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Development je  
jedno z nejkrásnějších 
povolání

Omar  
Koleilat

Grilování  
s Markem Raditschem

Podzimní dovolená  
v Černé Hoře

I muži mu podlehli.  
Fenomén pilates

S Jiřím Welschem  
nejen o NBA
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Někdy s hlavou v oblacích, jindy s nohama ve vodě, ale vždy myslíme na Zemi 
Magazín DOCK tiskneme na 100% recyklovaný papír s ekocertifikáty EcoLabel,  
Der Blaue Engel a FSC® vyrobený v české Papírně Aloisov.

KOMUNITNÍ 
MAGAZÍN

Rozhodli jsme se zpříjemnit vám život v DOCKu vlastním  
magazínem, který vás bude čtvrtletně nejen informovat o dění  
v našem areálu, ale především vám přinese zajímavé tipy  
a rozhovory s atraktivními osobnostmi. Věříme, že z něj budete 
mít stejnou radost jako my! 
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60 minut  
digitálního detoxu!

Veronika Petřík 
Šéfredaktorka
veronika.petrik@crestyl.com

Vážení čtenáři,

nedávno jsem narazila na zajímavou studii na téma digitální závis-
lost. Překvapilo mě, že průměrný Čech kontroluje své mobilní  
zařízení až 50x denně, a třeba Američani si mobil kontrolují za 
den dokonce až 200x! Tento výzkum proběhl dávno před pande-
mií. O něco novější (a mnohem optimističtější) studie po mnoha 
měsících v lockdownu potvrzují, že až 14 % Čechů po odeznění 
pandemie plánuje své on-line aktivity omezit, nebo je zcela ukončit.

Když jsme s kolegy přemýšleli nad smyslem vydávání tištěného 
magazínu, neobešlo se to bez dlouhých a v mnoha ohledech kon-
troverzních diskuzí. Nicméně je na místě vzpomenout, jak před 
více než deseti lety zlí jazykové předpovídali černé scénáře tištěné 
produkci… A dnes? V době pandemie rapidně vzrostl prodej knih  
i časopisů, těch obsahově hodnotnějších samozřejmě. A to je 
přesně směr, kterým se chceme ubírat i my. Chceme vám dopřát 
kvalitní obsah na 24 stránkách, což znamená zhruba 60 minut 

digitálního detoxu, kterého nebudete ani na chvíli litovat. A pro 
ty z vás, kteří on-line svět za žádnou cenu opustit nehodlají, jsme 
připravili i bonusový obsah! Hledejte ho na našich nových webo-
vých stránkách www.dock.cz/aktuality.

Přeji vám s celou redakcí a našimi pozoruhodnými respondenty 
vzrušující chvíle s magazínem DOCK, a máte-li jakékoli podněty 
ke zlepšení či zajímavé tipy, neváhejte se nám ozvat.

Mějte Dockonalý podzim. A nebojte se být OFF, to totiž nezna-
mená být OUT!

Tip redakce, jak být OFF a IN 
Limitovanou edici mikiny a pytlíčku OFF od dua Ester Geislerová 
a Josefina Bakošová koupíte už jen v Harddecore gallery na adrese 
Senovážné náměstí 10.

vysokyujezduprahy.cz
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Dobré adresy  
vytváří trvalou 
hodnotu místa
To tvrdí Omar Koleilat, muž, kterého patrně všichni znáte. 
Kromě toho, že je spoluzakladatelem developera Crestyl,  
je Omar také rezidentem DOCKu. Je česko-libanonského  
původu, vystudoval architekturu a získal britský diplom  
z oboru realitních investic. Omar je ženatý, má tři děti  
a mezi jeho koníčky patří jednoznačně sport – je bývalým 
profesionálním basketbalistou a v posledních letech se  
aktivně věnuje vodnímu lyžování. I přes svou mimořádnou 
vytíženost si v létě udělal čas na zajímavý rozhovor.

Vaše aktivity nejsou „„ jen“ úspěšnými developerskými  
projekty, ale sledují určitou vizi. Představíte nám ji?

