojům energie. Dále je tu transport
energie, který je energeticky náročný, způsobuje ekologické
katastrofy, jejichž odstraňování je opět drahé, a nic z toho není
započítáno v ceně benzinu. Jen část ropy, asi čtyřicet procent,
tvoří benzin. Benzin rozvážíte po celé zemi a to všechno stojí
energii, kterou musíte někde vyrobit. Když už ho do auta natankujete, tak z něj spalovací motor využĳe jen třicet procent.
Stejně se to všem vyplácí.
Vyplácí se to, protože je to tak umožněno. Nabalují se na to ale
další výdaje: na znečištění ovzduší zemře ročně sedm milionů
lidí, jsou tu náklady na zdravotnictví. V podstatě vyndáváme
karbon ze země a dáváme ho do vzduchu, následně se transponuje do oceánů. Názorů odborníků je celé spektrum, ale když
odložíme ty nejumírněnější, tak následky mohou být ekonomicky velmi náročné a mohou vést k velkým katastrofám. To
všechno v ceně paliv započítáno není.

OT TO
FA BRI
Narodil se v Karlových
Varech. Vystudoval Fakultu
strojní ČVUT, obor výrobní
a inovační inženýrství. Podílel
se na vývoji hybridu Volkswagen Jetta v Mexiku, později
pracoval v Tesla Motors na
vývoji nových vozů, později
u konkurenční Faraday Future.
V současné době působí jako
konzultant v oblasti dopravy
a rozšiřuje si své letecké
licence.

Ve značce Faraday Future
se sešli bývalí zaměstnanci
Tesla Motors i tradičního
výrobce General Motors, aby
společně tvořili automobilovou
budoucnost.
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Mně se to samozřejmě taky líbí, i ta
nesmyslná složitost spalovacího motoru.
Líbí se mi třeba i parní motor. Také
chápu, že by byla velká škoda, kdyby
značky jako Ferrari přestaly vyrábět svůj
dvanáctiválec. To je už ale velké specifikum. Pro dopravu jako takovou spalovací
motor nemá smysl a už dávno neměl
existovat. Určitě ale zůstane jako hobby,
stejně jako má dnes spousta lidí parní
lokomotivu a občas se s ní projedou nebo
jezdí na koni. Z pohledu dopravy je současný „oil punk“ stejně archaický jako
„steam punk“. Spalovací motor využíváme na úplně nesmyslné aplikace, kde je
to neefektivní a má to spoustu negativ.
Jaká je podle vás budoucnost
samořiditelných aut? A necháme
za sebe rozhodovat autonomní
auta v případě nějaké krize
nebo hrozící kolize, kde může
nastat morální dilema?
Jestli to auto zajede babičku vlevo, nebo
ženu s kočárkem vpravo, to opravdu není
problém, který řešíme. Ten problém je
daleko horší. Problém je, že v Americe
zemře každý rok 40 tisíc lidí při dopravních nehodách, celosvětově to je přes
1,3 milionu. To číslo je opravdu obrovské,
i když můžeme říct, že velká část toho je
v chudších zemích, kde nemají na lepší,
bezpečnější auta. Na Západě umíráme
méně, přesto náklady s tím spojené tvoří
jen v USA 800 miliard dolarů ročně.

Přesto jste fanda klasických aut. Měl jste Camaro SS
s šestilitrovým osmiválcem, potom Corvettu...
Upřímně řečeno, už mě auta moc nebaví. (smích) Teď mě baví
letadla. Camaro už nemám, jezdím Teslou, protože to jezdí
samo. Pořád by mě bavilo závodění a rád bych vzal auto na
závodní trať, to mě pořád baví.
Kdy vás začala auta zajímat?
Když jsem sednul poprvé do italského auta, do Alfy Romeo,
před hodně lety. Když jsem nastartoval a ten úsměv na tváři mi
zůstal ještě několik hodin poté, co jsem zaparkoval. Tam mě to
začalo bavit. Mám rád italská auta a mám rád americká auta,
protože mají charakter, i když někdy nejsou dokonalá po všech
stránkách. Bohužel doprava v Los Angeles je náročná.
Může elektromobil zprostředkovat takové emoce
jako vozy typu Alfa Romeo nebo pořádná V8? Ten
pocit, kdy se oheň mění na energii a rychlost…
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OSOBNOST

To je obrovské číslo…
Je to na vše, co je s tím spojené. Hasiči,
policajti, první pomoc, likvidace vraků,
oprava poškozených věcí a tak dále. A samozřejmě zdravotní náklady a pojištění.
To je ten skutečný problém, který teď řešíme. Vyléváme peníze úplně zbytečně,
když je řešení na dosah. Doprava nebude
nikdy stoprocentně bezpečná, ale to, jak
je teď nebezpečná, je neúnosné.
Má sdílení aut budoucnost,
nebo budeme vždy potřebovat
vlastní auto jako vyjádření své
osobnosti a symbol statusu?
Myslím, že se to ztratí. V budoucnu si
nebudeme ani kupovat značku auta
a bude jedno, jestli to bude Mercedes,
nebo kterýkoliv jiný výrobce. Možná si
nebudeme ani kupovat auto, ale službu.
Dnes si stejně většina lidí auto půjčuje,
protože ho má na leasing a mění ho po
třech letech. Celý život tak platí za to,
že můžou používat nějaké auto. To se
v podstatě nezmění, jen se to zjednoduší a zlevní.

LIVING THE OIL
PUNK ERA
A N

INTE RV IE W

W ITH

OT TO

FA BRI

At a time when many of us can’t see beyond electric cars, a Czech designer who worked at the
oracular Tesla Motors dreams of new technology powering passenger jets to supersonic speeds.

H

e cut his teeth in the electric car
business working on Volkswagen’s electric version of the Jetta
before joining Tesla Motors. When that
dynamic startup ballooned into a giant
with 40,000 employees, he moved on to a
would-be competitor, Faraday Future.
“I like dynamic companies, where
there is more flexibility, the work is more
creative but definitely more demanding,” Fabri says. In his current job as a
consultant he advises investment houses
like JP Morgan and Goldman Sachs, carmakers and others keen to develop the
transport systems of the future.
Right now you’re intensively
studying for a commercial pilot’s
license and thinking about the
future of electric aircraft.
I started two years ago and I keep raising
my qualifications to a higher level. Then I
discovered that I like aerobatic flying, so
I bought a plane. Flying also interests me
in the context of the future of transport.
There are a few interesting projects
on the horizon, even one in the Czech
Republic. The Ωnix from Pure Flight
is a combination glider and electric
plane. They’ve also developed their own
charging system, something like the
Tesla Supercharger. Big corporations
like Airbus and Boeing are also working
on hybrid planes, at a minimum, or full
electric, because the savings are obvious,
not just financial savings. You can cut
energy costs to one-third and achieve
significant noise reduction.
What is a realistic time frame
for the application of electric
power to passenger planes?
It could happen quite fast, within 10
years is my guess. The potential really looks good, because electric power doesn’t

require oxygen, so electric planes can fly
at much higher altitudes where the air
resistance is much less. They could again
reach those supersonic speeds we dream
about.
In the short run, we’ll still
be flying at subsonic speeds,
probably in hybrid aircraft.
Battery development is important.
We’re getting really close – the latest car
batteries are above 300 Wh/kg. The goal
for air travel is about 400. If we can push
it to 500 Wh/kg there’s no reason it can’t
go even higher.

OT TO

FA BRI

Born in Karlovy Vary, he attended Czech Technical University
in Prague. He was part of the
development team for the
hybrid VW Jetta in Mexico and
later worked on new product development at Tesla Motors and
Faraday Future. Currently he
works as a transport consultant
while studying for his commercial pilot’s license.

Can we go further with present
technology, or will it require a
technological breakthrough?
The electric motor is generally at a high
level. Even the first electric motors were
extremely efficient, and that was almost
200 years ago. The advantage with
electric motors is high efficiency, more
than 90 percent.
And they are simple.
Yes, they’re incredibly simple, practically maintenance free. With advanced electronics the output is easy to
control. In other words, the electric
engine is not the problem. The problem
is the energy source, but steps are
being made there. In the automobile
sector we’re at the point we needed to
reach. Batteries for cars are more than
adequate, but for air travel, purely
from a mathematical standpoint, something is missing. I don’t know if we
can make the progress we need using
present technology. Some progress
is being made in the use of materials,
capacity is rising by 10 to 15 percent
a year, but there’s been no big breakthrough so far.
Can the electric car ever arouse
emotions the same way an Alfa
Romeo or a big V8 can? That
feeling of fire being transformed
into energy and speed...
I like it too, even the ridiculous complexity of internal combustion engines.
It would be a huge shame if Ferrari
stopped making 12-cylinder cars. But
for transport, today’s “oil punk” is just
as obsolete as “steam punk.” We use
internal combustion engines for completely nonsensical applications, where
they aren’t efficient and have a lot of
drawbacks.
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MR. BIG

BJA RK E

ING E L S

C

htěl být kreslířem a ke studiu architektury na
Dánské královské akademii se přihlásil v naději,
že mu škola vylepší styl a technické dovednosti.
Těžko ale studovat architekturu a nechtít proniknout
do jejích tajů hlouběji, nestát se součástí příběhu, který
formuje podoby staletí. Obzvlášť když má člověk tak
ambiciózní vize jako Bjarke Ingels. Z kreslířství se tak
přeorientoval na stavitelské umění, ale kreativitu neodložil, naopak se stala jeho charakteristickým rukopisem.

