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děJiny lyžoVání: 
OPOJNOST BÍLÉ 
záplaVy sněhu

KDYŽ MRZNE:
kam Jinam než
ZA SLUNCEM

kino dlaBačoV 
SLAVILO PRVNÍ
narozeniny





vážení obchodní partneři,  
kolegyně a kolegové 

máme za sebou úžasný rok plný událostí, úspěchů, ale 
i ponaučení z věcí, které nakonec nevedly k vytyčené-
mu cíli. Není nejdůležitější být neomylní nebo geniální 
ve všem, co děláme. Naopak. Právě slepé uličky i chyby 
nás posouvají dopředu, učí nás. Proto je dobré vzít si 
z  chyb a  dílčích neúspěchů ponaučení a  jít směle dál. 
Úspěch oslavme a z chyb se poučme! Proto je více než  
25 let, kdy děláme business pod hlavičkou Cimexu, 
prolnuto mnoha úspěchy, mnoha příběhy, a to jak pozi-
tivními, tak i těmi, na které nejsme příliš pyšní. To vše 
se dnes zrcadlí v našich aktivitách a ve zkušenostech, 
které jsme získali.

V letošním roce jsme uvedli do života fond kvalifikova-
ných investorů Edulios, který je připraven zúročit všech-
ny tyto zkušenosti do zhodnocení svěřených peněz pro 
investora. Sami takto fungujeme už mnoho let a  jsme 
nadšeni z toho, že tyto služby můžeme nyní nabídnout 
i dalším zájemcům a investorům, nabídnout to trhu.
 
Nadále zkvalitňujeme své nemovitostní portfolio dal-
šími akvizicemi, developerskými aktivitami, ale i  pro-
dejem některých nemovitostí, naskytne-li se vhodná 
příležitost k prodeji. Přes všechno dobré i zlé, co jsme 
v minulých letech prožili, milujeme hotely. Asi i proto, 
že je s nimi tolik práce, že je v nich tolik emocí. Hodnotu 
nemovitostí určuje až na výjimky vždy jen výnos. Není 
tolik podstatné, za  kolik byl hotel postaven, ale kolik 
businessu se v  něm odehrává. Ne každý si je ochoten 
to připustit. Každý hotel nabízí produkt, službu, zážitek, 
emoce. Pro spokojenost hosta je vždy podstatnější, ja-
kou službu dostal, jak se v hotelu cítil, jaký příběh pro-
žil. A právě přístup ke službě, očekávání zákazníka, se 
i v hotelnictví tolik za poslední roky změnil. S trochou 
nadsázky už ani nevěříme, že primární úlohou hotelu 
bylo být připraven pro hosta, aby se dobře ubytoval 
a dobře najedl. Dnes jsou to již zmíněné emoce, pocit, že 
jsem dostal „víc“, než bylo očekáváno. Změny sledujeme 
všude kolem nás. Každý den jsme konfrontováni něčím 
novým, něčím, na co jsme nebyli zvyklí. Vše jde nezadr-
žitelně dál.
 
Příkladů je mnoho. Kdo z  mladé generace sleduje 
v dnešní době televizi? S určitostí je jich mnohem méně 
než ještě před několika lety. Proč by také televizi sle-
dovali? Vždyť mohou zhlédnout cokoli a kdykoli jinak, 
právě prostřednictvím moderních technologií. Chtějí 
sledovat vrstevníky, následovat jejich příklady, chtějí 
zábavu po svém. No a co, že na malém nebo o něco vět-
ším displeji? Rovnou to mohou s někým „nasdílet“, dát 
zpětnou vazbu „to se mi líbí“ a podívej se na to!

Propast, nebo spíš rozdíl mezi generacemi byl a  bude 
vždy, o tom nikdo nepochybuje. Pamatuji si, jak mí pra-
rodiče říkali, že za  jejich mladých let museli do práce 

a  do  školy chodit kilometry pěšky. Hudba hrála jen 
na  určitých místech, interpretace i  množství různých 
žánrů byly limitované. A dnes? Téměř všichni mají auta, 
osobní vůz už není symbolem bohatství jako v minulos-
ti. Doba jde dál a zítra již možná auta zase mít nebude-
me, protože je buď budeme sdílet s ostatními, nebo si je 
jen půjčíme ve chvíli, kdy je budeme potřebovat. Hudbu 
konzumujeme kdekoliv a kdykoliv, nemusíme ji vlastnit. 
Všechno je k dispozici, okamžitě, online. Pro starší ge-
neraci lidí anebo pro generaci lidí před dvaceti či třiceti 
lety je dnešní konzumace hudby něco jako „sci-fi“, ale 
příjemné. Stejně jako mnoho dalších jiných příkladů.

Co tím chci říct? Doba jde nezadržitelně dopředu, mění 
se chování i přemýšlení, ať se nám to líbí, nebo ne. Ni-
kdo to nezastaví. Neustále je potřeba se této situaci při-
způsobovat, a  to rychleji než v  minulosti. Co bylo „in“ 
před pěti lety, je už dnes vlastně zastaralé. Kdo se tomu 
nepřizpůsobí, nemůže být zkrátka v  businessu úspěš-
ný. My úspěšní být chceme, a proto se snažíme neustá-
le zlepšovat. Chceme, aby se dařilo i vám, abyste cítili  
pozitivní změny, byli motivováni a  čerpali inspiraci 
z  mnoha dostupných zdrojů. Proto vám také předklá-
dáme další číslo našeho Mixéru, z něhož máme radost 
a které vás může inspirovat nebo vám může pomoci se 
posunout zase o malinký kousek dopředu.

Přeji příjemné zimní období.

Miroslav Kosnar
generální ředitel Cimex Group
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                    kaleidoskop

hotelové pokoje 
na stroMech
Po stromech lezl jako dítě snad každý. Nedaleko 
vesničky Harads, ležící na severu Švédska asi 50 km 
od města Luleå, se do dětství můžete alespoň částečně 
vrátit. Najdete tu totiž hotelový komplex Treehotel. 
Nejedná se přitom o komplex ve smyslu, jak jej známe. 
Ubytovat se lze v pokojích na kmenech stoletých boro-
vic. Provozovatelé Britta Jonssonová a Kent Lindvall se 
k postavení unikátního hotelu nechali inspirovat fil-
mem The Tree Lover režiséra Jonase Selberga August-
séna. V lesích nedaleko polárního kruhu můžete bydlet 
ve „stromových pokojích“ Ufo, Zrcadlový dům nebo 
Ptačí hnízdo. Pokoje o ploše 16–52 m2 jsou ve výšce 
od čtyř do šesti metrů. Šest jedinečných pokojů navrhli 
přední skandinávští architekti. „Prvními architekty 
byli tři rybáři, kteří sem přijeli muškařit. Pak jsme oslo-
vili dva přední švédské architekty. A nyní máme mnoho 
dalších švédských i zahraničních architektů z celého 
světa,“ řekl Lindvall. „Pokoje stavíme na rostoucích 
stromech, proto jsou na nich uchyceny ve speciálních 
svorkách, které se dají postupně uvolňovat s tím, jak 
strom roste.“ www.treehotel.se   

text: Andrej Poliak, foto: Treehotel.se, Insight Home, Siemens, 
Contour Crafting, nuTonomy, Shutterstock
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chytré bydlení
Bydlení budoucnosti neboli chytré bydlení se stalo realitou. 
Příkladem může být systém inHome od firmy Insight Home. 
Koncept chytré domácnosti je založen na do posledního detailu 
„vychytaném“ systému domácí automatizace jednoduchého ovlá-
dání všeho, co s výjimkou partnerky, dětí a domácích mazlíčků 
ovládat lze. Do této kategorie spadá osvětlení, světelné scény, 
žaluzie a závěsy, bezpečnostní a kamerový systém včetně přístupu 
pomocí otisku prstu. Dále pak vytápění, chlazení, meteorologická 
stanice, bazén, vířivka, sauna, měření spotřeb energií, distribuce 
audia či videa, případně domácí spotřebiče. Přitom jednoduchost 
a uživatelskou přívětivost ovládání celé domácnosti lze směle 
přirovnat k běžnému užívání mobilního telefonu. Základem všeho 
je dotykový panel umožňující dokonalou kontrolu domova. Kombi-
nace chytré domácnosti s dalšími podsystémy (topení či chlazení) 
garantuje úsporu energie až o 30 procent.

České univerzity a umělá inteligence
Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického 
(VUT) v Brně se společně se zástupci z pražské univerzity 
České vysoké učení technické dostala do výzkumného programu 
FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research), který se věnuje 
oblasti umělé inteligence. „Facebook není jen hezká aplikace, ale 
firma, která je na světové špičce ve výzkumu strojového učení 
a umělé inteligence. Díky serverům zvýšíme výpočetní výkon 
a naše výzkumné skupiny budou moci rychleji provádět datově 
náročné výpočty, především v oblasti získávání dat z řeči, zpra-
covávání obrazu a videa, získávání a reprezentace znalostí, 
počítačové grafiky a výpočetní fotografie,“ uvedl Jan Černocký, 
vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií brněnské VUT. 
Program FAIR má za cíl urychlit výzkum umělé inteligence tím, že 
Facebook poskytne celkem 22 vysoce výkonných serverů  
s GPU výpočetními akcelerátory 15 nejvýznamnějším výzkumným 
skupinám v 9 evropských zemích. Zástupci Facebooku budou 
rovněž s výzkumnými týmy spolupracovat na spuštění serverů, 
pomohou s instalací odpovídajícího softwaru a budou se podílet 
i na samotném výzkumu.

Pracovna tak trochu jinak
Na pražském Žižkově je již několik 
let netradiční kavárna Pracovna. 
Provozovna funguje jako sdílená 

kancelář, kde si svůj pracovní prostor 
nachází řada neziskových institucí 
či profesionálů na volné noze. Tým 

okolo Pracovny se na konci léta 2016 
rozhodl pro další neobvyklý počin. A to 

pro pracovnu ve veřejném prostoru. 
První ročník byla venkovní pracovna 

vybavená zásuvkami a připojením 
k internetu umístěna do pražských 

Riegrových sadů. Následující rok našla 
své místo na Letné pod metronomem 

a letos byla v Karlíně v Přístavu 18600. 
Peníze na realizaci vybrali autoři pro-
jektu na českém crowdfundingovém 

portálu Hithit. Celkem 222 přispěvatelů 
poslalo 152 384 Kč. Kde bude umístěna 
pracovna v příštím roce, nebylo v době 

uzávěrky známo.  
www.pracovnavparku.cz
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doMy postavené 3d tiskárnaMi
Vývoj na poli 3D tisku letí neuvěřitelnou rychlostí vpřed. Dnes není problém mít 
vlastní 3D tiskárnu doma. Pomocí 3D tisku již byly vyrobeny i takové předměty, jako 
jsou střelné zbraně nebo části lidského obličeje. Nejnovější technologie jsou každý 
rok prezentovány na největším veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Po-
mocí 3D tisku se staví už také domy. Před dvěma lety postavili architekti v Amster-
damu první funkční budovu. Několik úspěšných staveb bylo realizováno v Číně, kde 
například postavili 10 domků za rekordních 24 hodin. Zatím posledním přírůstkem 
je jednopatrová funkční kancelářská budova v Dubaji. Budova byla „vytištěna“  
za 17 dní s pomocí tiskárny dlouhé 36,6 m, vysoké 6,1 m a široké 12,2 m, samotný pro-
ces tisku mělo na starosti velké robotické rameno. Jako stavební materiál posloužila 
speciální směs cementu, která byla testována ve Velké Británii a v Číně. Stavba se 
rozkládá na ploše přibližně 250 metrů čtverečních. Do roku 2030 by mohlo v Dubaji 
stát 25 procent všech budov ve městě postavených pomocí technologie 3D tisku. 
Řízení všech komponentů nové kancelářské budovy je integrováno do jedné plat-
formy – systému Desigo CC společnosti Siemens. Tato platforma umožňuje z jed-
noho centrálního místa kontrolu a optimalizaci technické infrastruktury stavby, 
bezpečnostních monitorovacích systémů, klimatizace a vstupního systému.