V Crestylu se snažíme stále zvedat v oblasti nemovitostí laťku 
kvality a designu, posouvat trh dále na vyšší příčky. Do našich 
projektů se snažíme promítnout naši filosofii. Dbáme na kvalitu, 
design, funkční architekturu, spolehlivost a inovace. Naše pro-
jekty jsou také otevřené svému okolí, komunikují s ním, navíc 
kombinují více funkcí, takže představují stále živé místo.  
Výsledný produkt je pak spojením všech těchto důležitých 
aspektů utvářejících naši filosofii. Vytváříme zkrátka příjemná 
místa k životu – nejen k práci či bydlení, ale i k trávení volného 
času. Prostředí, které člověka obklopuje, je totiž opravdu důležité.

Čili směřujete k tomu stát se určitými trend-settery v obo-
ru, daří se Vám to?

Pevně věřím, že ano. Podle mě je skutečně přežitek dívat se 
izolovaně na jednotlivé budovy bez ohledu na celek. Ten je totiž 
zásadní, ta synergie všech funkcí, které má dané místo nabíd-
nout, a lidí, kteří k němu mají vztah. Nemyslíme jen na architek-
turu budov, ale na celý veřejný prostor, na nájemce, obyvatele, 
uživatele, partnery, okolní obyvatele, ale i všechny další, kdo 
mají vazbu k místu, kde náš projekt vytváříme. V tom vidíme  
v Crestylu velký potenciál, věříme v něj a jako developer se  
s ním snažíme pracovat a rozvíjet ho. Skutečnost, že se věnu-
jeme retailu, kancelářím i bydlení nám dává možnost oživit 
místa, kde by to jinak trvalo řadu let, než by se někam posunula. 
Díky této synergii je možné v rámci jednotlivých území utvářet 
opravdovou komunitu i uprostřed anonymních velkoměst.  
To je podle mě hlavní trend, ve kterém je Crestyl průkopníkem.

Čím to je, že jsou Vaše byty a domy okamžitě vyprodané?

Ono to vše souvisí – klademe velký důraz nejen na samotné 
domy, ale i na jejich okolí. Například zeleň je v našich projektech 
jedním z klíčových prvků, je daleko pestřejší a promyšleněj-
ší, než bývá jinde. Jednoduše řečeno nestavíme projekty, ale 

vytváříme adresy, na kterých chcete žít. A i když je každý náš 
projekt jiný a vyznačuje se různými charakteristikami, tak 
všechny je právě toto spojuje. Dobré adresy totiž vytváří trva-
lou hodnotu místa. 

V Libni jste již před mnoha lety realizovali záměr rezidenční-
ho objektu, který je dnes považovaný za první etapu výstav-
by. Počítali jste už v té době s tím, že záhy dojde na jeho 
rozšíření a že ve finále na pražském brownfieldu vyroste 
DOCK ve své současné velkolepé podobě?

Samozřejmě jsme to plánovali, ale cesta to byla nakonec dlou-
há, doufal jsem, že náš záměr zvládneme dokončit dříve.  
S DOCKem jsme začali před patnácti lety, byla to naše největší 
investice a skoro nikdo tehdy nechápal, proč jsme se rozhodli 
vytvářet něco na takto zanedbaném území, kde kdysi byly lodě-
nice. A nyní to celé finišujeme a výsledky této dlouhé práce jsou 
vidět – své kanceláře tu mají největší firmy, všechny byty jsou 
prodané. To místo je totiž magické. Projekt je obklopen vodní 
plochou, jsou tu parky, cyklostezky, a přitom je to všude blízko. 
DOCK vnesl do okolního prostředí život a zároveň se stal jeho 
přirozenou součástí. 

U projektů, které vznikají a rostou v kontextu desítek let, je 
nezbytné promyšleně pracovat se stavebním, technologic-
kým, ale třeba i vizuálním aspektem.  
Co to obnáší?

Musíme být permanentně minimálně o krok před trhem.  
To se sice lehce řekne, ale mnohem hůře udělá – znamená to,  
že musíme vidět mnoho let dopředu, jak se bude trh  
a požadavky lidí na práci a bydlení vyvíjet. Pokud to mám 
ukázat na příkladu DOCKu, tak jsme nelenili a projekt jsme  
zadali pěti různým architektonickým kancelářím, které spo-
lečně vytvořily úžasné místo. Vyhnuli jsme se tak zároveň 
nudnému opakování stejných objektů, jako to je obvyklé  
na jiných místech. Právě interakce se všemi těmito zkušenými 
architekty nás posunula dále.