MUŽ, KTERÝ UTVÁŘÍ
VEŘEJNÝ PROSTOR

Mezi první Ingelsovy realizace patří odvážný zásah do
kodaňského veřejného prostoru v podobě projektu městských přístavních lázní v oblasti Brygge v centrální části
metropole. Jde v podstatě o skulpturální soustavu pěti
bazénů, vybudovanou v přístavu na ploše 2 500 metrů
čtverečních, která je jedním ze zásadních kroků k transformaci kodaňského přístavu z industriální zóny na
kulturní městský prostor. Dalším autorovým projektem
se sociálním přesahem je psychiatrická léčebna v Helsingøru, kde Ingels pracoval s motivem půdorysu ve tvaru
sněhové vločky. Tento koncept umožnil, aby každý z po-

Představitelé současné
architektury jej považují za
jednu z nejinspirativnějších
postav jeho éry a časopis
Time jej pro jeho práci
loni zařadil mezi 100
nejvlivnějších osob světa.
Bjarke Ingels nicméně
původně vůbec nechtěl být
architektem.
TEXT Jitka Volnerová FOTO archiv
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1

2

UČITE L
MI S TR A
Ingelsovu práci a směřování
výrazně ovlivnila tříletá praxe
v rotterdamské kanceláři OMA
Rema Koolhaase. Tu absolvoval hned po ukončení studia
a finálně udala směr jeho
vlastnímu stylu.

3

1 Residenční budova VIA 57 WEST v New Yorku 2 Mrakodrap The Spiral na Manhattanu
3 Nové budovy Google New Google v Sunnyvale (Kalifornie)
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ARCHITEKTURA

kojů měl výhled ven, směrem k jezeru
nebo do hor, tedy aby i architektura nemocnice přispěla k léčebnému procesu.
Krátce po dokončení ostře sledovaného
a mimořádně pozitivně přĳatého projektu v kodaňském přístavu v roce 2005
Ingels založil vlastní samostatné studio,
v jehož jménu dále působí dodnes. Bjarke Ingels Group vystupuje pod zkratkou
BIG, která mimochodem celkem přesně
vystihuje filozofii Ingelsovy práce.

Jeho projekty jsou
postaveny na výpočtech
prostoru tak, aby vás
uchvátily prostupováním
světla a dalšími faktory.
Netrvalo dlouho a jeho talentu a vizionářského přístupu si všimli podobně
naladění giganti a trendsetteři pokroku,
jako je Google – Ingels pro společnost
navrhl novou futuristickou podobu
jejího kampusu v kalifornském Cupertinu. Tento projekt je obecně považován
za nejvýraznější architektonický počin
nastavující laťku podobě Silicon Valley
pro následující století.

HRANICE MOŽNÉHO

I přes původní nadšení pro kreslířství
jsou Ingelsovy projekty postaveny na
matematice, výpočtech prostoru tak,
aby vás uchvátily prostupováním světla,
směřováním výhledů a dalšími čistě
exaktními faktory. Ingelsova práce se
vyznačuje lačností, nenasytností. Každý
jeho následující projekt je revolučnější
a monumentálnější než ten předchozí,
jako by teprve čtyřiačtyřicetiletý architekt zkoumal limity své práce i oboru,
v němž ji realizuje. Od roku 2012 Bjarke
žĳe v New Yorku a přímo na manhattanské High Line navrhl sebevědomý
administrativní mrakodrap The Spiral,
pětašedesátipatrový skleněný věžák,
jehož obvod spirálovitě obtáčejí zahrady.
Zeleň je upomínkou na další z jeho zásad
a směrů, a sice na udržitelnost, která je
součástí života budoucnosti snad ještě
výrazněji než futuristické linie. Rovněž
na Manhattan je situován další Ingelsův
projekt, rezidence West 57th, která podle všech pravidel architektury přináší lokalitě svým tvarem a zpracováním novou
typologii a mění její panoráama.

BJA RK E

ING E L S

MR. BIG

One of the most inspirational figures
in architecture today, ranked by Time
magazine among the 100 most influential
people alive, Bjarke Ingels started out with
modest plans.

H

e enrolled in the architecture school at the Royal Danish
Academy of Fine Arts in hopes of sharpening his talent
for drawing. Yet as he pursued the study of architecture,
Bjarke Ingels was drawn into its mystique. He reoriented
himself from draftsmanship to the art of building, bringing
his personal creative spirit to the field.

A MAN WHO RESHAPES URBAN SPACE

One of his first commissions was a bold intervention into
Copenhagen’s public space in the shape of a design for public
baths in the Brygge port district. A sculptural grouping of
five swimming pools, it was foundational in the transformation of the city’s port from industrial zone to urban cultural
space. Another characteristic project with a social context is
the psychiatric clinic in Helsingør with a snowflake-shaped
ground plan. Soon after completing the hugely successful
Copenhagen port project, Ingels opened his own studio,
Bjarke Ingels Group or BIG – an acronym which captures his
philosophy of architecture. Before long his visionary talent
caught the eye of other big-thinking futurist trendsetters
like Google. BIG’s design for the tech giant’s new campus in
Cupertino, California is winning rave notices, with some
critics calling it a project that will make a mark on Silicon
Valley’s landscape for the coming century.

THE FRONTIERS OF POSSIBILITY

Every Ingels project is more radical and monumental than
the last, as though the as yet just 44-year-old is testing the
limits of his talent and of architecture itself. The Spiral,
a 65-story office building in Manhattan – Ingels’s home since
2012 – is a glass tower encircled by spiraling setbacks dotted
with gardens. The element of greenery underlines his philosophy of sustainable building, something maybe more important for our future than the futuristic lines of his structures.
Another of his projects for Manhattan, a residential building
on West 57th Street, is a soaring hollow pyramid which looks
sure to stamp its authority on the neighborhood panorama.

BASTER TEACHER

A three-year stay in Rem Koolhaas’s OMA practice in Rotterdam had a deep influence on Ingels’s later career. This early
experience helped give direction to his personal style.
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PRVNÍ
SEZNÁMENÍ
A RG E NTIN A

„Ráj jsem si vždy představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu,“
říkal Jorge Luis Borges, argentinský spisovatel, básník a překladatel
(1899–1986). Inspirován jeho citátem, přirovnal bych ke knihovně
Argentinu. Ke knihovně, ze které si můžete vytahovat různé tisky
s tématem Jižní Ameriky a která vás nikdy nezklame.
TEXT Hynek Adámek FOTO archiv autora, iStock
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DÁLKY

P

řístav Buenos Aires najdeme na jihovýchodním pobřeží
Jižní Ameriky. U ústí řek Río de la Plata, Paraná a Uruguay. Původně se jmenoval Santísima Trinidad y Puerto de
Nuestra Señora del Buen Ayre neboli Nejsvětější trojice a přístav Panny Marie dobrého větru. Neskutečně dlouhý název.
Když ho v roce 1996 oficiálně zkrátili na Buenos Aires, mnozí si
určitě oddechli. Jeho obyvatelům se ale pořád říká porteños –
„ti, kteří bydlí u přístavu“.
Hlavním městem Argentiny je už od roku 1880 a pořád
je to hlavní vstupní brána pro většinu návštěvníků. Někdy se
také říká, že prý je to kus Evropy uprostřed latinskoamerické
džungle. Evropský vliv zde zahájili hlavně Francouzi, Poláci,
Němci a Rusové, kteří dorazili během migrační vlny na přelomu
19. a 20. století.
Výchozím bodem pro prohlídku je většinou náměstí La
Plaza de Mayo. Určitě si tady vyfoťte budovu La Casa Rosada –
růžovou fasádu na sídle vlády jinde na světě nenajdete. Nejstarší budovy města, mezi něž patří třeba Manzana de las Luces
pocházející z poloviny 17. století, najdete ve čtvrti Montserrat.
Ještě starší je El Cabildo, bývalá radnice na náměstí 25. května.
V renesanční budově z konce 16. století sídlí muzeum argentinské historie.
Ulice, která nikdy nespí a píše se o ní všude, to je Avenida
Corrientes. Srdce Buenos Aires. Je plné divadel, kin, útulných
kaváren a knihoven. Tady vystupují různí umělci, tady je doma
nejvášnivější tanec, který známe – tango. Kdo ho miluje, ten by
měl alespoň jednou za život dorazit až sem.
Chcete v Buenos Aires trochu klidu? Musíte do čtvrti Palermo. Přes den pohoda – množství rozlehlých parků a zahrad,
které místní využívají k procházkám nebo sportu. Večer tu