technologie stavby 
contour crafting získala 
v roce 2014 ocenění 
časopisu americké 
vesmírné agentury 
nasa create the 
Future. projekt je pod 
záštitou univerzity jižní 
kalifornie. 

díky 3d tisku byly 
produkční náklady oproti 
konvenčnímu způsobu 
stavby sníženy o 50 až  
70  %. Mzdové náklady 
byly sníženy o 50 až  
80  % a odpad byl 
zredukován o 30 až 60  %.
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nuTonomy mění Singapur
Téměř všechny světové automobilky se věnují vývoji autonomních, 
tedy samořiditelných, vozidel. Svou částí do skládačky přispívají 
také technologičtí giganti typu Google. Autonomní vozy jsou 
v hledáčku firem, jako jsou Uber, Lyft či nuTonomy. Posledně jme-
novaná společnost od dubna testuje svou službu samořiditelných 
taxíků v Singapuru. Komerční provoz hodlá spustit v roce 2018. 
NuTonomy využívá upravených vozů Mitsubishi i-MiEV a Renault 
Zoe EV. www.nutonomy.com

tip MiXéru

Flexibilní pronájem 
kanceláří

Jste většinu roku služebně na ces-
tách a nevyplatilo by se vám držet 

si stálou kancelář? Nebo ji 
využijete jen pár dní v měsíci? 

Pokud jsou vaše odpovědi kladné, 
pak právě pro vás je určena služba 

RightNow Offices. Velmi jedno-
duchým způsobem si na webu 

www.rightnowoffices.cz vyberete 
lokalitu, velikost a vybavenost 
kanceláře a délku pronájmu. 

Kanceláře v Praze a Karlových 
Varech si můžete pronajmout 

od jedné hodiny po několik týdnů. 
Partnery služby jsou hotelová síť 

OREA HOTELS & RESORTS, 
správcovská firma Arridere 

a společnost Cimex.

londýn v plaMenech
Před 350 lety vzplál 2. září v Londýně ničivý požár. Letos si 
Londýňané připomněli čtyři dny trvající ohnivé peklo, při 
kterém bylo zasaženo 400 ulic a shořelo 13 200 domů,  
87 kostelů a 44 stájí, jedinečnou podívanou. Stovky 
školáků a nezaměstnaných mladých lidí podle návrhu 
amerického umělce Davida Besta postavily téměř čtyřicet 
metrů dlouhou plovoucí dřevěnou repliku tehdejšího  
Londýna. A jak jinak si připomenout velký požár než 
požárem? Události roku 1666 až do 17. dubna 2017 
připomíná výstava Fire! Fire! v Muzeu Londýna.  
www.museumoflondon.org.uk
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                    gadgets

Měli byste mít
To nejzajímavější ze světa užitečných věcí. 

Podíváme se na to nejlepší, co bylo stvořeno 
s láskou a důrazem na preciznost. Zkrátka věci, 

které by neměly ujít vaší pozornosti.

text: Andrej Poliak, foto: archiv, Shutterstock

berlínské superzáří
začátek září patřil již tradičně veletrhu spotřební elektroniky iFa. Technologické 
novinky si letos přijelo do Berlína prohlédnout přes 240 000 návštěvníků. A co nás 
zaujalo? Novinkou byla výstavní hala věnována inteligentním domácnostem Smart 
Home. Více než 40 vystavovatelů z 15 zemí světa představilo svou vizi blízké 
budoucnosti. Samsung uvedl chladničku Family Hub. Uvnitř se nachází tři kamery, 
takže uživatel má díky aplikaci v chytrém telefonu stálý přehled o obsahu. Na dvířcích 
je pak dotyková obrazovka s Full HD rozlišením o úhlopříčce 21,5", která nabízí širokou 
škálu funkcí. Například rodinná interaktivní platforma slouží pro umisťování fotek, 
poznámek či sdílení kalendářů. Obsah může být nahrán přímo přes dotykovou 
obrazovku nebo synchronizován s mobilním telefonem či tabletem. 

Nemalou pozornost věnovali další vystavovatelé trojrozměrné realitě. Acer představil 
3D brýle StarVR, které nabízejí horizontální zorné pole 210° a vertikální 130°, což 
pokrývá tři čtvrtiny zorného pole lidského zraku. A nezapomínejme ani na chytré 
hodinky. Asus a jeho ZenWatch 3 s Android Wear 2.0 má AMOLED displej  
o velikosti 39" s rozlišením 400 × 400. Vnitřní paměť nabídne 4 GB.

lednice samsung Family 
hub má na dveřích umístěn 

21,5" displej s rozlišením 
Fullhd, díky kterému můžete 
sledovat dění v lednici. uvnitř 

má totiž nainstalované 
kamery, které vnitřní prostor 

bedlivě sledují. 

asus zenWatch 3 může mít tělo ze šperkařské 
nerezové oceli 316l ve stříbrné, zlaté nebo černé 
barvě. displej je chráněný sklem gorilla glass 3.

brýle acer 3d starvr mají duální panel 
o úhlopříčce 5,5", který pro každé oko 

přináší realistický zrakový vjem s celkovým 
rozlišením 5120 × 1440 pixelů. poskytují 

autentický zážitek z panoramatického 
pohledu. 210 stupňů znamená pokrytí 75 % 

zorného pole lidského zraku.
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posloucháMe bezdrátově
zamotaným kabelům od sluchátek je možné se již pěkně 
dlouho vyhnout díky bezdrátovému příjmu. Pecková sluchátka 
Bluetooth Jabra Halo Smart máte pohodlně zavěšená na krku. 
Jsou tak vždy připravena k rychlému použití. Baterie podle 
výrobce vydrží až na 17 hodin hovoru nebo 15 hodin hudby. 
Uživatelům systému Android aplikace Jabra Assist umožňuje 
sledovat přesnou spotřebu energie a informuje, kdy bude nutné 
Jabra Halo Smart nabít. Při každém použití náhlavní soupravy se 
zaznamenává její zeměpisná poloha, takže pokud ji někam 
založíte, můžete si ji najít na mapě pomocí chytrého telefonu. 
A lze ji dokonce aktivovat zvukově, takže její hledání bude 
mnohem snazší.

tři v jednoM
chcete pustit přátelům video, ale máte 
vybitou baterii, nechce se vám telefon 
držet v ruce a video se přehrává potichu? 
Všech těchto potíží se zbavíte pomocí 
nové power banky GoGEN 3 v 1. Toto 
zařízení totiž funguje jako záložní zdroj 
energie a zároveň poslouží jako stojánek 
na mobil a reproduktor o výkonu 3 W. 
Kapacita power banky, která váží jen 
144 g, je přitom velkorysých 4000 mAh. 
V balení najdete micro USB kabel 
k propojení s mobilem a také audio kabel 
jack-jack. O aktuálním stavu využití 
informuje LED indikátor nabíjení, jenž 
hlásí, jakou funkci výrobku momentálně 
využíváte.

rivalové
Mezi prémiovými mobilními telefony v ceně kolem dvaceti tisíc korun patří 
první příčky iPhonům s iOs a Samsungům s Androidem. Samsung uvedl svou 
novinku Galaxy S7 v únoru letošního roku, Apple přišel s iPhone 7 v září. Světy 
příznivců jednotlivých operačních systémů jsou však tak odlišné, že se v pravém 
slova smyslu o rivaly nejedná. Zkusme si ale srovnat jednotlivé parametry 
a začněme penězi: za Samsung Galaxy S7 edge zaplatíte  
22 599 korun, zatímco iPhone 7 vás přijde na 28 190 korun. A co za to? Samsung 
nabízí kvalitnější AMOLED displej. Galaxy S7 edge má úhlopříčku 5,5" a rozlišení 
2560 × 1440. iPhone disponuje displejem IPS se stejnou úhlopříčkou, ale 
rozlišením jen 1920 × 1080. Samsung má větší kapacitu baterie – nabízí  
3600 mAh oproti 2900 mAh u iPhonu. Příznivci jablka se musí spokojit se 
čtyřjádrovým procesorem, zatímco Samsung nabízí dvojnásobek. Dvojnásobnou 
má Samsung také operační paměť – 4 GB. Zdánlivě nedostižným je iPhone 
ve velkosti interního úložiště. Datům poskytuje hezkých 128 GB, což je oproti 
32 GB u Samsungu opravdu hodně. Jenže do iPhonu už více dat nenacpete, 
kdežto u Samsungu můžete úložiště rozšířit pomocí paměťové karty až 
 o 200 GB. Ve většině parametrů má Galaxy S7 edge navrch. Ale to pro příznivce 
Apple, respektive stoupence Androidu, nebude nikdy znamenat to nejdůležitější.
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kdo si hraje, nezlobí
před sedmi lety se vášnivě diskutovalo o revoluci v hraní 
počítačových her. Na veletrhu E3 byl odhalen tajný Projekt Natal. Hru 
jste díky snímači mohli ovládat gesty. O rok později Microsoft představil 
pro svou konzoli Xbox 360 systém Kinect. Teď jsme na prahu další 
revoluce. Hry už můžete díky speciálním přilbám a dalšímu 
potřebnému hardwaru hrát ve virtuální realitě. Technologie je sice 
ještě v plenkách, ale i tak už například HTC Vive slibuje slušnou porci 
zábavy. Stačí vám k tomu ještě počítač splňující požadavky, minimální 
prostor 2 × 2 metry a 26 000 korun, které zaplatíte za HTC Vive.

dron pro pokročilé
pokročilým pilotům by se mohla hodit hexakoptéra yuneec 
typhoon h advance plus Wizard. Dron je vybaven 4K Ultra HD 
kamerou umístěnou na tříosém stabilizovaném závěsu. Nově tento 
model disponuje antikolizními čidly, která zabrání střetu multikoptéry 
s překážkami. Tyto senzory zajišťují bezpečný provoz v místech, kde 
hrozí střet s jakoukoliv překážkou, a umožňují použití funkce Follow 
Me bez nejmenšího rizika. Princip ochrany před střetem je u tohoto 
modelu nastaven tak, že jakmile čidla zjistí překážku, model zastaví. 
Nejedná se sice o systém automatického vyhýbání Real Sense 
od společnosti Intel, ale upgrade na tento systém je samozřejmě 
možný. Dron můžete koupit v prodejně Land of Drones na pražském 
Břevnově nebo na stránkách www.obchodsdrony.cz.
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oFenzíva zahájena
auta se v Mladé boleslavi vyrábějí více než 120 let a svůj první terénní automobil Škoda vyrobila v roce 1947. 
Nejednalo se samozřejmě o nablýskaný vůz pro širokou veřejnost, ale o speciál 1101 VO určený pro potřeby armády. 
Obliba vozů SUV během posledních let roste geometrickou řadou, a je proto zcela pochopitelné, že toho chtějí využít také 
ve Škodě Auto. První velké SUV v historii mladoboleslavské automobilky přichází pod jménem Kodiaq. Prodej novinky 
bude zahájen na počátku příštího roku. Kodiaq je 4,7 metru dlouhý a do jeho zavazadlového prostoru se vejde 720 litrů 
nákladu v pětimístném provedení, po sklopení sedadel se prostor zvětší na 2065 litrů. Na startu prodejů bude možné 
vybrat si ze dvou motorů TDI a třech benzinových TSI. Nejsilnějším benzinovým agregátem bude motor 2,0 TSI s výkonem 
132 kW (180 k). A už dnes je jasné, že Kodiaq nebude sám. Ze Škody Auto se hrdě ozývá: Ofenzíva zahájena.

nejtenčí na světě?
korejská lg byla vůbec první značka na světě, která na trh uvedla oled televizory. 
Návštěvníci obou světových výstav spotřební elektroniky v Las Vegas i v Berlíně byli svědky 

nebývalého nástupu ostatních výrobců. Jenže když dva dělají totéž, není to vždy totéž. LG těží ze 
svého náskoku. Zatím poslední novinkou je LG Signature OLED G6 (OLED 65 G6P). Obrazovka je 

tenká pouhých 2,57 mm. Podstavec, ve kterém je umístěna veškerá elektronika, je hluboký 68 mm. 