Jste velmi vytížený člověk… Patrně nemáte příliš mnoho volné-
ho času, ale pokud se podaří, kde ho s rodinou nejraději trávíte?

Na to je jednoduchá odpověď – u vody. A v zásadě je jedno jaké – 
díky hladině Vltavy rád trávím čas v DOCKu, spoustu času ale  
s rodinou trávím i u moře. Ono to asi částečně souvisí i s mou 
největší vášní, kterou je sport. Hrával jsem profesionálně basket-
bal, ostatně právě ten mě přivedl „ke kořenům“ do České repub-
liky. Mou současnou sportovní vášní je ale slalom na vodních 
lyžích. Jezdí na nich už celá rodina.

Vaše láska ke sportu se promítá i napříč konceptem DOCK...

Je to tak. Pohyb je podle mě pro zdraví opravdu důležitý a DOCK 
nabízí řadu možností. Hodně se toho zde může odehrávat právě 
na té vodě, ale sport se v DOCKu prolíná všude. Okolo areálu je 
speciální běžecká tartanová dráha, kterou napojujeme na okolní 
městské cyklostezky vedoucí do centra a do Troje. Přímo v parku 
uprostřed DOCKu je tato dráha doplněná o měřič rychlosti při 
běhu. Fitcentrum, park na cvičení, cyklostojany a související  
vybavení pro zaměstnance v kancelářích – jako například sprchy –  
jsou samozřejmostí. A v sousedství je řada dalších možností.

Čím byste chtěl být, pokud byste se nestal developerem? 
Jaké povolání bylo Vaše vysněné?

Jako dítě jsem si myslel, že budu lékařem, stejně jako většina 
členů mé rodiny. Ale v průběhu studia mě zlákala architektura – 
zaujaly mě mrakodrapy jako zajímavé a velmi složité stavby, kte-
ré řeší řadu problémů s místem. Ale vysněné povolání bylo živit 
se oblíbeným sportem, což má asi spousta dětí. Dá se říct, že 
bohužel jsem nebyl tak dobrý, abych se mohl uživit na úrovni, 
kterou jsem si představoval, ale upřímně development je podle 
mě jedno z nejkrásnějších povolání. Můžete totiž vytvářet něco, 
co nese odkaz i pro další generace.

Děkujeme za rozhovor.

Text redakce
Foto Crestyl
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Co konkrétně znamená Vaše role v České basketbalové fe-
deraci? Jste vedoucí úseku mládeže a tvoříte tak budouc-
nost českého basketbalu…

Za tím je práce mnoha lidí. Já se na tom spolupodílím. Budouc-
nost českého basketbalu tvoří mladí hráči, jejich rodiče, kteří je 
podporují, velký vliv na to mají trenéři, kteří s nimi pracují na 
klubové úrovni a vedou jejich basketbalové kroky. Mojí rolí je 
vše koordinovat, a to na dvou úrovních. Jako organizace roz-
dělujeme mezi kluby v rámci systému talentované mládeže 
peníze, které dostaneme od státu, takže je zprostředkujeme dále 
do klubů. Mojí náplní práce je komunikace a spolupráce s kluby 
a vlastně celá administrativa kolem toho. To je jeden pilíř, tedy 
dohlížení na rozvoj mladých basketbalistů na klubové úrovni. 
Ten druhý je komunikace a vedení realizačních týmů na repre-
zentační úrovni. To jsou dvě hlavní náplně mojí práce. 

A dal jste si cíl, kam chcete českou basketbalovou budouc-
nost dostat?

Jedna věc je kontinuální práce na tom, co jsem popsal. K tomu 
všemu se teď přidal projekt Národní basketbalové akademie, 
kterou se chystáme vybudovat v Praze, a já jsem člověk, který 
má ten projekt postavit. S tím souvisí celá řada věcí – oslovujeme 
trenéry ze zahraničí, dáváme dohromady český tým odborní-
ků – na kondiční přípravu, na výživu, na sportovní psychologii, 
na rozvoj individuálních činností jednotlivce. Tedy prakticky 
dáváme dohromady realizační tým a celkově ten projekt po 
organizační stránce. Právě jedním z jeho cílů je vychovávat 
budoucí reprezentanty. To je cíl, který jsem si dal a na kterém 
intenzivně pracuji.