můžete objevovat podniky s příjemnou
atmosférou. Odreagování ale poskytne
i muzeum MALBA. Název je zkratka pro
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. V paláci, který oslavuje ikonické umělce jako Fridu Kahlo a Diega
Riveru, ale objevíte i díla méně známých
latinskoamerických osobností.
Pokud vyhledáváte poklidnou
funerální atmosféru, čas strávený prohlídkou historického hřbitova Recoleta
nebude ztracený. Odpočívají zde slavné
argentinské osobnosti. Nejnavštěvovanější hrobka patří herečce, političce
a někdejší první dámě Argentiny Evitě
Perónové. Cestou z Recolety se zkuste
zastavit v kavárně La Biela. Tradiční
podnik z padesátých let minulého století
si stále zachovává původní eleganci.
Na šálku pravého italského espressa si
pochutnáte vedle velikánů argentinské
literatury. U svého stolu zde, z kamene
vytesaní, sedí spisovatelé Jorge Luis
Borges a Adolfo Bioy Casares.
Největší turistická atrakce v Buenos
Aires? Těžká odpověď, ale asi ulička El
Caminito ve staré přístavní čtvrti La
Boca. Můžete obdivovat žluté, červené
a hned zase modré fasády pitoreskních
domků. Hraje to tady všemi barvami. Kolorit dotvářejí pouliční umělci a vyplatí
se odtud nespěchat.
Když už pojedete v Buenos Aires
metrem, zkuste linku A. Vyrazíte si do
minulosti. Na áčku jezdí soupravy s retro
interiéry a vozy s dřevěnými lavicemi vypadají jako ty první z roku 1913. A co udělat nejdříve, než vkročíte do třímilionové
metropole? Kupte si průvodce Guia-T.
Je k dostání za pár pesos v každé trafice
a popisuje 110 autobusových linek, které
různě komplikovanými trasami protínají
město. Během dne se vám mnohokrát
vyplatí. Vyznat se ve zdejší dopravě má
problém i domácí, natož pak cizinec na
návštěvě.
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VODOPÁDY IGUAÇU

Světu tehdy vládl M’Boy, mocný bůh v podobě hada. Jednou se
ale na své poddané rozzlobil, protože dívka, která mu měla být
zasvěcena, před ním uprchla se svým milým. M’Boy ve vzteku
vnikl do hlubin země, tam se několikrát obrátil a vytvořil
ohromnou trhlinu.
Podle legendy indiánského kmene Caigangues tak vznikly
vodopády Iguaçu. Najdete je na hranici Argentiny s Brazílií,
nedaleko soutoku řek Iguazú a Paraná. Ve skutečnosti jde o gigantický geologický zlom okraje Brazilské vysočiny, na kterém
se vody řeky Iguazú řítí z výšky 82 metrů do propasti Garganta
del Diablo (Ďáblovo hrdlo). Rozeklaná hrana vodopádu je dlouhá
asi 2 700 metrů a voda zde padá dolů v mnoha pramenech a kaskádách. Vítejte u největšího systému vodopádů na Zemi. Na
brazilské i argentinské straně se tady rozkládají národní parky
(Parque Nacional Iguazú v Argentině, Parque Nacional do Iguaçu
v Brazílii) zahrnující zachovaný tropický prales a vodopády.
Z brazilské strany jsou prý vodopády ze břehu krásnější,
protože skoro tři kilometry široký pás vodopádů je možné vidět
v celé jeho šířce. Na argentinské straně je zase víc lávek a mostků, které vedou těsně nad hladinou až k patě vodopádů. Nejlepším obdobím pro prohlídku je konec března, kdy končí období
sucha a začíná období dešťů. Zastihnete vodopády v téměř plné
síle (maximální průtok je 6 500 kubíků za sekundu, v období
sucha pak 300 kubíků za sekundu) a zároveň budete mít ještě
příznivé počasí. Pokud tu chcete být sami, musíte si přivstat
a z nedalekého Foz do Iguaçu dorazit brzy ráno taxíkem nebo
autobusem. Vodopády budou jen vaše.
Samotný vstup do národního parku, a tedy i k vodopádům,
je zpoplatněný jak na brazilské, tak na argentinské straně.
Pokud chcete vidět vodopády z obou stran, připravte si asi dvakrát 250 korun. Jen si nezapomeňte vzít s sebou pas. Můžete
taky bydlet hned u vodopádů. Zdejší hotel Das Cataratas je to
pravé. Stojí na brazilské straně už od roku 1939. Oficiálně byl
ale otevřen až v roce 1958. Po nákladné rekonstrukci v roce
2009 je zdejší ubytování exkluzivní záležitostí. Na požádání
vám zajistí i výlet helikoptérou nad vodopády.

ACONCAGUA A MALBEC

Jméno je zkomolenina z jazyka Inků, původních obyvatel této
oblasti. V kečuánštině Anco-cahuac znamená Bílá stráž. Tuto
nejvyšší horu Argentiny a Ameriky s výškou 6 959 metrů, která
je součástí And, nejdelšího pohoří světa, najdeme v provincii
Mendoza se stejnojmennou metropolí, necelých 15 kilometrů
od hranice s Chile. V Mendoze musíte koupit zvláštní povolení
k výstupu na horu a stejně tak i ke vstupu do národního parku,
kterým cesta k vrcholu vede. Je to zážitek, i když na vrcholu nebudete první. Tím, komu se to poprvé podařilo, byl v roce 1897
švýcarský horský vůdce Mathias Zurbriggen.
V Mendoze se nemusíte soustředit jen na hory. Rozkládají
se tu stovky vinic. Dnes je Argentina pátým největším výrobcem vína na světě a z Mendozy pochází 80 procent argentinské
produkce. Odrůda Malbec má sice domov ve Francii, ale Argentinci ji přĳali za svou a svůj poklad nechávají zrát v sudech
i tři roky. Chuť argentinského Malbecu je chuť zralých švestek
a ostružin, s temnějšími nádechy kávy. Zdejší teplé a suché
klima i neobvyklá nadmořská výška vinic zasazených do svahů
andského pohoří představují pro Malbec perfektní podmínky.
Většina vinařství, „bodegas“, leží na okraji Mendozy, jen několik kilometrů od sebe. Propojené jsou přírodními stezkami
a milovníkům cyklistiky se zde nabízí jedinečná příležitost
spojit příjemné s užitečným.
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USHUAIA

Pitoreskní domky
v uličce El Caminito
ve staré přístavní
čtvrti Buenos Aires
hrají všemi barvami.

Perito Moreno
někteří označují jako
nejkrásnější ledovec
na světě.

Nejjižnější argentinské město je centrem argentinské provincie
a největšího jihoamerického ostrova Tierra del Fuego (Ohňová
země). Ushuaia má přibližně 60 tisíc obyvatel. Směrem na
jih už leží jen Drakeův průliv a za ním země věčného ledu:
Antarktida. Strategicky výhodná poloha místa kdysi přivedla
argentinskou vládu na myšlenku využít ji k vybudování vězení,
ze kterého nebude úniku. To bylo založeno v roce 1884. Budovu
vězení určitě navštivte. Slouží jako muzeum (Museo Marítimo
y ex Presidio de Ushuaia). Exponáty uchovávají vzpomínky na
historii dávných objevitelských plaveb.
Z Ushuaii se lze vlakem po úzkokolejce Tren del Fin del
Mundo (Vlak konce světa) přesunout na pobřeží oceánu nad záliv Lapataia. Tady se rozprostírá Parque Nacional de Tierra del
Fuego. Turistické stezky vedou kolem lesů, jezírek a ledovců.
Nevynechte Faro del Fin del mundo (Maják na konci světa). Ano,
to je ten maják ze stejnojmenného a prvního posmrtně vydaného románu Julesa Verna (Le Phare du bout du monde, 1905).