13



                    rozhovor

Malování  
mě obrovsky baví
Jeho kariéru malíře začala vlastně krádež… Když na cestách ve Francii 
přišel o fotovybavení, po návratu do Čech se vrhl do malování. Nejen 
o umění jsem si povídal s malířem Richardem Augustinem.

text: Andrej Poliak, foto: Jakub Frey a Studio Augustin

když jsme byli děti, chtěli jsme být popeláři, prezidenty 
či kosmonauty. z vlastní zkušenosti vím, že malířů 
v dětských snech moc nebylo. jak ses k malování dostal? 
a čím vlastně chtěl být malý richard?
Ze základní školy si pamatuji své první čmáranice, které 
obvykle vybočovaly z řady. Vedle všech těch princezen, 
draků, šmoulů a kačerů jsem namaloval třeba bronto-
saura nebo čerta. Přitom jsem chtěl být hajným, jako 
byl můj otec. Převážila však vůle a pragmatičnost mojí 
matky a ze vzdělávacího systému jsem vyšel jako elek-
troinženýr. S diplomem v kapse jsem tušil, že to nikdy 
dělat nebudu.

tak to máš podobnou profesi jako karel gott 
(elektromontér), který se vystudovanému oboru také 
nevěnoval a zběhl k populární hudbě a později také 
k malířství. je to tou elektřinou, nebo čím jiným, že tě 
zlákala dráha malíře? jak se tehdy začínalo mladým 
malířům?
To jsi mě tedy pobavil. (smích) Nevěděl jsem, že Gotta 
také „zasáhla“ elektřina! Každopádně osudy dvou uměl-
ců se často ubírají po úplně jiných cestách. 

Já studoval vysokou školu v  Plzni během úžasných 
90. let, kdy jsem nasál obrovskou svobodu a nespouta-
nost. Nechtěl jsem se omezovat místem, zemí ani lidmi. 
Několik let jsem se protloukal jako grafik a fotograf. To 
první mě postupně přestalo bavit – krásná práce, ale jsi 

pořád někde v kanceláři před monitorem. Fotografování 
pak vzalo za své při nešťastné příhodě ve Francii, kdy 
jsem přišel o všechno včetně fotovýbavy. Zůstal jsem jen 
s pasem a tím, co jsem měl na sobě. V Čechách na mě 
nečekalo nic než malířský stojan po  otci a  pronajatá 
garsonka. Tak začala moje dráha malíře.

s mistrem máš ale ještě něco společného. hudbu. před 
jedenácti lety jsi byl u založení hudební skupiny „láska 
vole!“. je pro malíře hudba inspirací a naopak?
Láska vole!, to je srdeční záležitost. Tady se sešly okol-
nosti, nadšení a  skvělá parta. Malířina je moje vášeň, 
ale také obživa. Řeším prodeje, marketing, klienty, weby 
a  vše, bez čeho se dnes neobejde žádná profesionální 
činnost. Koncerty kapely jsou pro mě spíše relaxem 
a  adrenalinem, hrajeme z  čiré radosti, hlavně pro ka-
marády. Obě holky, zpěvák Mário i já máme svoji práci, 
takže kapela zůstává na úrovni zábavy.

humor a nadsázka z vašich textů jen čiší. je oproti tomu 
malování menší zábava, když je to tvé povolání? Mám tím 
na mysli to, že když děláš, co tě baví, tak to děláš pořádně 
a s láskou. Měl jsi ve své kariéře tvůrčí krizi?
Malování mě samozřejmě obrovsky baví. Samotný 
tvůrčí proces neberu jako zaměstnání, když maluji, dě-
lám přesně to, co mě naplňuje. Vytvořit originální dílo, 
které má náboj, ohlas i prodejní potenciál, je jednodu-

vánoční rozhovor,  
olej na plátně 30 × 30 cm
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še paráda. Tato část však reálně zabírá tak 20 % mojí  
činnosti, práce je hlavně to ostatní kolem. Obrazy je třeba  
zarámovat, nalakovat, nafotit, zabalit, publikovat, vy-
stavovat, přepravovat, skladovat, půjčovat… a nakonec 
prodat.

Tenhle koloběh udržuji pořád v  pohybu a  živím ho 
energií a novými díly. A to je sakra práce. Krize se do-
stavují hlavně osobní ve chvílích, kdy se nedaří. Nic se 
zrovna neprodává, žádné ohlasy, peníze v  nedohlednu 
a  ty máš tvořit skvělá díla a  tvářit se superúspěšně. 
S léty to naštěstí zvládám lépe, vím, že slunce nakonec 
vždycky vyjde. 

vystavoval jsi v indii, belgii, ateliéry máš v praze 
a v mallorském přístavu port de soller. promítají se 
tvé osobní zážitky a poznávání nových kultur do tvých 
obrazů?
Jasně, místa a  lidé se v  tvorbě odrážejí zásadně. V  In-
dii jsem strávil asi rok a udělal jsem tam tři pop-artové 
výstavy, všechny inspirované úžasnou barevností téhle 
země. Bollywoodští herci, rupiové bankovky, ikonická 
Svatá kráva, taková esence Indie, těžko přenositelná 
do Evropy. Celé tohle období by vydalo na dobrodružný 
román, vystavovat v  Indii na  vlastní pěst byla celkem 
bondovka.

Teď mám studio na  Mallorce, to je trochu snazší, 
protože tady jsi pořád v Evropě. Navíc tu pracuji hlavně 
na středomořských motivech, a ty jsou snadno přenosi-
telné do Čech. Teplomilové touží po slunci, moři a věč-
ném létě a pro ně maluju nejnovější obrazy.

jak už jsi říkal, malováním se někdy peníze vydělají horko 
těžko. věnuješ se tedy například malbám na objednávku?
Věnuji. Právě jsem dokončil obraz tropického prale-
sa pro klienta z Děčína, který jsme společně vymysle-
li. Předtím jsem dělal dosud zřejmě nejtěžší zakázku, 
portrét Václava Klause k  jeho pětasedmdesátinám. Já 
Klause nemusím, tak se to ve mně vařilo – namalovat, 
odmítnout, namalovat… Nakonec ze mě vypadnul můj 
asi nejlepší portrét, alespoň co se řemesla týče. 

ve své tvorbě se věnuješ kubismu, pop-artu. vystavoval 
jsi ve světě. kam podle tebe české malířství míří? třeba 
ve srovnání s minulostí a tvými vzory.
České malířství bylo, je a  bude především pro Čechy. 
Jsme hodně kulturní národ, nyní navíc ekonomicky sil-
ný, což je pro umění obecně požehnáním. A český ma-
líř zajímá opět především Čechy a jsme to opět my, kdo 
kupujeme tuzemské umělce, včetně těch historických. 
To hlavní je, že pořád objevuji malíře, jejichž tvorba je 
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na  špičkové úrovni. V  Praze můžeš koupit současná 
díla, která se technickou i vnitřní kvalitou vyrovnají če-
mukoliv, co jsem kde ve světě viděl.
V  mezinárodním měřítku má české malířství zvuk asi 
jako malířství Utahu nebo tchajwanské malířství. Tedy 
žádný. I  zde se mohou prosadit čeští umělci s  tahem 
na  branku. Tady ale musíš žít a  pracovat v  měřítku 
evropském, americkém nebo třeba asijském. Je skvělé 
hlásit se k vlasti, ale českým malířstvím díru do světa 
neuděláš.

necháme teď na chvilku malování. jak se žije na Mallorce?
Všude je chleba o dvou kůrkách. Já se s rodinou přestě-
hoval na Mallorku kvůli klimatu, společenskému i tep-
lotnímu, potřebě nějaké změny a kvůli klientele, přeci 
jen sem jezdí za sluncem celá Evropa. Středomoří a pro-
vinční klid mi vyhovují. Chybí mi zde hlavně přátelé, ti 
z  nebe nepadají. Dost otravná je pavučina španělské 
byrokracie, kterou se obtížně prokousávám. Rok jsem 
si zvykal na zdejší ceny, teď už je naštěstí nepřepočítá-
vám. Každopádně jsem 2,5 hodiny letu od Prahy a mám 
tu úžasnou svobodu a  možnost tu být, stejně jako to 
kdykoli zabalit.

to zní jako dobré místo k životu. kdy tě budou mít umění 
chtiví čtenáři magazínu Mixér příležitost navštívit ve tvém 
pražském ateliéru?
Pražské studio je prozatím zavřené, nemohu být na dvou 
místech najednou. Už teď ale vymýšlím, co s  tím, rád 
bych otevřel české studio opět příští rok. Čtenáři mě 
mohou navštívit alespoň on-line, na webu studia zveřej-
ňuji všechny nové obrazy i nějaké ty fotografie a aktua-
lity z Mallorky. ■

Richard Augustin
Narodil se v roce 1975 v Československu. Je vystudovaný elektroinženýr, 
od svého oboru ale nejprve zběhl k fotografování a poté k malování, které 
mu učarovalo a jemuž se věnuje dodnes. Pod jeho rukama vznikají obrazy, 
objekty, výstavy, katalogy, knihy, fotografie... příležitostně hudba. Jeho tvorba 
není formována žádnou uměleckou školou, směrem ani manýrou. „Uměním 
prostě žiju a tvořím, abych žil.“ Vystavoval v Bruselu, v Indii, ve Francii či 
na Mallorce. www.studio-augustin.eu

u zlatého tygra (pocta bohumilu hrabalovi),  
olej na plátně 160 × 130 cm (vlevo),  
hallo honey, olej na plátně 70 × 110 cm (nahoře),  
Miloš Forman, akryl na plátně 90 × 90 cm (vpravo)
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Opojnost 
bílé  

záplavy
sněhu

Pokud byste chtěli pátrat v historii 
lyžování po prvním národu, který 

objevil užitečnost dřevěných 
prkének navlečených na boty, 

patrně byste očekávali zprávy ze 
Švýcarska, Itálie či skandinávských 
států. Byli byste ovšem úplně vedle.

text: Robert Čapek, foto: Shutterstock, archiv autora

SPORT
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Nejstarší nalezené lyže jsou staré dlouhých 
sedm tisíc let a našly se v severním Rus-
ku poblíž Sindorského jezera. V Číně zase 
v provincii Sin-ťiang našli v jeskyních dáv-
ných Ujgurů deset tisíc let staré jeskynní 

malby lyžujících lidí. 

lyže jako norský eXport
Pokud pomineme tyto prehistorické objevy, nejvíce se 
o  rozšíření lyží a  lyžování zasloužili Norové. Nejstarší 
primitivní řezby z Rødøy, které zobrazují lyžaře s jednou 
tyčkou, se věkem vyrovnají nálezu ruských lyží a  není 
příliš překvapující, že ve Vefsnu v kraji Nordland se našly 
pozůstatky lyží z doby před pěti tisíci lety. V roce 2014 se 
dokonce pod ustupujícím ledovcem v pohoří Reinheimen 
na jihu Norska našla lyže s kompletním koženým vázá-
ním. Na délku měla 172 centimetrů, byla 14,5 centimetru 
široká a její stáří se odhaduje na 1300 let. 