Jak moc je ve sportu důležité předávat zkušenosti? Mají  
o to mladí hráči vůbec zájem, nebo si chtějí jít svou cestou?

Obecně si myslím, že faktor motivace trochu opadává, a možná 
i proto se stává hodnotnějším. Nedá se to samozřejmě říct obec-
ně, ale určitě na to má vliv i to, jak se rozvíjíme jako společnost. 
Mladí mají dnes spoustu možností a různé cesty k tomu, jak se 

dostat k úspěchu. Když jsem začínal já, tak pro mě basketbal, 
kromě toho, že to byla vášeň a láska, byl i způsob, jak se dostat 
do světa a jak se realizovat a pokusit se finančně zajistit. S tím, 
jak jde společnost dopředu, tohle už moc neplatí. Ale zároveň 
jsou pořád ještě kluci, kteří mají hlad po sportovním úspěchu. 
Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl pro práci s mládeží je, 
že vnitřně cítím, že to je pro mě možnost, jak to tomu baske-
tu vrátit zpátky. Když já jsem začínal, tak jsem potřeboval být 
inspirovaný někým, kdo tu cestu šel přede mnou. A teď tou 
inspirací můžu být já a pomoct mladým sportovcům jít si za tím 
cílem a snem.

Souhlasíte s tím, že základ pro úspěch se pokládá v mla-
dém věku? Jak se u nás pracuje s basketbalovou mládeží  
a je něco, co Vy sám považujete za hlavní stavební kámen?

Osobně si myslím, že tohle je hodě přeceňované. Jedním  
z problémů v mládežnickém sportu je tlak rodičů na děti,  
a hlavně i předčasná specializace. Rodiče mají pocit, že po-
kud dítě nezačne s tenisem v pěti letech nebo pokud už v šesti 
nebude hrát hokej čtyřikrát týdně, tak je to špatně. Ale ono je to 
naopak. I studie ukazují, že raná specializace je pak jedním  
z důvodů, proč mladí sportovci naopak předčasně končí s pro-
fesionálním sportem. Právě proto, že v příliš mladém a brzkém 
věku byli do toho sportu tlačeni. Určitě je potřeba začít včas,  
ale zároveň je obrovsky důležitý faktor multisportování,  
což znamená rozvíjet se všestranně, a to nejen pohybově, ale 
i po mentální stránce. Střídat klidně kolektivní a individuální 
sporty. Spousta sportovců, kteří jsou opravdu úspěšní, se začali 
na ten svůj sport specializovat až v pozdějším věku, a proto jsou 
pak jejich kariéry dlouhodobé. 

Dobré vztahy v týmu a společné trávení času i mimo hřiště 
a tréninky. Je tohle přidaná hodnota, která vybuduje úspěš-
né hráče a úspěšný tým?

Tady je velký rozdíl mezi Evropou a Amerikou. Protože  
v Evropě je na to kladen velký důraz. Sportovní kluby a týmy 
spolu fungují nejen na hřišti, ale i mimo něj. Je to otázka  

Ve světě  
NBA jsem byl 
osamělý
Jiří Welsch. Legenda českého basketbalu. Bývalý hráč 
NBA, kapitán české basketbalové reprezentace a nyní 
jeden z klíčových lidí, kteří vytváří budoucnost českého 
basketbalu. Věnuje se mladým basketbalistům a poslední 
půlrok také projektu Národní basketbalové akademie. 
Máte pocit, že ho znáte osobně? Je to možné, Česká  
basketbalová federace totiž nově sídlí u nás v DOCKu!