LEDOVEC PERITO MORENO

V provincii Santa Cruz leží jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů v Argentině. Patagonské městečko El Calafate je
výchozím bodem k ledovci Perito Moreno, vzdálenému zhruba
80 kilometrů západním směrem. O Peritu Morenu se říká, že je
nejkrásnějším ledovcem na světě. Je součástí ledovce Campo de
Hielo Sur (16 800 km2). Vlastní ledovcový splaz Perito Moreno,
nacházející se na území národního parku Los Glaciares, je široký přibližně pět kilometrů a dlouhý asi 30 kilometrů. Z vyhlídkových plošin tady můžete pozorovat postupné tání ledovcové
masy a pád velkých kusů ledu do jezera Lago Argentino. Pokud
si chcete vychutnat krásu 47 velkých ledovců a dvou stovek
jejich menších příbuzných, měli byste si pospíšit. Zatím je lze
vidět v jejich plné nádheře, ale jestli se i tady bude oteplovat,
kdoví, co bude dál.
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Mohutné zříceniny předkolumbovského sídliště v provincii
Tucumán naleznete na kopci porostlém kaktusy s nádherným
výhledem do okolní krajiny. V letech 800 až 1400 n. l. tady žili
příslušníci indiánského národa Diaguita. Později si celou oblast
podmanili Inkové, ale původní kultura tady existovala ještě
dalších 100 let.
Argentina je obrovská, při jediné návštěvě rozhodně nelze
zhlédnout vše, co je zde charakteristické. Rozhodně ale nezapomínejte na odpočinek a čas pro národní nápoj maté. Místní si
jej dopřávají i pětkrát denně. Sušené a nasekané listy cesmíny
paraguayské se louhují v horké vodě, protože obsahují velké
množství kofeinu, antioxidantů a minerálních látek. První
nálev se zpravidla podává nejváženější osobě a poté koluje
k ostatním. Pokud vám kdekoliv maté nabídnou, neodmítejte.
K maté zde patří i španělské slovo, které zdejší život perfektně vystihuje: tranquilo. Znamená to klídek, v klidu, pohoda.
Na rozdíl od nás si totiž Argentinci ze spousty věcí těžkou hlavu
nedělají a umějí si život užívat.
Tady opravdu platí: „Čas nelze počítat na dny, jako se počítají peníze na centava a pesa, protože pesa jsou stejná, kdežto
každý den a snad i každá hodina je jiná.“ Jak to kdysi napsal už
vzpomínaný Jorge Luis Borges.

ARGENTINA

RUINAS DE QUILMES –
ARCHEOLOGIE PRO VŠECHNY

R O Z L O H A 2 766 890 km²
O BY VAT E L S T VO
42 milionů obyvatel
HLAVNÍ MĚSTO
Buenos Aires
J A Z Y K španělština
M Ě N A 1 argentinské peso
(ARS) = 100 centavů
N Á B O Ž E N S T V Í Přes 90 %
obyvatel se hlásí ke křesťanství, které je také státním
náboženstvím.
Č A S O V É P Á S M O Časový
posun proti ČR je -5 hodin.
P O D N E B Í Argentina je
vhodná k návštěvě v kterémkoli ročním období. Všeobecně ale platí, že od prosince
do února má Argentina léto,
zatímco červen až srpen jsou
zimní měsíce.
D O K L A D Y Nutný je platný
cestovní pas s platností nejméně 6 měsíců po návratu do ČR.
V Í Z A Pro občany ČR platí
bezvízový styk pro pobyt do
90 dnů od prvního vstupu na
území země.

Tango láká návštěvníky do jedné
z tradičních restaurací v Buenos Aires.
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BOOK OF WONDERS
The Argentine writer Jorge Luis Borges imagined paradise as a library.
Argentina too can be seen as a library, full of endlessly enchanting volumes
on the theme of South America.

B

uenos Aires — this port city at
the mouth of three rivers was originally called Santísima Trinidad
y Puerto de Nuestra Señora del Buen
Ayre. Its inhabitants still call themselves
porteños – “port people.”
The capital of Argentina is often
likened to a piece of Europe amid the
wilds of South America. The starting
point for most tours of the city is the
Plaza de Mayo, graced by the pink facade
of the seat of government, La Casa
Rosada. The oldest buildings are found
in the Montserrat quarter, for instance
the Manzana de las Luces, dating to
the mid-17th century. Older still is El
Cabildo, the former city hall. A museum
of Argentine history occupies this late
16th-century Renaissance style building.
The street that never sleeps, the
heart of Buenos Aires – this is Avenida
Corrientes. Lined with theaters, movie
houses, cozy cafés and bookshops, this
is also the home of the tango and Mecca
for all lovers of this most passionate of
dances. A more peaceful air pervades
the Palermo district, with its many
parks and gardens, home to the city’s
museum of Latin American art, MALBA.
Here the works of lesser-known artists
add context to masterpieces by masters
like Frida Kahlo and Diego Rivera.
The biggest tourist attraction in
Buenos Aires? It’s hard to say, but it could be El Caminito, a lane in the old port
district of La Boca lined by the yellow,
red and blue fronts of picturesque houses. Street artists add their own splashes
of color.

IGUAZU FALLS

Once, when a girl angered the mighty
god M’Boy by fleeing to her lover instead
of into his divine arms, M’Boy sunk deep
into the ground, turning and twisting,
and opened a huge crack in the earth. So
goes the origin story of Iguazu Falls as
told by the Caigangues tribe. Reality is

impressive enough: A gigantic geological fault on the edge of the Brazilian
highlands off of which pour the waters
of the Iguazu River down 82 meters
into the Garganta del Diablo (the Devil’s
Throat). Welcome to the biggest waterfall system on Earth. Twin national
parks on the Brazilian and Argentine
sides offer different views of the many
cascades stretching almost 3 kilometers
and the surrounding tropical forest.
It’s possible to stay right at the falls
in the exclusive Das Cataratas hotel.
Here you can also charter a helicopter
ride over the falls.

ACONCAGUA AND
THE MALBEC COUNTRY

Highest peak of the Americas, the
6,959-meter “White Sentinel” (Anco-cahuac in the Quechua language of the Incas) towers over the province and city of
Mendoza, 15 kilometers from the border
with Chile. Mendoza is not just the starting point for exploration of the national

INFO
A R E A 2,766,890 km2
P O P U L A T I O N 42 million
C A P I T A L Buenos Aires
L A N G U A G E Spanish
C U R R E N C Y 1 Argentine
peso (ARS) = 100 centavos
R E L I G I O N Christianity is
the state religion, practiced by
90% of the population.
T I M E Z O N E UTC –3
C L I M A T E With a range of
climates, Argentina can be visited at any season. Note that
local summer is from December to February, and winter is
from June to August.

park around the mountain, but also an
attraction for more sedate visitors. Its
hundreds of vineyards produce four-fifths of Argentina’s wine, none more
famous than Malbec, a French varietal
that does exceptionally well in this dry,
warm, yet high country. The vineyards
are linked by a network of paths, making
for an ideal cycling-tasting tour.

USHUAIA

The southernmost city in Argentina,
Ushuaia with a population of 60,000 is
the main town of South America’s largest island, Tierra del Fuego, “the land
of fire.” Highlights include the narrow-gauge Tren del Fin del Mundo (Train to
the End of the World) to Lapataia Bay,
and the harsh beauty of glacial Parque
Nacional de Tierra del Fuego.

PERITO MORENO GLACIER

The rugged Patagonian mountains in
Santa Cruz province rank high on the
bucket list for most visitors to Argentina. Some call Petito Moreno the most
beautiful glacier on Earth: 5 kilometers
in breadth and 30 kilometers long, it
forms part of the huge Campo de Hielo
Sur icefield.

RUINAS DE QUILMES

Climbing up a cactus-dotted hill
overlooking a wide swathe of Tucumán
province are the remains of a large pre-Columbian stone-built settlement. The
forebears of the Diaguita people lived
here from around 800 to 1400 AD. The
area later came under the sway of the
Incas, but the original culture survived
for another 100 years.
You’ll need frequent refreshments
to keep going while exploring this huge
land. None better than maté, brewed
like tea and with high levels of caffeine,
antioxidants and minerals to perk you
up. If anyone offers you a cup, definitely
accept it!
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VELK Ý
VERTIK ÁLNÍ
BYZNYS
Ne že by v Dubaji nebylo možné
v podstatě cokoliv. Ale farmaření
v poušti? A přece to jde, a dokonce
nikoliv horizontálně, ale vertikálně.
Pouštní emirát se zbláznil do
farem, které místo aby se táhly
do dálav, míří s jistou nadsázkou
neohroženě a směle přímo k nebi.
TEXT Ondřej Fér FOTO iStock
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M

áme místo čtyř ročních období jen nekonečné léto? Nedostává se nám vody, v půdě není dostatek živin, které
každá rostlina nezbytně potřebuje, aby dokázala růst?
Nevadí, vlastní zelenina místo dovážené se nám jednoduše
vyplatí, a protože se vyplatí, budeme investovat do jakéhokoliv
sebesmělejšího nápadu, který zaručí efektivitu a úspěch.
Takhle nějak nejspíš uvažovali manažeři zemědělské
a technologické společnosti Crop One Holdings ve spolupráci
s Emirates Flight Catering (EFC), která ze své základny na
Mezinárodním letišti Dubaj produkuje každý den více než
225 tisíc porcí pokrmů do letadel. Vertikální farma, do jejíž
stavby se konsorcium pustilo, bude stát v přepočtu skoro
miliardu korun a bude mít rozlohu větší než jeden hektar. Je
to na první pohled megalomanský projekt, ale když uvážíme obrovskou poptávku a srovnáme ji s faktem, že Spojené
arabské emiráty dováží pětaosmdesát procent potravin, řídí
ho přísně racionální a logická úvaha.