Láska Norů k lyžím se promítla do jejich mytologie – 
bůh Ullr i bohyně Skaði jsou často zobrazováni během 
lovu na  lyžích – i do dějin, když král Haakon I., zvaný 
Dobrotivý, během své vlády v 10. století vysílal ke svým 
poddaným výběrčí daní na  lyžích (jinak by totiž bez-
pochyby příliš mnoho daní nevybral). A zákon, přijatý 
v roce 1274 Gulatingem, starodávným norským zákono-
dárným sněmem, hovořil jasnou řečí: „Lyžaři nesmí pla-
šit losy, pobývající na soukromých územích.“ 

sjezd do Moderní doby
V moderních dobách to byli právě imigranti z Norska, 
kdo seznámil s  lyžemi zbytek světa – ve  30. letech  
19. století se objevily první kousky ve Spojených státech 
(okamžitě získaly přezdívku „norské sněžnice“) a zhru-
ba v roce 1890 přivezli norští dělníci lyže na stavbu že-
lezniční trati Buenos Aires – Valparaíso. V  roce 1902 
seznámil norský konzul v  Kóbe s  lyžováním Japonce 

značka bomber ski si nemohla najít lepšího ambasadora: model tribal Warrior 
se přesně hodí k dravému stylu jízdy, jaký vyznává právě bode Miller
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a proslulý polárník Roald Amundsen v roce 1911 dobyl 
jižní pól… jak jinak než na lyžích. 

V dřívějších dobách byly lyže jednou z pomůcek pro 
úspěšné přežití a sloužily hlavně lovcům a samozřejmě 
vojákům. Sportovního využití se jim dostalo až ve druhé 
polovině 19. století; o soutěži v lyžování, která se konala 
19. března 1843 poblíž norského Tromsø, vyšla zpráva 
v místních novinách. 

bitva Materiálů
Lyžování postupem času nabíralo čím dál větší popula-
ritu a obrovsky mu pomohl nástup televizního vysílání. 
Díky němu jste mohli v pohodlí obýváku sledovat, jak se 
z kopce řítí šílenci bez pudu sebezáchovy – ať už během 
závodů Světového poháru, nebo na  olympiádě. Snad 
největší boom zažilo lyžování v Japonsku, kde postupem 
času – a hlavně po Zimních olympijských hrách v Sap-
poru v  roce 1972 – propadly lyžování miliony Japonců 
(statisticky se číslo pohybovalo kolem stěží uvěřitelných 
20 % celkové populace včetně kojenců a důchodců!).

Zlaté lyžařské časy mezi lety 60. a 90. také byly bojiš-
těm materiálů – bylo jasné, že špičkové lyžování nedo-
káže přežít pouze díky celodřevěným lyžím, a masivní 
výroba plastů zasáhla i  do  vývoje vybavení, jako jsou 
boty, tyčky, vázání a  prakticky všechno ostatní, co si 
člověk s  lyžováním spojuje. Tato bitva vlastně nikdy 
neskončila a díky pokroku ani skončit nemůže, protože 
vždy bude kam pokračovat. Chcete to nejlepší, v čem se 
můžete pustit ze svahu?

L50
Pro skvělý design lyží nemusíte ovšem jezdit do Vailu, St. Moritzu nebo 
Aspenu – stačí vyrazit do Krkonoš a navštívit Žacléř, kde sídlí společnost 
LUSTi Milana Luštince. Ten se k výrobě lyží dostal víceméně náhodou, ale 
dokázal odvádět tak solidní práci, že se jeho prkna (mezi přáteli mazlivě 
nazývána „lušťovky“) brzy dostala na české i zahraniční svahy a roční 
produkce nyní činí na 6000 párů. Díky přesnému vedení jsou extrémně 
vhodné pro freestylové jezdce, ale výborné výsledky mají i v klasickém 
sjezdu, telemarkovém lyžování, jízdě na skibobu či na boulích – používá je 
koneckonců i Nikola Sudová, díky níž se lušťovky dostaly i na olympiády 
ve Vancouveru a v Soči. 

Pro letošní rok vznikla výjimečná limitovaná edice L50, do níž Milan Luštinec 
vložil své představy o tom, jak by měly krásné lyže vypadat. Ve srovnání 
s „běžnou“ produkcí jsou LUSTi designově až extrémně konzervativní, ale 
na první pohled je patrné využití těch nejlepších dostupných materiálů. 
Do prodeje se dostane pouze 50 párů – všechny vyrobené poctivě ručně 
přímo v Žacléři. A pokud vám to nestačí, můžete si na ně nechat vygravírovat 
vlastní podpis.

na přelomu 19. a 20. století vypadalo lyžování zcela jinak. 
pokud se dá soudit podle fotografií, šlo o kombinaci vážné 

společenské události (včetně oděvu) a nelítostného boje se 
všemi živly najednou...
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boMbarďáci svahů
Pokud vám imponuje výhradně perfektní sportovní pro-
pracování a  toužíte po  tom, aby vám všichni záviděli 
dokonale profesionální jízdu, je pro vás značka Bomber 
Ski to pravé ořechové. Chcete důvod? Tady jsou hned 
dva – Bode Miller a Marc Girardelli. Tuto dvojici amba-
sadorů tvoří lidé, kteří velice dobře znají hodnotu vlast-
ního jména a nepropůjčili by ho jen tak nějakým lyžím. 

V čem tedy spočívá podstata úspěchu Bomber Ski? 
Jsou to extrémně přesné a technicky dokonale vyladěné 
lyže, které ručně skládá ze švýcarského dřeva tým od-
borníků v italských Alpách. A přes všechnu tu techniku 
jsou stavěné tak, aby na  nich dokázal jezdit skutečně 
každý – vítězem Světového poháru počínaje a  víken-
dovým jezdcem v pomalém prašanu konče. A je docela 
možné, že z vás Bomber Ski dokážou udělat daleko lep-
šího lyžaře – společnost se přece nestala oficiálním do-
davatelem reprezentačních týmů Kanady a  Spojených 
států jen tak omylem…

luXus v každéM ohledu
Společnost zai nepatří k tradičním výrobcům lyží, jako 
například Fischer, Head nebo Elan. Ve skutečnosti jde 
o  dítě lásky švýcarského designéra Simona Jacometa, 
který (kromě toho, že pracoval jako technický trenér 
švýcarského lyžařského týmu) si udělal jméno prací pro 
Salomon či Völkl, až se nakonec rozhodl, že radši bude 
pracovat sám na sebe, a v roce 2003 založil zai. Pro Ja-
cometa jde o návrat domů – obrazně i doslova, protože 
jeho společnost sídlí v malém městečku Disentis v kan-
tonu Graubünden. 

Simon Jacomet se rozhodl, že do svých návrhů zahrne 
kromě špičkových materiálů a technologií také svou lás-
ku k architektuře, zenové filozofii a bojovým uměním. 

petra kůlová, 
Marketingová 
ředitelka
1. Ve čtyřech letech.
2.  Sölden, Rakousko. Mají tam 

super upravené a dlouhé 
sjezdovky.

3. Sjezdu.
4.  Sportovní přezkáče 

a samozřejmě lyže.

Martin kaleta,  
ředitel arridere
1.  Na lyžařském výcviku  

v 6. třídě základní školy.
2.  Nemám oblíbenou, spíše se 

snažím jezdit pokaždé jinam. 
Obecně ale preferuji Itálii.

3.  Sjezdu! Rychlému sjezdu. Ale 
běžky jsou na sjezdovce taky 
legrace.

4.  Lyžařské boty? Mimo vyba-
vení pak úplněk při nočním 
lyžování bez světel a bom-
bardino na odvahu.

Miroslav kosnar, 
generální ředitel
1.  Ještě jsem neuměl chodit a už 

jsem stál na lyžích. Nikdy 
jsem se ale naštěstí nerozjel.

2.  Nemám žádnou, mám to rád 
všude tam, kde je dostatek 
sněhu a kopce dávají smysl :)

3.  Sjezdu, na běžkách jsem měl 
vždycky pocit, že mně tam 
něco utíká, že ztrácím čas 
a nestihnu pořádně využít 
koupenou permanentku…

4.  Lyže. Uvědomuju si to 
vždycky, když v prašanu 
ztratím lyži, kterou nějakou 
dobu hledám, a kladu si otáz-
ku „Co když ji nenajdu a budu 
se muset brodit sněhem 
pěšky?“ U snowboardu se 
toto naštěstí nestane, tam je 
to jenom větší dřina se z toho 
hlubokého sněhu dostat ven… 
Proto rada zní: nepadat, ne-
zastavovat, neodpočívat, jet!

už při prvním 
pohledu 

na propagační 
fotografie je jasné, 

že bomber ski je 
tak trochu jiná 

značka

A co lyžaři v CIMEXU?

1. Kdy jste poprvé stál/a na lyžích?
2.  Jaká je vaše oblíbená lyžařská destinace (a proč)? 
3.  Dáváte přednost sjezdu, nebo jízdě na běžkách?
4.  Co je pro vás nejdůležitější součást lyžařského 

vybavení, bez které by zážitek na sněhu nebyl to 
pravé ořechové?
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Vítejte v Krkonoších!
Přestože v Krkonoších existují ideální podmínky na jakýkoli pohyb v průběhu 
celého roku, zima je tu vždy nejlepší a také nejtradičnější. Díky dlouholetým 
zkušenostem také místní hotely umí svým hostům nabídnout sněhové 
vyžití na všech možných úrovních. 

Chcete vyrazit do Harrachova, chcete si užít skvělou péči a zároveň vás lákají 
běžky? Doporučujeme orea resort sklář (obr. 01), který najdete jen pět 
minut pomalé chůze od centra Harrachova a který vám kromě 171 pokojů 
nabídne vlastní wellness centrum. O kulinářské zážitky se postará restaurant 
Bella Vista Club a après ski zážitky najdete v Jack Danielʼs baru s krbem. 

A lyžování? Vzhledem k tomu, že Krkonoše patří k nejvyhledávanějším 
běžkařským lokalitám, vás nepřekvapí rozmanitá nabídka tras na webových 
stránkách resortu – na výběr dostanete z osmi tratí různé úrovně obtížnosti, 
které vás provedou po překrásném okolí. Můžete si vybrat, zda chcete vidět 
pramen Labe, Mumlavský vodopád, nebo Čertovu horu. 

Jestliže raději zvolíte klidnější pobyt stranou civilizace a Harrachov vám 
připadá příliš živý, nemůžete sáhnout vedle při výběru orea resort horal 
Špindlerův Mlýn (obr. 02). Od centra Špindlerova Mlýna je vzdálený 1,5 km 
a vše je dostupné autobusem, který staví přímo před hotelem. Ubytování 
poskytuje 164 pokojů, hlad zaženete hned ve dvou hotelových  
restauracích – Panorama (s úžasným výhledem) a Ski. Zábavu najdete 
ve Snowboard Baru. Pro děti jsou připravené animační programy.