Text redakce
Foto Martin Peterka

Výška 202 cm
Pozice – křídlo

Profesionální kariéru zahájil v BK Pardubice
1998–2000 Sparta Praha

2000–2002 Olimpija Ljubljana
2002 draftován do NBA týmem Philadelphia

2002 nejlepším hráčem slovinské ligy
2002–2003 Golden State Warriors

2002–2006 odehrál 247 zápasů v NBA  
a zaznamenal 1519 bodů

2003–2005 Boston Celtics
2005 Cleaveland Cavaliers

2006–2010 Baloncesto Málaga
2010-2011 Estudiantes Madrid

2011-2012 Spirou Charleroi
2012-2017 ČEZ Basketball Nymburk – 5 titulů

2017 BK Pardubice 
5x účast na ME

* 27. ledna 1980 v Pardubicích

Jiří Welsch
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evropské kultury, protože v NBA k tomu 
mají úplně jiný přístup. To byla jedna  
z věcí, na kterou jsem si musel zvykat, 
a asi jsem si na to ani nikdy nezvyknul. 
Když jsme cestovali na zápas, a v NBA se 
cestuje hodně, tak jsme se jako tým sešli 
jen na tréninku a pak až při zápase. Každý 
tráví čas sám, i při jídle. Navíc mají hráči 
v jednotlivých městech své kamarády 
nebo rodinu a tráví čas každý podle sebe. 
Takhle to v Evropě vůbec nefunguje. 
Když je tým na cestách, tak bydlí spolu  
v hotelu, hráči se spolu stravují, chodí 
spolu ven. I proto jsem se ve světě NBA 
cítil mnohdy hodně osaměle.

Mentální zdraví hráčů. Bude tohle 
jeden z pilířů chystané Akademie? 
Nabídnout hráčům pomoc, protože 
ono asi i vyrůstat v tak soutěživém 
prostředí musí být právě pro sportov-
ce v mladém věku náročné a stre-
sující. Tlak ze strany trenérů, rodičů, 
neschopnost vyrovnat se prohrou. To 
může s někým slušně zamávat...

Ano, v ČBF máme nastavený hodnoticí 
systém výkonu mladých hráčů. Pracovně 
tomu říkáme Mercedes, protože když 

si představíte znak toho auta, tak je to 
kolečko rozdělené na tři části. A každá ta 
část představuje výkon hráčů – první jsou 
dovednosti a technika, druhá je fyzická 
stránka a třetí je mentální zdraví. A podle 
toho se snažíme přistupovat k rozvoji na-
šich mladých hráčů. Na Akademii na tom 
budou pracovat odborníci, kteří se budou 
věnovat těmto jednotlivým segmentům. 
Tedy fyzickému rozvoji, rozvoji techniky 
a rozvoji mentálního zdraví. 

A co životospráva? Necháte to na  
každém hráči, nebo to s nimi řešíte? 
Co by měli jíst, kolik by měli vážit  
a podobně?

Určitě to nenecháme na každém hráči. 
O kondiční stránku se bude starat Mi-
chal Miřejovský, jehož filosofií je celost-
ní přístup k tělu sportovce. Klade důraz 
na to, že stejně jako je důležitý výkon, 
je důležitá i regenerace. Stejně jako je 
důležitá fyzická námaha, tak je důleži-
tý i spánek. To je člověk, který v tomto 
smyslu bude s hráči mluvit z hlediska 
osvěty a edukace. V rámci reprezentač-
ních týmů máme navázanou dlouhodo-
bou spolupráci se Zuzanou Šafářovou 

Pavelkovou, která je odbornicí na výživu 
a bude do Akademie zapojená. 

Jak vypadal den Jiřího Welsche jako 
aktivního basketbalisty a jak vypadá 
Váš den dnes?

Když jsem hrál jako aktivní hráč, tak sa-
mozřejmě záleželo, jestli se ten den hrál 
zápas, nebo ne. Ale většinou jsem vstával  
v 8:30, v 9:00 jsem se nasnídal a v 10:00 
začínal první trénink, který končil ve 
12:00. Po obědě jsem si šel lehnout, abych 
si odpočinul. A odpoledne byl většinou 
druhý trénink. Dneska vstávám v 6:15, 
kdy mě vzbudí děti. V době Covidu jsem 
se začal věnovat více i sám sobě, takže 
jsem si ráno zacvičil. Po snídani pak od-
vezu děti do školky a pokračuji do práce. 
Někdy toho je víc, někdy míň. Záleží na 
tom, co je ten den v plánu. Snažím se ne-
vracet se domů pozdě, protože chci být  
s dětmi. Máme to doma nastavené tak, že 
já mám na starosti koupání a uspávání, 
takže večer si lehnu s dětmi a čteme po-
hádky. To se snažím opravdu dodržovat. 
Výjimkou je, pokud do toho zasáhne ně-
jaký sportovní přenos, který komentuji.