MUS Í S E TO V Y PL ATIT

Podle obou společností spotřebuje farma o magických, leč
realistických devětadevadesát procent méně vody než venkovní pole. Po dokončení, které se plánuje už na konec roku 2022,
bude produkovat 2,7 tuny listové zeleniny každý den. Takto vyprodukovaná zelenina najde uplatnění jak v nabídce palubních
restaurací luxusních letadel, tak v letištních prodejnách.

Po dokončení, které se
plánuje už na konec roku 2022,
bude produkovat 2,7 tuny
listové zeleniny každý den.
„Extrémně produktivní vnitřní vertikální farma vybudovaná co nejblíže centru odbytu představuje mimořádně
lákavý koncept,“ píše se o společném projektu technologů
z Crop One a Emirates Flight Catering.
CNN shrnuje, že výhodou takového zařízení je, že nebere
ohledy na roční období a produkuje 365 dní v roce. Místo aby
rostliny braly živiny z půdy, čerpají je ze speciálního roztoku.
V běžných podmínkách neovlivnitelné faktory jako teplota či
vlhkost jsou přísně kontrolovány. Chce se od nich přesně to,
co třeba od pokročilých strojů v moderním výrobním závodě:
ideální podmínky a maximalizovaný výnos. Místo přirozeného slunečního záření využívá farma LED světla.
„Projekt nám pomůže zajistit zásobování vlastní vysoce
čerstvou zeleninou a zároveň citelně omezit negativní dopad
na ekologický systém,“ uvedl ředitel EFC Saeed Mohammed.
Velkolepý a přelomový projekt, který by měl vůbec
poprvé ve velkém prozkoušet, nakolik může být vertikální
farmaření efektivní, samozřejmě vyvolává množství otázek
a také nesouhlas. Kritici vertikálního farmaření například
celkem logicky tvrdí, že takový způsob zemědělství je vysoce
energeticky náročný. Problém lze podle autorů projektu ale
vyřešit využitím obnovitelných zdrojů energie a už zmíněnými efektivnějšími LED světly. Společnost Crop One potvrdila,
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Jedná se o moderní způsob zemědělství za
využití moderních technologií. Plodiny se pěstují
ve vrstvách nad sebou a na malém prostoru je tak
možné vypěstovat daleko více plodin než na běžné
venkovní farmě. Teplota a vlhkost bývají řízeny
přístroji tak, aby se udržely ideální podmínky pro
co nejrychlejší růst rostlin, kterým jsou dodávány
živiny prostřednictvím speciálních roztoků. Vedle
přirozeného slunečního záření se využívá i záření
umělé, které simulují speciálně vyvinutá LED světla.

že nová farma bude využívat obnovitelný zdroj elektřiny v podobě solární
energie.

HI -TECH

BUDE TO S TAČ IT ?

Profesor Leo Marcelis z univerzity v nizozemském Wageningenu tvrdí, že je
potřeba provést řadu výzkumů v oblasti snižování spotřeby energie vertikálních farem. „V současné době probíhají
práce na pokročilé LED technologii,
která zefektivní proces konverze elektřiny ve světlo. Současně také hledáme
způsob, jak pěstovat rostliny za využití
menšího množství světla nebo jak
vyprodukovat se stejným množstvím
světla více rostlin,“ říká Marcelis.
Náklady a úsilí spojené se zefektivňováním vertikálního farmaření
mají opodstatnění. Crop One totiž není
jediná společnost zaměřená na oblast
vertikálního zemědělství. Farma společnosti AeroFarms v americkém New
Jersey produkuje na 0,64 hektaru ročně
907 tun zeleniny. Kalifornská firma
Plenty dokáže na své farmě vyprodukovat 350krát více zeleniny než na venkovním poli o stejné rozloze. Projekt Crop
One a Emirates Flight Catering tedy není
první, zato je aktuálně největší, nejambicióznější, nejpropracovanější.
Dickson Despommier, popularizátor myšlenky vertikální farmy a emeritní profesor na prestižní Kolumbĳské univerzitě, říká: „Vidět velkého
hráče na trhu, jakým jsou aerolinky
Emirates, zapojit se do alternativních
způsobů získávání potravin je fascinující. Průmysl už dorostl do bodu, kdy si
firmy mohou dovolit provést takovou
investici a očekávat její návratnost.“
Despommier dodává, že status největší vertikální farmy si v předchozích
letech postupně přisvojilo hned několik
společností po celém světě. „Upřímně,
komu záleží na velikosti? Mě zajímá,
která z farem je nejefektivnější a produkuje nejširší spektrum různých rostlin,
které lidé potom doopravdy snědí,“ zdůrazňuje s tím, že většina farem se zatím
zaměřuje pouze na listovou zeleninu,
která jim zajišťuje největší zisky.
V tom je v tuto chvíli skrytý limit
celého tohoto trendu. Současně je ale
jisté, že pokud se povede efektivně
zvládnout výrobu zaměřenou na zajištěný vysoký zisk, dříve nebo později
ekonomická nutnost otevře i další
segmenty.

VERTICAL
FARMS ARE
GROWING
In the desert emirate of Dubai, where
it seems almost anything is possible,
they are going wild for ultra-modern
farms, small in area but with skyward
aspirations.

I

n the arid climate of the Persian Gulf, Crop One Holdings,
in cooperation with Emirates Flight Catering (EFC), is
growing 225,000 servings of vegetables every day at EFC’s
Dubai International Airport headquarters. What may seem a
wild idea at first sight starts to make sense when you consider
the huge demand for fresh fruit and veg joined to the fact that
the UAE imports 85% of its food.
The consortium claims the farm uses 99% less water than
traditional “horizontal” farms. When completed in 2022, the
farm will produce 2.7 tons of leaf vegetables every day, bound
for the galleys of luxury airliners or airport shops.
CNN sees one big advantage in the scheme: it grows food
365 days a year, regardless of season. Instead of drawing nutrients from the soil, the plants are fed with a special solution. In
short, ideal conditions – maximum return.
To critics who say vertical farming is extremely energy-intensive, the consortium says it will rely on renewable energy
from the sun.
“The project will help assure a supply of extremely fresh
vegetables and at the same time significantly reduce negative
ecological impact,” said EFC director Saeed Mohammed.

V E R T I C A L FA R M I N G AT A G L A N C E

This high-tech form of farming uses the vertical dimension to
grow far more plants on a small area than traditional farms.
Temperature and humidity are automatically controlled to
produce ideal conditions for the fastest possible growth using
special solutions to feed the plants. Special LED lighting substitutes for sunlight.

FOTO Jaro Šimandl
MAKE-UP Lucie Janků
STYLING Šárka Štursová
MODELKA Marie Renčová
MODEL Václav Holub
MÍSTO Orea Resort Horizont,
www.resorthorizont.cz

FA S HION

AT TACK

D O P Ř ÁT S I
SPOLEČNÉ
CHVÍLE
Čas od času může vztah zevšednět. Jedním
ze způsobů, jak jej znovu oživit, je vyrazit pryč
od stereotypu všedních dní, na místo, kde si
dopřejete společné „tady a teď“.
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FASHION

ONA/SHE:
Šaty Ted Baker, Van Graaf, 10 990 Kč
Boty Tezyo, 7 890 Kč
Kabelka Coccinelle, 7 200 Kč
ON/HE:
Kalhoty Karl Lagerfeld, Van Graaf, 4 399 Kč
Boty Tezyo, 6 490 Kč
Košile Hugo Boss, Van Graaf 2 699 Kč
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ONA/SHE:
Svetr Hugo Boss, 7 990 Kč
Sukně Karen Millen, 9 990 Kč
Boty Tezyo, 2 890 Kč
Kabelka Coccinelle, 8 100 Kč
Brýle Karen Millen, 2 600 Kč
ON/HE:
Košile Hugo Boss, 2 399 Kč
Kalhoty Pietro Filipi, 2 990 Kč
Svetr Pietro Filipi, 2 190 Kč
Boty Tezyo Clarks, 2 690 Kč
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FASHION

ONA/SHE:
Svetr Karen Millen, 5 800 Kč
Kalhoty Karen Millen, 4 990 Kč
Boty Gino Rossi, 3 790 Kč
Kabelka DKNY Van Graaf 5 999 Kč