Chtěl stavět lyže propracované a zároveň jednoduché – 
lyže pro všechny. A rozhodně se mu jeho úmysl podařil 
tak dobře, že se na něj obrátili věhlasní britští stavitelé 
luxusních vozů z Crewe a vznikly lyže „zai for Bentley“. 
Dokonalá ukázka detailní práce, úzkostně přesných 
proporcí, ručního zdobení a  jen těsně pod povrchem 
technologická vyspělost, jež spočívá v reaktivním zaob-
leném designu se zónami ohybu, které se dokážou ply-
nule měnit, takže umožňují naprosto přesné otáčení bez 
ohledu na  to, zda jedete po  svahu carvingovým, nebo 
driftingovým stylem. Jízda je za všech okolností plynulá, 
stabilní a zároveň bleskově rychlá. 

Horní hranu zdobí mřížka, která jasně odkazuje 
na  mříž chladiče luxusních sportovních vozů Bentley, 
zároveň lyži zpevňuje a rozkládá napětí při jízdě na větší 
plochu – na špičce přitom mají šířku 130 mm, takže je to 
opravdu velká plocha – a mění dávno známý tvar v nad-
časovou designovou lahůdku. K tomu si přičtěte ručně 
šitý vak a karbonové hole s koženými rukojeťmi, zdobe-
nými logem Bentley. Zima nikdy nevypadala lépe. ■

ultraluxusní kombinace ručně montovaného 
britského vozu, ručně sestavovaných lyží 

a ručně šitých kožených potahů tyček – lépe 
(a dráž) už to nepůjde

V čem spočíVá podstata 
úspěchu BomBer ski? 
Jsou to extrémně 
přesné a technicky 
dokonale Vyladěné 
lyže, které ručně 
skládá ze šVýcarského 
dřeVa tým odBorníků 
V italských alpách

01

02
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                    Šperky

Blýskavé potěšení 
Lidé se zdobili šperky již před 100 000 lety. Tehdy k tomu používali 
například mušle. První zlaté poklady pochází z 1. tisíciletí před 
naším letopočtem. Čas neúprosně běží dál, šperky jsou však časem 
nepostižitelné. V průběhu věků si zachovávají svůj půvab.

text: Jana Jiráňová, foto: šperkaři

tiFFany – tiFFany t
Do rodiny minimalistických šperků Tiff any T, 
jež má evokovat energii a kreativitu New Yorku, 
přibyly nové kousky. Jedním z nich je také nára-
mek Tiff any T Wrap s diamanty, který si oblíbila 
i návrhářka Victoria Beckham. K dostání je 
ve verzi ze žlutého a z růžového zlata a ze stříbra, 
jeho cena se pohybuje okolo 230 000 korun.

taMara coMoli – Fairy
Tvrzením, že v jednoduchosti je krása, se inspirova-
la i Tamara Comoli, která uvedla řadu šperků s náz-
vem Fairy. Náušnice, náhrdelníky, náramky a prs-
teny s motivem lístků jsou zhotoveny z růžového, 
bílého či žlutého 18karátového zlata. Ceny začínají 
na 990 eurech.
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dyrberg/kern – northern lights
Šperky dánské značky Dyrberg/Kern našly pro pod-
zimní sezonu inspiraci v severní polární záři. Jednou 
z novinek je i kolekce Prado, jejíž základ tvoří černý 
mramor v kombinaci s pozlacenou nerezovou ocelí.  
Prsten pořídíte za 89 eur, náramek za 115 eur.

roberto coin – garden
Pohádková kolekce Garden je interpretací snových 
světů a tajných zahrad. Diamanty v kombinaci 
s rubíny, safíry, barevnými kameny a výjimečným 
brusem jsou ideálním doplňkem pro moderní víly. 
Za prsten ze žlutého, z bílého a černého zlata s ame-
tystem, smaragdy a diamanty zaplatíte přibližně 
135 000 korun.

bulgari – serpenti
Motiv hada, představujícího moudrost, vitalitu 
a koloběh života, sahá až do řecké a římské mytolo-
gie. Tento elegantní symbol ožívá v sofi stikovaných 
špercích Bulgari, které svou nositelku promění 
v novodobou nilskou královnu. S diamantovým 
náhrdelníkem z bílého zlata budete stoprocentně 
nepřehlédnutelná. 

pandora – pandora rose
Růžové zlato se stále těší oblibě. Pokud baví i vás, 
určitě si vyberete z nové kolekce Rose, kterou 
tvoří romantické šperky v tomto módním odstínu. 
Milovnice okázalosti potěší prsten s názvem Můj 
princeznovský diadém se zirkony, ty umírněnější 
třeba náhrdelník Srdce.

s rubíny, safíry, barevnými kameny a výjimečným 
brusem jsou ideálním doplňkem pro moderní víly. 
Za prsten ze žlutého, z bílého a černého zlata s ame-
tystem, smaragdy a diamanty zaplatíte přibližně 
135 000 korun.
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                    architektura

Pyramida 
na Břevnově
V 60. letech minulého století začala 
stověžatá Praha lákat stále více 
turistů. A to nejen domácích, ale 
také těch ze zahraničí. Bylo proto 
potřeba nových hotelových kapacit. 
Turistický boom tedy vedl k rozsáhlé 
výstavbě hotelů.

text: Andrej Poliak, foto: archiv CIMEX
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Orea Hotel Pyramida ****
Bělohorská 24, 169 00 Praha 6 
Tel.: +420 233 102 273/282 – rezervace
Tel.: +420 233 102 111
Fax: +420 233 357 312
E-mail: pyramida@orea.cz
Web: www.hotelpyramida.cz

27



Břevnov byl výnosem Františka Josefa I. po-
výšen na město v roce 1907. Samostatnost 
si břevnovští užívali čtrnáct let, pak se 
roku 1922 stal součástí hlavního města Pra-
hy. S tím byl samozřejmě svázán také další 

rozvoj této městské části. Ve druhé polovině 20. století 
vzniklo na území Břevnova několik architektonicky za-
jímavých staveb, například budova Ústavu makromo-
lekulární chemie Akademie věd ČR od  Karla Pragera 
nebo komplex Ústřední vojenské nemocnice postavený 
podle projektu Bedřicha Adámka. Mezi podobně impo-
zantní budovy bezesporu patří hotel Pyramida v Břev-
nově. 

Po skončení druhé světové války se Praha turisticky 
vyvíjela jen velmi pozvolna. Od druhé poloviny 50. let 

20. století se časy začaly velmi pomalu měnit k lepšímu. 
Díky mnoha českým úspěchům na poli kultury v zahra-
ničí začala v  60. letech stověžatá matička lákat stále 
více turistů. Uvolněná 60. léta přála mezinárodní turis-
tice. Jen pro srovnání, v roce 1960 byl počet mezinárod-
ních turistů na celém světě méně než 100 milionů. 

O dvacet let později to bylo podle údajů Světové or-
ganizace cestovního ruchu již čtyřikrát více. Praha ne-
byla na zahraniční a domácí turisty připravená, a tak 
se zcela logicky potýkala s  nedostatkem kvalitních 
ubytovacích kapacit. Začalo se s  mohutnou výstav-
bou. V  letech 1960 až 1989 vyrostlo v hlavním měs-
tě několik architektonicky významných hotelových 
komplexů, které jsou dnes neodmyslitelnou součástí 
pražských ulic. 

jestliže z některých pokojů se nabízejí nádherné výhledy směrem 
k hradčanům, vnitřní bazén díky prosklené stěně nabízí výhledy na střešovice
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V roce 1967 vyhlásil Úřad hlavního architekta sou-
těž na stavbu Domu rekreace ROH (Revoluční odboro-
vé hnutí). Na pozemku nedaleko pražského Pohořelce 
měl vyrůst exkluzivní hotel pro tuzemské i zahraniční 
hosty. Architekti byli limitováni výškovou hladinou 
okolní zástavby. Museli tedy pustit z  hlavy myšlenky 
na stavbu hotelů, jaké vyrostly v Libni (Olympik, 1971), 
na Pankráci (Panorama, 1983) nebo v Nuslích (Forum, 
1988). Úřad hlavního architekta vyhlásil dvě druhé 
ceny. Zvítězili Neda a Miloslav Cajthamlovi. 

Koncept stavby vychází z  půdorysného rastru rov-
nostranných trojúhelníků s délkou strany 6 m, hmoto-
vě se rozvíjejícího do  tří křídel, tvořících v  celku py-
ramidálně ustupující komolý jehlan. Stavět se začalo 
v roce 1980. Hotel se 610 lůžky byl dokončen o sedm 
let později. U hlavního objektu byla užita technologie 
zvedaných stropů a  panelový plášť s  typovými dře-
vohliníkovými okny. Objekt prošel množstvím staveb-
ních úprav – na některých se podíleli i jeho autoři. 

Hotel se po revoluci v roce 1989 dočkal rozsáhlé re-
konstrukce. Renovovány byly rovněž interiéry. Hotel 
nyní nabízí 336 pokojů a  apartmánů, dvě restaurace, 
relaxační centrum s  bazénem a  se saunou. Vnitřní 
bazén má prosklenou stěnu s  výhledem na  Střešovi-
ce. V  objektu je rovněž konferenční centrum a  kino. 
Z pokojů směrem do centra města jsou úžasné výhledy 
na panorama Hradčan a Strahovského kláštera, kam je 
to pěšky jen pár minut. Nově byla otevřena à la carte 
restaurace ENERGY Wine & Pasta, která nabízí výteč-
né menu inspirované italskou kuchyní doplněnou o bo-
hatou nabídku italských vín. ■

Co je brutalismus?
Brutalismus je architektonický styl od poloviny 20. století. Hodně staveb 
v tomto stylu bylo v bývalém Československu postaveno v normalizačních 
70. letech minulého století. Brutalistické stavby se vyznačují surovými 
betonovými povrchy. Záměrem architektů bylo až extrémní přiznání 
materiálů a obslužných prvků. Častým prvkem brutalismu jsou například 
mohutné betonové pilíře staveb. Podobně jako u bytového komplexu Unité 
dʼHabitation od Le Corbusiera nebo u budovy bývalého Federálního 
shromáždění v Praze hned vedle historické budovy Národního muzea.

hotel nabízí 336 pokojů a apartmánů

prostorná recepce hotelu poskytuje  
hostům veškeré pohodlí a komfort 

hotelová restaurace a lobby bar Franz kafka
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CESTOVáNí
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Cestování  
za sluncem
Za teplem a mořem se dá cestovat po celý rok. Takže 
kdo nemá rád zimu, může směle vyrazit za sluníčkem. 
Přinášíme vám tři nejkrásnější ostrovy podle 
cestovatelského serveru TripAdvisor. Místa vybírali 
cestovatelé z celého světa.

31



Maui, havaj
Havajské ostrovy dokážou svou faunou a flórou 
uchvátit každého. Cestovatelé na serveru TripAdvisor 
za nekorunovaného krále všech ostrovů světa vybrali 
Maui. Je druhým největším z osmi Havajských ostrovů 
a má toho hodně co nabídnout. Jedním z hlavních 
lákadel je park Iao Valley, který se nachází pět 
kilometrů západně od městečka Wailuku. Známý je 
díky vegetaci hustě pokrytých lávových homolí, které 
dosahují výšky až 370 metrů. Rozkládá se na ploše  
2,5 hektaru. Turistickou atrakcí nejvyššího řádu 
je také 3055 metrů vysoká sopka Haleakalā. 
V havajštině toto jméno znamená „dům slunce“. V krá-
teru podle legendy sídlí babička poloboha Maui. Le-
genda vypráví o tom, jak babička v kráteru uvěznila 
slunce, aby zpomalila jeho putování po obloze a byl 
tak delší den. Sopku obklopuje stejnojmenný národní 
park s rozlohou 122,15 km2, jehož velkou část tvoří 
divočina. Krásy parku můžete objevovat na kole nebo 
na koni. O tom že má park opravdu co nabídnout, 
svědčí návštěvnost. Každý rok jeho krásám neodolá 
1,5 milionu turistů. Maui je dobrá základna při objevo-
vání dalších havajských ostrovů. Místní letecká dop-
rava má hustou síť a funguje tu prakticky jako místní 
MHD, jen poněkud dražší. Letenky stojí od 50 do  
100 dolarů. Maui je ideální pro motoristy, kteří 
prahnou po klikatých silničkách. Z Kahului do Hany 
vede silnice Hana Highway, která se klikatí podél 
pobřeží a je na ní přes 600 zatáček a 59 mostů, přes 
46 z nich projede jen jedno auto.
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Maui 
dostupnost: Let na Maui z Prahy 
zabere se dvěma přestupy 
(Frankfurt na Mohanem, San 
Francisco) přes 20 hodin.
rozloha: 1884 km2

Maximální délka: 64 km
Maximální šířka: 42 km
Měna: americký dolar (USD)
souostroví: Havajské ostrovy
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santorini, kyklady
Santorini je největším ostrovem stejnojmenného sou-
ostroví v Řecku. Tvoří jižní okraj souostroví Kyklady 
na rozhraní Egejského a Krétského moře. Teploty se 
tu v zimě přes den pohybují kolem 15 stupňů Celsia. 
Souostroví leží v sopečné kaldeře. Vzniklo po výbu-
chu sopky, který doslova rozmetal ostrov Théra. Síla 
erupce byla obrovská. Odhaduje se na 2400 megatun 
TNT, což je síla odpovídající 160 000 hirošimských 
bomb. Ostrov se do paměti turistů vryje okamžitě 
díky pestrobarevným domům vytesaným v útesech. 
Pro spoustu turistů je atraktivní Kamari beach, 
černá pláž sopečného původu, po které je doporučeno 
chodit v plážové obuvi. Zatímco v sezoně je zde hlava 
na hlavě, mimo sezonu si budete moci v klidu užívat 
romantické procházky. V pobřežní vesničce Kamari 
můžete navštívit rozvaliny z doby bronzové. Neda-
leko vesnice Imerovigli jsou skalní útvary Skaros, 
které můžete prozkoumat na vlastní pěst nebo 
s průvodcem. Naleznete zde bývalou středověkou 
pevnost, jež čelila pirátům. V současnosti je Skaros 
zcela neobydlený. Jedinou viditelnou přítomnost 
člověka zastupuje bílá kaple Theokepasti, od-
kud si můžete vychutnat krásný západ slunce. 
Ve středověku bylo na ostrově pět pevností. Skaros 
z nich byla ale nejdůležitější.

Santorini
dostupnost: Na Santorini to z Atén trvá letadlem  
45 minut. Z Prahy do Atén 2 hodiny a třicet minut.
rozloha: 90,96 km2

Maximální délka: 18 km
Maximální šířka: 12 km
Měna: euro (EUR)
souostroví: Kyklady
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jaMajka
První trojici nejkrásnějších ostrovů uzavírá Jamajka. 
Ostrov leží ve Velkých Antilách v Karibském moři 
a roku 1494 ho objevil janovský mořeplavec Kryštof 
Kolumbus. Jamajka je jako stvořená pro milovníky 
přírody. Indiáni, kteří před španělskou kolonizací 
na ostrově žili, ostrovu říkali země dřeva a vody. 
Zátoka Montego Bay nabízí průzračné moře pro 
šnorchlování. A hudební nadšenci se mohou vlnit 
v rytmu reggae v některém z četných klubů v Kings-
tonu. Díky tropickému podnebí je příroda na Jamajce 
jedinečná. Najdete zde mnoho endemických dru-
hů rostlin a živočichů vyskytujících se výhradně 
na Jamajce. První kroky většiny návštěvníků vedou 
do Národního parku Blue and John Crow Mountains, 
který je od roku 2015 zapsaný na Seznamu světové-
ho dědictví UNESCO. Základem parku je uzavřený 
listnatý les. Ve zbytku je les upravován. Své útočiště 
zde má řada ohrožených živočichů, jako například 
jamajský černý pták nebo jamajský hroznýš. Park 
je posledním ze dvou známých lokalit, kde můžete 
vidět otakárka jamajského, největšího motýla na zá-
padní polokouli. Pro aktivní dovolenou je Jamajka 
ideální. Vyzkoušet si tak můžete například rafting 
nebo můžete Jamajku poznávat z koňského hřbetu. 
Milovníky slunění a koupání doslova nadchne nej-
delší zdejší pláž Seven Mile Beach.
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Jamajka
dostupnost: Na Jamajku se letecky z Prahy dostanete 
s jedním přestupem v New Yorku za 23 hodin.  
Přes Vídeň a Miami to zabere 18 hodin.
rozloha: 10 991 km2

Maximální délka: 235 km
Maximální šířka: 84 km
Měna: jamajský dolar (JMD)
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Vánoční inspirace
Tradičními pokrmy na vánoční tabuli jsou smažený kapr a bramborový 
salát. Požádali jsme šéfkuchaře Romana Hardbolce, aby pro naše 
čtenáře připravil tradiční vánoční večeři. Pustil se do toho hezky 
zostra. Připravil večeři s asijskou příchutí.

gASTRO

Recept k přípravě 4 porcí

přísady:
4 filety z kapra (á 175 g) – s kůží bez šupin
1 ½ polévkové lžíce sójové omáčky
1 ½ polévkové lžíce mirinu nebo saké (rýžové víno)
2 čajové lžičky nastrouhaného zázvoru
3 stroužky česneku, prolisované
1 polévková lžíce grilovacího koření
60 g hladké mouky
½ čajové lžičky soli
130 g japonské strouhanky (případně obyčejné)
2 vejce
rostlinný a sezamový olej ke smažení
citrón a petrželová nať k nazdobení

postup:
1.  V míse smícháme sójovou omáčku, mirin nebo saké, zázvor, česnek 
a polovinu dávky grilovacího koření. Přidáme filety, přikryjeme 
potravinářskou fólií a dáme vychladit na 1 hodinu do lednice.

2.  V další míse smícháme hladkou mouku se solí, v druhé rozšleháme 
vidličkou vejce a ve třetí smícháme zbytek grilovacího koření se 
strouhankou. 

3.  Filety obalujeme v připraveném trojobale (necháme okapat marinádu 
z filet, lehce obalíme v mouce, pak namočíme do vajec a pak 
do strouhanky, kterou trošku přitlačíme). 

4.  Dáme na 30 minut do ledničky vychladit a pak smažíme dozlatova 
na pánvi s rostlinným olejem smíchaným ze 2/3 se sezamovým olejem. 

5.  Hotové filety položíme na papírový ubrousek a uchováváme je teplé 
v troubě. 

6.  Při výdeji zdobíme citrónem a petrželovou natí. Podáváme s bramborovým 
salátem s příchutí Asie.

Smažený, marinovaný kapr s bramborovým salátem s příchutí Asie
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Bramborový salát s příchutí Asie 
Recept k přípravě 4 porcí

přísady:
4 oloupané mrkve
½ oloupaného celeru
2 oloupané petržele (kořeny)
500 g brambor

dresink:
175 g majonézy
1 ½ polévkové lžíce znojemských okurek – drobně nakrájených
1 polévková lžíce rýžového octu
2 ks jarní cibulky (jejich bílá část) – drobně nakrájené
4 g petrželové natě – drobně nakrájené
1 stroužek česneku, prolisovaný
bílý mletý pepř a sůl dle chuti

postup:
1.  V osolené vodě uvaříme kořenovou zeleninu a necháme ji stranou vychladit. 
Stejně tak uvaříme ve slupce brambory a dáme je stranou. 

2.  Po vychlazení brambory oloupeme, nakrájíme na menší kostky a dáme 
do větší mísy. 

3.  Kořenovou zeleninu taktéž nakrájíme na menší kostky a dáme do mísy 
s brambory. 

4.  Vše promícháme s dresinkem, který jsme připravili smícháním všech 
ingrediencí.

5.  Pokud vám ještě zbude prostor na polévku, tak tady je recept na moji 
„signature“ polévku, která skvěle doplní hlavní pokrm.

Pórkovo-hruškový krém 
s plísňovým sýrem 
a pažitkou
K přípravě 8 porcí

přísady:
4 lžíce másla 
5 pórků (jejich bílé části očištěné, rozpůlené a nakrájené na tenká 
půlkolečka)
3 brambory (středně velké, oloupané a nakrájené na kostičky)
4 hrnky kuřecího vývaru
1 kg konzervovaných hrušek (nakrájených na větší kusy)
1 hrnek nálevu z konzervovaných hrušek 
2 lžičky soli 
½ lžičky bílého pepře (mletého)
1 hrnek smetany ke šlehání
150 g plísňového sýru (např. Nivy, rozdrobené)
2 lžíce čerstvé pažitky (drobně nakrájené)

postup:
1.  V hlubokém hrnci za středně vysoké teploty podusíme na másle 
pórky (5 minut).

2.  Přidáme brambory a za občasného míchání orestujeme (3 minuty). 
3.  Zalijeme kuřecím vývarem, nálevem z hrušek, přidáme sůl, pepř 
a vaříme, dokud nejsou brambory měkké (asi 10 minut).

4.  Dáme stranou, přidáme hrušky a vše důkladně rozmixujeme ručním 
mixérem.

5.  Vrátíme na plotnu, vmícháme smetanu, dochutíme solí, pepřem 
a za mírné teploty prohřejeme (5 minut). 

6.  Podáváme teplé, posypané plísňovým sýrem a pažitkou.

tip: Chuť polévky můžete zvýraznit přidáním ½ lžičky drobně 
nakrájeného rozmarýnu do vývaru.
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PROFIL

Rok práce s úsměvem
Když před oboru neznalým člověkem řeknete, že pracujete ve facility 
managementu, nejspíš se vám dostane prázdného pohledu a diskuse 
pravděpodobně rychle skončí. Pro většinu lidí jde o relativně neuchopitelný 
pojem, pod nímž si nedokážou vůbec nic představit.  

text: Robert Čapek, foto: archiv CIMEX

orea resort 9skal v překrásné krajině 
žďárských vrchů u Milovského rybníka
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Jedna z nejstručnějších definicí říká, že facility ma-
nagement je „multioborová disciplína, která se 
zabývá řízením podpůrných činností firmy“. Další 
pokusy o vysvětlení tohoto pojmu působí podobně, 
ale v každém najdete nějaký tvar slova „podpora“. 

A právě v tom spočívá skutečný smysl facility manage-
mentu: podstatou je, aby ti, kteří mají pracovat, měli 
veškeré podmínky k odvedení co nejlepšího výkonu. 

Byl by samozřejmě omyl si nechat přehled služeb 
facility managementu omezit slovem „facility“ – v této 
práci nejde výhradně o to, aby bylo v kanceláři teplo, 
aby v celém domě tekla voda a aby v zimě nepokrývala 
parkoviště vrstva ledu. Tyto služby jsou určeny každé-
mu, firmám i jednotlivcům, kteří potřebují a chtějí, aby 
se nějaká neviditelná entita postarala o  věci, na  něž 
nemají čas, energii nebo zkušenosti. 