ON/HE:
Svetr Pietro Filipi, 2 990 Kč
Kalhoty Hugo Boss, 2 199 Kč
Boty Gino Rossi, 3 790 Kč
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ONA/SHE:
Jeans Karen Millen, 3 690 Kč
Top COS, 1 550 Kč
Boty, Prestige

48

FASHION

ON/HE:
Triko Pietro Filipi, 2 190 Kč
Kalhoty COS, 2 500 Kč
Boty Gino Rossi, 3 490 Kč

ONA/SHE:
Overal Karen Millen, 7 960 Kč
Kožich Pietro Filipi, Silverline, 11 990 Kč
Boty Tezyo, 3 190 Kč
ON/HE:
Kabát Hugo Boss, Van Graaf, 9 399 Kč
Svetr Hugo Boss, Van Graaf 6 199 Kč
Jeans Calvin Klein, 2 799 Kč
Boty Tezyo, 3 290 Kč
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Vánoce se blíží, a tak je na čase poohlédnout se po stylových dárcích.
Zapomeňte na praktické a „bezpečné“ varianty a obdarujte své blízké
dokonalými kousky, k nimž by se možná sami neodhodlali.
As Christmas draws near, it’s time to scope out presents with a dash of
style. Forget about practical and “safe” – surprise your loved
ones with finely-crafted gifts they’ll never forget.

PRO MUŽE
FOR

ME N

2

4
1

3
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1. Mladistvý kardigan
Klasický kardigan v tmavém
navy tónu lemuje kontrastní
Gucci Web v zelené a červené.
Pro mladistvější nádech návrhář
do zimní kolekce promítl několik
baseballových týmů včetně
NY Yankees.
Gucci, 25 300 Kč

2. Oboustranný pásek
Oboustranný pásek je dárkem,
který se s radostí nosí denně.
Model od Toma Forda stojí na
zlatém logu posazeném do
strukturované kůže, která je
z jedné strany černá a z druhé
tmavě hnědá.
Tom Ford, 14 500 Kč

3. Unikátní hodiny
Originální hodiny Qlocktwo
seženete ve třech velikostech
a přední desku můžete měnit,
čímž získáte moderní barevný
design, klasický černý či bílý
look, nebo dokonce kovový.
Qlocktwo, info o ceně
v Klenotnictví Dušák

4. Stylový set na kávu
Karafu na kafe tvoří dvojité sklo,
které udrží nápoj horký a nebude pálit při doteku. Měděný
filtr se postará o skvělou chuť
a designový aspekt zároveň.
Kvůli zážitku už nemusíte chodit
do kavárny!
Toast Living, 2 100 Kč

Young at heart cardigan This
classic cardigan in dark navy
tones is picked out in contrasting Gucci Web red and
green. For the winter collection,
Gucci’s designers got input
from the N.Y. Yankees and other
big-league baseball teams.

Double-sided belt A dual-use
belt is a stylish gift you can wear
every day. This model flaunts
the Tom Ford logo in gold on
structured leather, black on one
side, dark brown on the other.

One of a kind clock This quirky
clock from Qlocktwo comes
in three sizes. Options for the
interchangeable front panel
range from modern colors to
classic black or white, metallic
or marble.

Stylish coffee set Double glass
walls help this coffee pot retain
heat. The copper filter holder
assures both great flavor and
classy looks.

DÁRKY

TEXT Lenka Komrsková FOTO archiv firem
1. Rudé sako
Dámský kostýmek je největším trendem podzimu, klidně
ale vsaďte jen na padnoucí
sako. Správně je každý odstín
i střih, pro komfort bez obav
zvolte oversize kousek v trendy 80’s stylu.
Alexander McQueen,
38 050 Kč
The red suit Women’s suits
are the big autumn trend, but
you can also go for just a fitted
jacket. For comfort without fear
of faux pas, try this oversize
’80s-style model.

1

2. Trendy kabelka
Ikony let minulých se momentálně vrací ve velkém a renesanci prožívá i legendární
kabelka ve tvaru koňského
sedla, Saddle bag od Dioru.
Seženete ji v různých barvách
kůže, s korálky i z denimu.
Dior, info o ceně v butiku

3. Zlatý náramek
Šperkařské domy připravují
speciální kolekce pro vánoční
období, my však doporučujeme klasickou kolekci Tiffany T.
Drobný náramek z 18karátového zlata bude dost univerzální
na každodenní nošení.
Tiffany & Co., 15 800 Kč

4. Boty až do nebe
Trendy a hřejivou variantu
over-the-knee boots zdobí
Fendi logománie, jež se stala
poslední sezony skutečným
hitem. Hnědý strečový základ
s tónovanou kůží je navíc praktický a hodí se ke všemu.
Fendi, 33 550 Kč

Trendsetting purse Fashion
crazes of the past are coming
back big time, like the legendary saddle purse. Dior’s Saddle
Bag comes in various shades
of leather, also in denim, and
can be accessorized with
beads.

Golden necklace Jewelry
houses are releasing special
Christmas collections. We
like the classic offerings from
Tiffany T. This delicate 18-carat
gold necklace is suitable for
everyday wear.

Sky-high boots The Fendi logo
is all over these stylish and
warm over-the-knee boots.
The brown stretch material
faced with leather is practical
and goes with everything.

PRO ŽENY
FOR

WOME N

2

4

3
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P ODZ IMNÍ
À L A C A RTE
S TOM Á Š E M
PECH ÁČK E M

OREA JE
PRO MĚ
V Ý Z VA
Zkušenému šéfkuchaři Tomáši Pecháčkovi
jde v rámci Orea Hotelu Pyramida o to, aby
byl s výběrem jídel spokojený každý klient.
Pro podzimní à la carte si připravil novinky
v podobě dekadentně jemné terinky z foie
gras a dančího hřbetu se silnou omáčkou
na dýňovém pyré.
TEXT Adéla Rusňáková FOTO Martin Mašín
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působením v hotelové
restauraci máte zkušenost
z Holiday Inn, pracoval jste
ale i v klasických restauracích,
například v legendárním Rybím
trhu. Jde o diametrálně jiný
způsob kuchařského fungování?
Jakou přidanou hodnotu má
pro vás hotelová restaurace?
Je v tom velký rozdíl. V restauraci jsem
začínal, tam by podle mého názoru měl
začínat každý kuchař, protože se tam
můžete – a musíte – spolehnout jedině
sám na sebe, což je největší škola. Není
tam po ruce dalších dvacet kuchařů,
kteří vám pomohou, nebo za vás dokonce
něco udělají. Taková práce vás naučí disciplíně. V práci musíte být už brzy ráno

FOIE

G R A S

S ŽELÉ Z ČERVENÉHO VÍNA,
M A R I N O V A N É F Í K Y, M Á S L O V Á
BRIOŠKA
Suroviny na 4 porce 500 g husích jater,
100 ml portského vína
Brioška 500 g hladké mouky, 15 g soli, 90 g
cukru krystal, 6 vajec, 20 g čerstvého droždí,
300 g rozpuštěného másla

a musíte si sám pro sebe veškerou práci na ten den dobře zorganizovat. Moje začátky v kuchyni se vážou k restauraci No Stress,
kde jsem potkal úžasného šéfkuchaře, který se učil od michelinských kuchařů. Od něho jsem dostal tu nejlepší školu vaření,
jakou jsem si mohl přát. Do Rybího trhu jsem přestoupil hlavně
proto, abych se pořádně naučil pracovat se sea food a rybami
obecně. Pak přišla nabídka na místo do Holiday Inn, což jsem
vnímal jako skvělou příležitost, jak se posunout zase dál. Hotelový provoz je přece jen o trochu náročnější, co se týká rozsahu
a množství různých akcí, které musíte obsáhnout. Začíná se na
snídaních, pak jsou tam coffee breaky, bankety, večeře... A protože je tam mnohem větší počet kuchařů, někdy až třicet lidí na
směnu, je naprosto zásadní týmová spolupráce – aby se člověk
naučil hladce pracovat v rámci takhle velké skupiny.
Co vás přivedlo do Orea Hotelu Pyramida?
Do Holiday Inn jsem nastoupil jako chef de partie a během let
jsem se vypracoval až na šéfkuchaře. Během pěti let jsem si
tam vyzkoušel všechno, znal jsem provoz od A do Z a potřeboval jsem se posunout zase někam dál, potřeboval jsem novou
výzvu. Tu mi tehdy nabídl zdejší ředitel Orea Hotelu Pyramida
Matěj Vyskočil a já ji přĳal.
Máte pro Orea vizi menu zaměřující se na jeden druh
kuchyně?
Jsem zastáncem mezinárodní kuchyně, protože jsme v hotelu a je pro mě důležité, aby si každý host měl z čeho vybrat.
Svou roli v Orea vnímám hlavně ve zvýšení kvality surovin
a zatraktivnění à la carte menu. Jistě mi dáte za pravdu, že
když jste v hotelu spokojená, nebo rovnou nadšená ze snídaně,
chcete se tam zase vrátit nejen na snídani, ale i na oběd nebo
na večeři. Proto klademe velký důraz na snídaně, pečeme si
vlastní pečivo, anglické muffiny, samozřejmostí jsou omelety
na objednávku, sázená vejce... Nově jsme zavedli vejce Benedikt
s holandskou omáčkou. Snažíme se to stále posouvat dopředu.
Začátkem příštího roku tu proběhne rekonstrukce celé restaurace, věřím tedy, že tou dobou už budeme mít jedny z nejlepších snídaní v okolí.