Nejlépe to ostatně shrnul ředitel společnosti Arride-
re Martin Kaleta: „Představte si – Čechům blízký – ná-
rodní hokejový tým, který míří na rozhodující světový 
zápas. U  haly nemá kde zaparkovat, do  šatny se do-
stane se zpožděním, dresy nikde, hokejky nikde, fyzio-
terapeuti nikde, brusle nenabroušené… Tým za těchto 
okolností se vší pravděpodobností nedokáže odvést 
ten nejlepší výkon (bez hokejek a dresů to bude prav-
děpodobně dokonce kontumační prohra).“

roční oslavenec
Podle Martina Kalety se založení společnosti Arridere 
počítá od 1. října 2015. Firma tak má za sebou již rok 
existence, a  to je rozhodně výborná příležitost nejen 
k oslavám, ale také k pohledu na to, jak oslavenec pro-
spívá a roste. 

Kořeny vzniku ale sahají do roku 2014, kdy se spo-
lečnost CIMEX rozhodla zúročit své bohaté, více než 
dvacetileté zkušenosti s facility managementem svého 
vlastního majetkového portfolia. Je to vlastně logické – 
pokud se dokážeme na poměrně vysoké úrovni starat 
o vlastní majetek, proč bychom tytéž služby nezkusili 
nabídnout svým stávajícím zákazníkům a případně zís-
kat nové klienty? 

usMívejte se!
Jedním z kladů společnosti Arridere je už samotný její 
název. Vychází z  latinského „usmívat se“ a  skrývá se 
v něm odkaz na tu nejdůležitější věc a zároveň důležitou 
podmínku při náboru nových zaměstnanců – touto věcí 
je pozitivita. Na  samém počátku založení společnosti 
mělo její vedení naprosto jasnou vizi, z  níž nehodlalo 
slevit: Jakékoli služby se dají nabízet s úsměvem a dob-
rým přístupem. Pozitivita není jen hezké slovo v  pro-
pagačních materiálech, ale hlavně styl práce více než 
sedmdesáti zaměstnanců v řadách společnosti. 

realizace fit-outu v budově cityWest

zaměstnankyně společnosti arridere pro službu recepce

realizace fit-outu v budově cityWest
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Nejsilnější stránkou společnosti Arridere není ani 
základní jmění, ani přehledná webová prezentace, ani 
přátelská cenová nabídka – jsou to její lidé. Zaměstnan-
ci a minimální řídicí aparát, díky němuž se společnost 
dokáže rychle a bez problémů přizpůsobit jakémuko-
li požadavku klienta. Snad nejpřiléhavěji by se dala  
Arridere přirovnat k pětihvězdičkovému hotelu, vede-
nému jednou rodinou. Každý okamžik je dobrý k tomu, 
aby se pracovníci snažili vytvořit něco nového, aby vy-
cházeli zákazníkům vstříc a starali se o něj jako o ro-
dinného přítele. 

zkuŠenosti a nadŠení
Pokud ovšem chcete vybudovat solidní společnost s dob-
rým jménem – bez ohledu na to, v jakém oboru budete 
podnikat –, pak potřebujete, aby v jejím čele stál člověk, 
který zosobňuje její cíle. Tak by se dal popsat ideální 
stav, o němž sní všichni zakladatelé. Když se společnost 
CIMEX rozhodla rozšířit své pole působnosti, vybrala si 
do čela Arridere Martina Kaletu. Ten se v oblasti facility 
managementu pohybuje už celých dvanáct let – od dob 
svých studií na stavební fakultě Českého vysokého uče-
ní technického a postupem času prošel všemi oblastmi 
jeho disciplín, energetikou počínaje a koncepcí a nasta-
vováním tvrdých i  měkkých služeb konče. Zároveň se 
svou prací je členem představenstva české pobočky me-
zinárodní asociace facility managementu IFMA. ■ 

zaměstnanci společnosti arridere pro službu technické správy 
objektu

arridere s.r.o., na pankráci 1062/58, 140 00 praha 4
tel.: 261 304 050, e-mail: info@arridere.cz, web: www.arridere.cz

42      MIXER  MAGAZíN



Ztracené sochy v novém
Společnost Arridere se podílela na restaurování pěti soch od Jaroslava 
Brůhy, které byly v neutěšeném stavu v Mariánských Lázních. Celý soubor 
byl dokonce považován za ztracený.

Brůha sochy vytvořil na přelomu 20. a 30. let  
19. století. Sousoší „Architektura a  inže-
nýrství“, původně zdobící fasádu kubistic-
kého domu Spolku inženýrů a  architektů 
(nynějšího hotelu President) v  Praze, bylo 

dlouhou dobu považováno za ztracené. Sousoší tvoří pět 
samostatně stojících figur nadživotní velikosti, které 
představují ženskou figuru jako personifikaci architektu-
ry a čtyři mužské postavy s atributy jednotlivých oborů 
inženýrského stavu (chemie, strojírenství, agrotechnika, 
geodézie). Sochy byly nakonec nalezeny v Mariánských 
Lázních. Čtyři z nich, umístěny u hotelu Monty, byly v ža-
lostném stavu. Nejzachovalejší byla socha s ženskou po-
stavou, protože byla vystavena v  interiéru hotelu Orea 
Hotel Bohemia.

Současný vlastník těchto uměleckých děl se obrátil 
na společnost Arridere s žádostí, aby zajistila jejich re-
staurování. Delikátní práce se ujala společnost TRITON 
z Prahy. Arridere v první fázi zajistila odborný odvoz soch 
do  restaurátorské dílny. Práce zabraly tři měsíce. Re-

staurátoři přistoupili nejprve k odsolení a očištění soch 
od  hrubých nečistot. Napravili rovněž poškozené části 
z předchozích restaurátorských zásahů a na závěr sjed-
notili barevnost všech soch. A  aby byly chráněny před 
deštěm, provedli restaurátoři tzv. hydrofobizaci, tedy vy-
tvořili vodoodpudivou vrstvu. Hydrofobizační prostředek 
proniká do malé hloubky porézních materiálů a vytváří 
vrstvičku, která odpuzuje vodu. Tato hydrofobní vrstva je 
bezbarvá a dobře propouští vzduch i páru.

Společnost Arridere pro vlastníka sousoší zajistila 
veškeré služby spojené s restaurováním soch na klíč. Jed-
ná se o ukázku služby, kterou mimo běžně nabízeného 
facility a property managementu může a umí společnost 
Arridere nabídnout v  oblasti nakládání s  uměleckými 
díly. Soubor služeb může být doplněn o katalogizaci děl, 
odborné posudky, pracovní nebo prezentační fotodoku-
mentaci. Služba je vhodná pro vlastníky nemovitostí, 
kteří umějí hodnotně propojit stavbu s  uměním, nebo 
tam, kde je umění již běžnou součástí stavby či exteriéru 
(historické stavby, sakrální objekty a jiné). ■
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KULTURA

Dlabačov slavil 
první narozeniny
Rok se s rokem sešel a legendární kino Dlabačov, které sídlí v břevnovské 
dominantě Orea Hotel Pyramida, letos v říjnu oslavilo první narozeniny 
své novodobé historie. 

foto: Jiří Šeda

01 02
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Loni svůj provoz obnovilo po třináctileté pau-
ze. Praha 6 se tak po zániku kina Ořechovka 
opět dočkala svého vlastního biografu. Vel-
kolepá narozeninová party se konala 21. října 
a na své si přišly všechny věkové kategorie, 

od  těch nejmenších přes teenagery až po dospělé. Pá-
teční oslavu odstartovala odpolední premiéra české fil-
mové pohádky Lichožrouti. Po skončení filmu následo-
vala tvůrčí ponožková dílna v kavárně Multifunkčního  
centra Dlabačov, kde si každý mohl vyrobit svého Licho-
žrouta a oživit tak osamělou lichou ponožku. Neméně 
tajemný svět plný pozoruhodných příběhů nabídlo uni-
kátní mobilní planetárium se sférickým promítáním 
vesmíru na  planetární kopuli, doprovázeném lektor-
ským výkladem. Pro dospělé diváky Dlabačov uvedl 
vyprodané představení oblíbeného improvizačního di-
vadla VIZITA, v hlavní roli s Jaroslavem Duškem, který 
se zároveň ujal slavnostního nakrojení dortu k 1. naro-
zeninám Dlabačova. S  přáním se připojil i  Jan Lacina, 
místostarosta městské části Praha 6. 

Ve 21.30 odstartovala noční projekce filmového trhá-
ku Deadpool. Po jeho skončení nastal správný čas zavr-
šit celodenní zážitek na afterparty s Floex DJ Set. ■

01.-03.  narozeninovnou oslavu si užily všechny věkové kategorie, 
od těch nejmenších až po dospělé. 

04.  zahájení slavnostního večera se účastnil také místostarosta 
prahy 6 jan lacina (vlevo). 

05.  představení improvizačního divadla vizita s jaroslavem 
duškem bylo vyprodané.

06.  první narozeniny dlabačova oslavili také čtyřnozí miláčci.

03

04

05

06
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                    kultura

Green Day se vrací do Prahy
Po dlouhých sedmi letech se do české metropole vrací 
americká kapela Green Day, která ve druhé polovině 
ledna 2017 vystoupí v pražské Tipsport Aréně. Jako 
předkapela během evropské části světového turné 
vystoupí The Interrupters. I když brzy uplyne již  
30 let od vzniku této punkrockové legendy, trio 
vedené zpěvákem a kytaristou Billiem Joem Armst-
rongem přijede na vrcholu svých tvůrčích sil. Doka-
zují to nejnovější singly Revolution Radio a zejména 
Bang Bang, který se po třech týdnech katapultoval 
na vrchol rockové hitparády Billboard. Obě písně 
pocházejí z nového, v pořadí dvanáctého studiového 
alba s názvem Revolution Radio. Kolekce dvanácti 
nových písní vyšla 7. října na labelu Reprise/War-
ner Bros. „Svět samozřejmě ztratil svoji kolektivní 
povahu... a já, Mike a Tré jsme také ztracené duše. 
Deska Revolution Radio se stane tím důvodem, aby 
se všechny ztracené duše daly dohromady, tančily 
spolu, zpívaly... a především, aby našly jedna druhou. 
Na tomto poselství byli a jsou Green Day od začátku 
založeni,“ řekl frontman Billie Joe Armstrong.  

Akce se koná: 22. 1. 2017
Doporučené ubytování: Orea Hotel Pyramida****
www.hotelpyramida.cz

Unikátní mechanický betlém
V obci Horní Lideč ve Zlínském kraji je jedinečná 
expozice unikátního mechanického betlému. 
Dokončen byl v roce 2012. Je společným pro-
jektem dvou obcí. Na české straně obce Horní 
Lideč, na slovenské straně vesničky Dohňany. 
Hornolidečský betlém není pouze příběhem o na-
rození Ježíška, ale především představuje čtyřicet 
významných míst Zlínského a Trenčínského 
kraje, například Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, 
zámek Buchlovice, Radhošť, Trenčínský hrad, 
zámek Bojnice atd. Část betlému je vyhrazena 
také dřevěným stavbám z Horní Lidče. Betlém 
lze navštívit celoročně. V asi 33 km vzdálených 
Luhačovicích v místním domě kultury můžete na-
víc od 2. 12. do 14. 1. navštívit výstavu Příběh Bet-
lému z Horní Lidče. Historii betlému představuje 
čtyřicet velkoformátových fotografií zlínského 
fotografa Pavla Koska.

Doporučené ubytování: Orea Hotel Atrium 
Otrokovice**** www.atrium-hotel.cz 

Za metalem 
do Zlína
Finská metalová 
skupina Sonata 
Arctica vyda-
la na počátku 
října nové album 
The Ninth Hour. 
Pětičlenná skupina 
vydává album po dvoule-
té pauze. Za sebou má koncertování 
po celém světě a v únoru 2017 vystoupí 
na jedinečném koncertě také v České 
republice. Nové album představí ve zlíns-
kém klubu Masters of Rock Café.

Akce se koná: 21. 2. 2017
Doporučené ubytování:  
Orea Hotel Atrium Otrokovice****
www.atrium-hotel.cz 

Autosalon se vrací
První týden v dubnu 2017 se na brněnském výstavišti 
bude konat Autosalon Brno. Na konání této akce se 
dohodly Sdružení dovozců automobilů (SDA), Auto-
SAP a Veletrhy Brno. „Věřím, že jako automobilová 
velmoc skutečně navážeme na tradice předchozích 
Autosalonů a budeme pokračovat v roce 2017. Myslím 
si, že v nové podobě bude mít Autosalon 2017 úspěch,“ 
řekl k dohodě tajemník SDA Josef Pokorný.

Akce se koná: 5. až 10. 4. 2017
Doporučené ubytování: Orea Hotel Voroněž 
Brno**** www.hotelvoronez.cz 
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Mág filmové hudby
Italská ikona filmové hudby Ennio Morricone 

vystoupí 4. února 2017 v pražské O2 areně. Kon-
cert se uskuteční v rámci turné „60 Years of Music 
World Tour“ a doprovázet ho bude Český národní 

symfonický orchestr. Mnohokrát oceňovaný Ennio 
Morricone tak poté, co získal Oskara za práci na fil-
mu Quentina Tarantina Osm hrozných, naplánoval 
další turné a objeví se v ČR ještě jednou. Praha se 
tak stane jedním z mála měst, ve kterém světově 
uznávaný filmový hudební skladatel Morricone 
vystoupí. Mezi nejslavnější filmy, na nichž pra-
coval, patří Tenkrát na západě, Misie, Nejvyšší 

nabídka, Tenkrát v Americe, Profesionál, Pro hrst 
dolarů navíc, Maléna, Legenda o 1900 nebo právě 
oceněný snímek Osm hrozných. Ke spolupráci si 
Maestro Morricone opět vybral Český národní 

symfonický orchestr. Společně s ním bude během 
celé tour vystupovat také mnohočlenný pěvecký 

sbor a sólisté. Celkově bude na jevišti více než dvě 
stě hudebníků a zpěváků a zazní hudba nejen ze 
spaghetti westernů, ale i jeho nejnovější tvorba.

Akce se koná: 4. 2. 2017
Doporučené ubytování: 

Orea Hotel Pyramida**** www.hotelpyramida.cz

Modelové království Žďár
Jedno z největších modelových kolejišť v ČR má za svůj 
námět železniční a kulturní památky na Vysočině. 
Na ploše 50 m2 najdete železniční stanici Žďár nad 
Sázavou se strojírenskou firmou Žďas a další detaily 
regionu, například miniaturu kostela sv. Jana Ne-
pomuckého, hrad Pernštejn nebo viadukt v Dolních 
Loučkách, vše v měřítku 1 : 87 na nádherně namalo-
vaném pozadí kolem obvodu celého kolejiště. Další 
stanice, které zde můžete spatřit, jsou Nové Město 
na Moravě, Nedvědice a Hamry nad Sázavou. Kolejiště 
nabízí pohled na 600 m kolejí a přes 160 výhybek, 
po kterých se prohání až 70 vlakových souprav.

www.mkzdar.cz
Doporučené ubytování: Orea Resort Devět Skal 
Vysočina*** www.resortdevetskal.cz

Muzeum historických motocyklů
Nejen pro fanoušky jednostopých strojů je určeno Mu-
zeum historických motocyklů v Železné Rudě. Expozice 
obsahuje jak kolekci historických motocyklů a jízdních 
kol, tak i několik historických automobilů. Návštěvník 
zde může najít světové unikáty, které se dochovaly často 
v jediném kuse či pouze v několika málo exemplářích. 
K vidění jsou zde např. unikátní motocykl Gőrner 
Klatovy z roku 1921, řemenový Tyler z roku 1919, první 
vyráběný automobil Škoda na dřevěných loukoťových 
kolech a mnoho dalších. Expozice se každý rok doplňuje 
a rozšiřuje. V pravém křídle loveckého zámečku, který 
v roce 1690 postavil hrabě Jindřich z Nothaftu, se nachází 
také expozice odhalující historii lyžování na Šumavě 
a v severním křídle je otevřena výstava Český kráter.

www.historicke-moto.cz
Doporučené ubytování: 
Orea Hotel Horizont Šumava***
www.resorthorizont.cz
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on: Kalhoty 3499 Kč Nautica, svetr 4999 Kč Nautica, košile 4599 Kč;  
hodinky – IWC Portuguese, chronograf, ref.: IW371446, cena: 213 000 Kč, Hodinářství Dušák
ona: Svetr 3499 Kč Nautica, džíny 4199 Kč Nautica; boty 3699 Kč Tommy Hilfiger z butiku Humanic, 
hodinky – Omega Seamaster AQUA TERRA 38,5 mm, ref.: 231.92.39.21.04.001, cena: 173 000 Kč, Hodinářství Dušák

FASHION STORY
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Zimní  
inspirace
Blížící se konec roku nás inspiroval, 
abychom vyrazili do Krkonoš 
a v hotelu Orea Resort Sklář pro 
vás přichystali módní ochutnávku 
z butiků Nautica a Barbour 
doplněnou botami z butiku Humanic. 
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on: Svetr 3899 Kč Barbour, kalhoty 3399 Kč Barbour, košile 3399 Kč Barbour
ona: Kalhoty 3399 Kč Barbour, košile 3899 Kč Barbouro
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on: Svetr 3899 Kč Barbour, kalhoty 3399 Kč Barbour, košile 3399 Kč Barbour
ona: Kalhoty 3399 Kč Barbour, košile 3899 Kč Barbour, kozačky 2999 Kč Tamaris z butiku Humanic
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on: Prošívaná bunda 5499 Kč Barbour, kalhoty 3399 Kč Barbour 
ona: Pončo 7499 Kč Barbour
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Foto: Jaro Šimandl 
Make-up: Soňa Zuberová 
Modelové: Klára Kousalová, Daniel Vojtěch 

orea resort sklář harrachov ****
V překrásné horské krajině, pouhých pět minut chůze od známého lyžařského 
centra Harrachov, naleznete Orea Resort Sklář s vlastním wellness centrem. 
Ubytovat se můžete v jednom ze 171 elegantních a útulných pokojů. 
O gurmánský zážitek se postará šéfkuchař a jeho tým v hotelové restauraci, 
à la carte restaurantu Bella Vista Club a útulném baru Jack Danielʼs s krbem. 
V hotelovém wellness centru je pro vás připraven vyhřívaný bazén, sauna 
či parní lázeň známá svými regeneračními účinky. Na závěr si pak můžete 
dopřát vodní masáž ve whirlpoolu. Firemní akci lze uspořádat v našem 
variabilním konferenčním sále až pro 400 osob. Samozřejmostí je bezplatné 
Wi-Fi připojení a možnost parkování na hotelovém parkovišti. 
www.resortsklar.cz

on: Bunda 12 499 Kč Nautica
ona: Bunda 5699 Kč Nautica
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FASHION MIX

S čím vyrazit 
na svah?  

Toužíte se zbavit loňských sněžnic 
a kandahárů? Našli jsme pro vás pár 

zajímavých alternativ.

text: Jana Jiráňová

riMoWa – topas stealth
Elegantní kufr z černého eloxovaného hliníku je 
„must have“ každého cestovatele. Odhlučněná 
kolečka Multiwheel umožňují hladký pohyb, inova-
tivní zámek TSA zase vysokou úroveň bezpečnosti. 
Novinkou je verze s elektronickým identifikačním 
štítkem, který umožňuje digitální check-in 
na letišti a šetří tak čas. 

zai – nezza
Pro ty nejnáročnější lyžaře je tady švýcarská 
značka „zai“, která se věnuje výrobě prémiových 
lyží. Textura jejich povrchu je vytvořena pomocí 
high-tech karbonové směsi, vypracované značkou 
zai speciálně pro výrobu lyží. Model Nezza je se-
strojen okolo lehčeného jasanového a topolového já-
dra a nabízí úžasný výkon v široké škále sjezdových 
podmínek. Cena se pohybuje okolo 187 000 korun.

zanier – vyhřívané rukavice heat gtX
Trpíte na zmrzlé ruce? Pak oceníte vyhřívané 
rukavice rakouského výrobce Zanier, které hřejí 
každý prst zvlášť ve třech stupních intenzity. 
Samozřejmostí je měkká kůže na dlani a membrá-
na GoreTex. K dispozici v prodejnách David Sport 
za 8190 korun.
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oakley – airWave
Tyto lyžařské brýle jsou vaší vstupenkou do bu-
doucnosti. Jejich integrovaný displej za jízdy uka-
zuje nadmořskou výšku, aktuální rychlost, změří 
ujetou vzdálenost, ale také dovede kontrolovat 
puštěnou hudbu do sluchátek nebo obsloužit tele-
fonní funkce. Pořídíte je za přibližně 15 000 korun.

burberry – kaŠMírová Šála
S touto nestárnoucí klasikou nikdy nešlápne-
te vedle. 100% kašmírová šála Burberry vzniká 
na skotském venkově a tká se na tradičních 
tkalcovských stavech. Šálu si lze personalizovat 
vyšitým monogramem. Vybírat můžete v pražském 
butiku v Pařížské ulici.

bogner – boty cervinia
V těchto botách s králičím kožíškem vám při pro-
cházce sněhovou krajinou zima nebude. Vnitřek je 
zateplený fleecem, který se dá odejmout, vnějšek 
doplňuje imitace kůže. Povrch je voděodolný, budete 
tak v teplu i v suchu. K dostání v šedé či hnědé 
variantě za přibližně 600 eur.

Moncler – bunda georgette
Základ zimní bundy Georgette italské značky 
Moncler tvoří vlna a nylon. Dominantou je 
kožešinový límec, který je opatřen pásky v „bi-
ker“ stylu. Stylovou bundu pořídíte za 1950 eur.

louis vuitton – MonograM chapka
Obrovská huňatá čepice z ovčí kůže je stylovou 
volbou k přežití nadcházející zimy. Její uši, které 
se dají zavázat nahoře, zdobí tradiční monogram 
LV a díky hedvábnému lemování je v ní příjemně. 
Více informací o ceně získáte v pražském butiku 
v Pařížské ulici.
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SPOLEČNOST

ohlédnutí za veletrheM  
eXpo real v Mnichově
Skupina CIMEX GROUP se prezentovala na nemovitostním veletrhu Expo 
Real, který se konal na počátku října v Mnichově. Cílem bylo představit 
jednotlivé byznysové linie skupiny, především nemovitostní fond Edulios 
a společnost Arridere zaměřující se na facility management. Vlastní 
prezentaci měl i hotelový řetězec Orea Hotels & Resorts a společnost 
Armando Hospitality Group zaměřená na hotelový development. Stánek 
skupiny CIMEX GROUP se těšil velkému zájmu návštěvníků veletrhu. Cenná 
je pro nás zejména zpětná vazba, která je důležitá pro naše další směřování. 
Veletrhu Expo Real se skupina Cimex zúčastnila i v roce 2015.

01 zleva: Martin kaleta a jan Fical  
02 zleva: jan kratochvíl a Martin skalický

01

02
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