Želé z červeného vína 100 ml portského vína,
2 g agaru, 20 g cukru krystal
Marinované fíky 100 g čerstvých fíků, 100 ml
portského vína, 20 g cukru krystal
Postup Husí játra rozkrájíme, odžilkujeme,
osolíme a opepříme, přidáme 100 ml portského
vína a necháme 24 hodin marinovat. Játra druhý
den zavakuujeme a vaříme 45 minut metodou
sous-vide na 54 °C. Játra vyjmeme, promícháme a propasírujeme přes jemný cedník. Směs
rozmixujeme dohladka a poté vlijeme do formy
a necháme ztuhnout.
Fíky nakrájíme na 4 dílky. Na marinování si
svaříme 100 ml portského vína s cukrem. Směsí
zalijeme čerstvé fíky a ponořené je necháme
24 hodin marinovat.
Na želé si svaříme 100 ml portského vína
s cukrem a přidáme 2 gramy agaru, nalijeme je
do formy. Až želé ztuhne, vyjmeme ho opatrně
z formy a uložíme na hotové foie gras.
Všechny suroviny na briošku smícháme a na
závěr přidáme rozpuštěné máslo. Vložíme do
tukem vymazané formy, vysypané hladkou moukou. Necháme vykynout cca 3 hodiny a poté
pečeme zhruba 50 minut v troubě předehřáté
na 170 °C.

Říkáte, že je pro vás důležité, aby měl každý host co
největší možnost výběru – vyberou si v Orea i příznivci
alternativního stravování, jako je raw nebo veganství?
Když jsme u těch snídaní, hosté si mohou vybírat z takzvaného
„healthy corner“. Dodáváme tam bezlepkové pečivo, bezlaktózové výrobky, takže si na snídani můžete dát třeba bezlaktózovou panna cottu... V klasickém menu nabízíme skvělé vegetariánské červené kari. Osobně prosazuji odlehčenou kuchyni,
vyhýbám se používání mouky, tak aby byla moje jídla přirozeně
gluten-free.

53

Která je vaše nejoblíbenější
ingredience?
Mojí srdcovou záležitostí je čerstvý
chřest, ať už zelený, nebo bílý. Podle mě
jde o neskutečně variabilní surovinu,
která se dá podávat téměř ke všemu.
Proto jakmile je v květnu sezona, snažím
se ho vždy co nejvíce vytěžit. Chřest je
surovina náchylná na vysoké teploty,
proto ho připravuji nejradši pomocí
sous-vide. Přepuštěné máslo dochutím
citronovou šťávou, osolím a zavakuuji
spolu s chřestem, ten získá ohromnou
chuť a takto šetrným vařením nepřĳde
o zdraví prospěšné látky.

DA NČÍ

HŘBET

S DÝŇOV ÝM PYRÉ A OMÁČKOU PORTO
Suroviny na 4 porce: 600 g dančího hřbetu, svazek čerstvého tymiánu,
6 šalotek, 8 ostružin, 4 lžíce omáčky porto, 320 g dýňového pyré
Glazované šalotky: 100 ml suchého červeného vína, 20 g cukru krystal, špetka soli, 1 lžíce másla
Dýňové pyré: 400 g dýně hokkaido, 150 ml smetany na vaření, sůl,
čerstvě mletý pepř, špetka muškátového květu
Porto omáčka: 500 g zvěřinových kostí, 1 000 ml zeleninového
vývaru, 250 ml telecího demi glace, 2 kusy mrkve, 3 kusy kořenové
petržele, 250 ml portského vína, pár kostek vychlazeného másla
Postup: Dýni oloupeme, rozkrojíme, očistíme ji od semínek a nakrájíme na menší kousky. Ty vložíme do hrnce, přilijeme 150 ml smetany,
osolíme, opepříme, přidáme muškátový květ a vaříme doměkka.
Potom vše rozmixujeme dohladka a popřípadě dochutíme.
Zvěřinové kosti upečeme v troubě předehřáté na 180 °C dohněda.
V hrnci orestujeme kořenovou zeleninu dozlatova a podlijeme portským vínem, necháme odpařit alkohol, přidáme upečené kosti, demi
glace a zeleninový vývar. Takto připravený základ pomalu necháme
redukovat na nejnižším plamenu do husté omáčky, kterou na konci
přecedíme přes jemný cedník a zjemníme vychlazenými kostkami
másla.
Servírování: Dančí hřbet osolíme, posypeme nasekaným čerstvým
tymiánem a orestujeme na rozpálené pánvi zprudka z každé strany
3 minuty. Poté dopékáme 5 minut v předehřáté troubě na 160 °C.
Hřbet vyndáme a necháme cca 5 minut odpočinout. Mezitím si oglazujeme na pánvi oloupané šalotky s červeným vínem a cukrem. Lehce je
osolíme a na závěr přidáme trošku másla. Dančí hřbet nakrájíme na tři
plátky a poklademe na dýňové pyré, vše na talíři doplníme glazovanou šalotkou a rozkrojenými ostružinami, pro dekoraci můžeme zvolit
dýňový chips. Těsně před podáváním vše podlijeme teplou omáčkou.
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Jak se díváte na koncept fine
diningu a proklamované čtveřice
výchozích ingrediencí?
Fine dining mám samozřejmě moc rád,
ale v poslední době je vidět mezi lidmi
spíš poptávka po jednoduché kuchyni,
proto je v Praze takový bistro boom. Myslím si, že lidé pořád více upřednostňují
rychlost, už se ale naučili, že chtějí taky
čerstvost a v rámci toho vyvážené chutě.
Za tím vidím i takový úspěch moderních
„hipsterských“ asĳských bister – a zaslouženě – je to rychlé, čerstvé a dobré.
Pracovní den kuchaře, to je často až
čtrnáct hodin na nohou, nechci se
ale zaměřovat na negativa. Naopak
by mě zajímalo, jestli je něco,
kvůli čemu se do práce těšíte?
Upřímně můžu říct, že mi ani nevadí
být v kuchyni od rána do večera, chodím
sem opravdu rád. Mám ale nejoblíbenější část dne a tou je servis, kdy se s klukama postavím do kuchyně a můžu vydávat
jídla, na jejichž přípravě jsme do té doby
pracovali. A jakkoli to zní jako klišé,
největší odměna pro mě je, když hostovi
chutná a je s jídlem spokojený.
Odkud čerpáte inspiraci?
Obrovský gastronomický zážitek pro
mě byla moje nedávná návštěva Thajska,
kde jsem strávil celý měsíc a doslova
jsem se tam projedl tamním street
foodem. Kombinace čerstvých bylinek
a místního koření, to jsou často neuvěřitelné chuťové zázraky. Musím přiznat,
že doma si chci od vaření odpočinout,
a tak moc rád chodím jíst ven do restaurací, kde se i snažím inspirovat. Praha je
pro nás kuchaře relativně malá, takže se
mezi sebou známe a bavíme se, sdílíme
různé nápady, diskutujeme. Podněty
vnímám taky na nejrůznějších food
festivalech.

A CHEF FOR
ALL REASONS
CHE F

TOM Á Š

PE CH ÁČE K

The many-talented head chef at Orea Hotel Pyramida has a simple philosophy: A menu should
offer something to please every guest. Highlights of Chef Pecháček’s fall à la carte menu include
a decadently smooth terrine of fois gras and shoulder of fallow deer on pumpkin puree.

Y

ou’ve worked in a hotel environment at the Holiday Inn
and in classic restaurants like
the legendary Rybí trh (Fish Market).
What added value can a hotel restaurant offer?
I got my start in a restaurant, as every
chef should in my opinion, because there you can and must rely only on yourself, and that is the best schooling. You
don’t have 20 other cooks around you.
This kind of work teaches discipline. My
beginnings in the business have associations with the No Stress restaurant,
where I met a wonderful head chef who
had trained with Michelin chefs. From
him I got the best training I could have
wished for. I moved to Rybí trh above all
to get thoroughly familiar with seafood
and fish in general. When I got an offer
from Holiday Inn, I saw it as a great way
to move ahead. Hotel operations are
a little more complicated in terms of
the scale and number of various events
you need to stay on top of. Teamwork is
absolutely essential when you have as
many as 30 chefs on a shift.
What brought you to the
Hotel Pyramida?
At the Holiday Inn I started as a chef de
partie and worked my way up to head
chef. During those five years I tried
my hand at everything and I needed to
push forward in a different setting, a
new challenge.
Does your ideal menu for Orea
focus on one kind of cuisine?
I stick with international cuisine,
because this is a hotel and for me it’s
important that every guest can find
something they like on the menu. I see
my main role at Orea as improving the

quality of ingredients and making the
à la carte menu more attractive. One
thing is for sure – if you are satisfied,
maybe even thrilled, with a hotel
breakfast, you’ll want to return not
just for breakfast but lunch and dinner
too. So we are putting a lot of effort
into breakfast, we do our own baking,
English muffins, omelets to order of
course, fried eggs … And now we’re
serving eggs Benedict. Our goal is to
keep moving forward. Starting early
next year, the entire restaurant will
be remodeled, and I’m convinced that
soon we’ll be serving one of the best
breakfasts around.
Does Orea provide a good selection
for people who follow alternative
diets like raw or vegan?
Talking about breakfast, we have a
“Healthy Corner” where guests can find
things like gluten-free baked goods and
lactose-free products. You can have a
lactose-free panna cotta, for instance.
On the regular menu we have a great
vegetarian red curry. I try to promote
lighter meals, I avoid using flour so our
meals can be naturally gluten-free.
What is your favorite ingredient?
Fresh asparagus is close to my heart,
whether green or white. It’s an incredibly versatile vegetable because you
can serve it with almost anything. So I
try to use it as much as possible in May
when it’s in season. Asparagus is very
sensitive to high temperatures, so I like
to prepare it sous-vide. I drizzle lemon
juice into drawn butter, salt it and put
it in the vacuum bag with the asparagus, so it takes on this wonderful
flavor without losing all its health-giving properties.
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1

B AV IT
I SLOUŽIT

NOV É TECHNOLO G IE
PRO VA Š E P OHODLÍ

Když se k užitému umění přidá užitná
hodnota, vznikne dobrý design. Ať už
funkce následuje formu, nebo naopak.

4

When form and function merge into
a greater whole, the result is pure class.

1

2

3
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CHYTRÉ
SVÍTIDLO

SMART
LIGHTING

Smart svítidlo Fluxo umí
mnoho variant osvětlení
v různých intenzitách i barvách. Ovládá se pohodlně
pomocí mobilního telefonu.

This Fluxo lamp emits
light in various intensities
and colors to match your
mood, and it’s simple to
control with your phone.

MINIMALISTICKÉ
ŽALUZIE

MINIMALIST
BLINDS

Kolekce snadno ovladatelných papírových žaluzií
Paper Blinds v minimalistickém designu z ekologického materiálu se chystá do
prodejní sítě.

From Paper Blinds, a
collection of easy to use
paper window shades is
about to hit the shops.
They’re made of eco-friendly materials.

VERVEONE

VERVEONE

Bezdrátová sluchátka od
Motoroly se blíží ideálu
neviditelných sluchátek se
skvělým zvukem. Podle
výrobce vydrží 12 hodin na
jedno nabití.

This wireless earbud
from Motorola approaches the ideal of the
invisible device, yet has
great sound. Batteries
hold a charge for 12
hours, the maker says.

HARDWARE

5

DESIGNOVÝ
Z AVÍR ÁK

STYLISH
POCKET KNIFE

Tradiční český výrobce
nožů Mikov vyrábí nůž
Pocket, jehož podobu
navrhlo designérské studio
Olgoj Chorchoj. Užitečný
kus průmyslového designu.

This fun and functional item is from the
established Czech firm
Mikov, from an idea
by the Olgoj Chorchoj
design team.

NEO-RETRO

NEO-RETRO

Aktivní reproduktor
Beoplay A2 od věhlasné
značky Bang & Oluff ssen je
díky kombinaci kovu a kůže
retro i moderní zároveň.
Z odolného pouzdra se
derou bohaté basy…

6

ELEKTRICKÁ
VESPA
Ikonický skútr konečně
přichází v elektrické verzi.
Výkon bude podobný
motorové padesátce, po
čtyřech hodinách nabíjení
ujede v tichosti až 100 km.

7

PŘIROZENÁ
VÝSEČ
Tvary hodinek Phenomen
Axiom jsou inspirovány
světem závodních aut. Čas
se místo obvyklého 360º
zobrazení ukazuje v užší
výseči, která je pro oko
přirozenější.

.
The Beoplay A2 speaker
is made by Bang &
Olufsen, so you know
it delivers a thumping
bass. The metal-leather
combo is retro and modern at once.

ELECTRIC VESPA
The electric version of
the iconic scooter is finally here. Performance is
similar to the motorized
50cc model, and it can
travel up to 100 km on
a 4-hour charge.

WRIST RACER
Inspired by the world of
performance cars, the
Phenomen Axiom watch
eschews the traditional
round face for easier-to-read dial indicators for
hours and minutes.
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ZE SPOLEČNOSTI
NOVÁ

ORE A

V

e druhé polovině září jsme odstartovali mediální kampaň
s názvem Nová Orea. Jejím cílem bylo upozornit na to, že
se Orea mění, že tvoříme skvělá místa pro skvělé zážitky,
že inovujeme a investujeme do rozvoje, technologií a lidí. Kampaň
zahrnovala ATL reklamu, online, tiskovou i outdoorovou reklamu.
Orea Hotels & Resorts bude do roku 2021 investovat do hotelů
celkem 600 milionů Kč. Už v loňském roce byly zahájeny rozsáhlé
rekonstrukce resortu Horizont na Šumavě, hotelu Pyramida v Praze,
ke kterým přibudou resorty Horal ve Špindlerově Mlýně a Devět
Skal na Vysočině.

ORE A Z A MĚ S TN A L A
PRV NÍ HO ROBOTA

O

REA Hotels & Resorts přichází jako první
společnost v České republice s neotřelou
novinkou. Na recepci Orea Hotelu Pyramida
v Praze přivítá hosty inteligentní robot Pepper. Při
vstupu do hotelu hosta pozdraví, správně nasměruje a zodpoví dotazy, jak se zorientovat v hotelu,
nabídne praktické informace o lokalitě, službách
hotelu či turistických zajímavostech v okolí. Kromě
praktických funkcí ale dokáže i pobavit, například
na přání zatančí. V budoucnu by měl byt propojen
s hotelovým systémem a pomoci klientovi s checkinem. Robot je 1,2 m vysoký a váží 28 kg.
www.hotelpyramida.cz

E NG LI S H

SUMM A RY

O R E A’ S F I R S T R O B OT
A smart robot named Pepper is now
on duty at Orea Hotel Pyramida to
welcome guests, guide them around
the hotel and answer their questions. And that’s not all! The 1.2 meter
tall Pepper can also dance if asked
politely. www.hotelpyramida.cz

NEW OREA

Launched in September, our “New
Orea” media campaign is showcasing our 600 million Kč, three-year
project to completely remodel
Orea’s mountain resorts in the
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Šumava, Špindlerův Mlýn, and the
Vysočina highlands, plus the Hotel
Pyramida in Prague.

MI X É R US PĚ L
V S OUTĚ Ž I
C Z E CH TOP 1 0 0

HONORS FOR MIXER

Mixer Magazine took an outstanding
4th place in the competition for best
Czech company magazine of 2018.
The awards ceremony took place
on 21 November at the residence of
Prague Mayor Zdeněk Hřib.

M

agazín Mixér získal krásné
čtvrté místo v soutěži nejlepších
firemních časopisů roku 2018.
Jednalo se o jubilejní 25. ročník soutěže
Firemní komunikace. Slavnostní vyhlášení
se uskutečnilo ve středu 21. 11. v rezidenci
primátora hlavního města Prahy za účasti
pražského primátora Zdeňka Hřiba.

NEJVĚTŠÍ ČASOPIS O ARCHITEKTUŘE

NOVÝ OBSAH, NOVÁ REDAKCE, NOVÁ GRAFIKA.
PŘEDPLATNÉ NA WWW.ARCHITECT-PLUS.CZ

www.architect-plus.cz

architectpluscz

Nečekaně
jednoduché
Zdravé životní pojištění online
Mutumutu zvládnete uzavřít sami na první dobrou. Online a bez pojišťováka.
Je totiž tak jednoduché, že mu budete rozumět. Neobsahuje výmluvy, podmínky
na stovky stran, ani absurdní poplatky. A vám, kdo se o sebe staráte a žijete zdravě,
vrátíme dost peněz. Jsme zdravé životní pojištění.
mutumutu.cz