Jste jeden ze čtyř Čechů, kteří kdy 
hráli v NBA. Zažil jste na hřišti  
Michaela Jordana. Byl jste dlouhodobý 
kapitán národního týmu. Česká bas-
ketbalová reprezentace se letos kva-
lifikovala na OH v Tokiu. Máte vůbec 
ještě nesplněný sportovní sen?

To, co se dělo v létě, byl můj nenaplněný 
sen. Já jsem si vždycky přál se jako spor-
tovec zúčastnit olympijských her. To už 
se mi nikdy nesplní. Ale moc jsem si užil 
komentování přenosů v televizi. Mohl 
jsem tak vše na dálku sdílet a být  
u tohoto pro náš sport historického  
momentu jako komentátor a zprostřed-
kovat to veřejnosti.

ČBF má nové sídlo v krásných prosto-
rách pražského DOCKu v atraktivní 
lokalitě nedaleko Palmovky na rozhra-
ní Libně, Karlína a Holešovic, což není 
úplně náhodné. Omar Koleilat, gene-
rální ředitel skupiny Crestyl, která je 
developerem projektu, je velký bas-
ketbalový fanoušek. Měli jste čas se 
potkat a probrat basket?

Omara znám a potkali jsme se nedávno 
na obědě v prostředí restaurace Kolkovna 
v DOCKu. Omar je pro mě nejen bas-
ketbalový fanoušek, ale i úžasný člověk. 
Velmi inspirativní, je to vizionář. To, co se 
mu podařilo vybudovat s Crestylem,  
a to nejen v DOCKu, je fantastické. 
A za sebe můžu říct, že jsem šťastný, že 
jsme se jako ČBF přestěhovali do DOCKu. 
Protože my jsme šli ze starých historic-
kých budov pražského Strahova a já  
s oblibou říkám, že jsme se sice v rámci 
Prahy přestěhovali jen o 15 km jinam,  
ale v rámci času jsme stihli urazit asi tak 
50 až 60 let dopředu a přestěhovali jsme 
se do 21. století. Prostředí DOCKu a naše 
nové kanceláře jsou úžasný reprezenta-
tivní prostor českého basketbalu a já jsem 
za tohle hrozně rád. 

Děkujeme za rozhovor.

Jiří Welsch debutoval v dresu národního 
týmu v roce 1999, reprezentační kariéru 
ukončil v roce 2017.
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Appka pro nájemníky

Pohodlně, bez čipů a bez karet. Nová aplikace vyřeší pohyb v budovách pro vás i vaše 
hosty, usnadní hlášení závad a škod a informuje vás o všem novém a důležitém. Již na 
podzim ve vašem mobilu!

Instalace  
daleb v marinách

SAVE THE DATE:  
Zveme vás DOCKina

Reprezentativní 
prostory pro kuřáky

Na přelomu června a července došlo v marinách DOCK k realizaci 
daleb. Díky tomu získá náš areál status neveřejného přístavu. Zároveň 
bude západní část vodní plochy fungovat jako ochranné pásmo pro 
ukotvení lodí v případě povodní.

Uložte si do kalendáře datum 23. září v 17 hodin. Proč? Protože se bude v našem parku 
konat setkání, na kterém byste rozhodně neměli chybět. Ať už v DOCKu bydlíte, nebo 
pracujete, přijměte pozvání na odpolední aperitiv a letní kino s popcornem v té nej-
lepší společnosti. Podrobnosti se dozvíte prostřednictvím newsletteru nebo na našich 
sociálních sítích DOCK IN live.

Global Wines & Spirits 
v DOCKu
Gurmánům jistě neuniklo, že v areálu byla otevřena  
prodejna Global Wines & Spirits. Specializovaný obchod, 
ve kterém můžete koupit česká i zahraniční vína, destiláty 
i vybrané delikatesy, je vám k dispozici v týdnu od 10 do 
20 hodin, v sobotu pak od 9 do 13.

Park DOCK zve k odpočinku

Zcela nový prostor pro relaxaci a zábavu v zeleni nabízí nový park, 
který vyrostl v areálu DOCK. Okrasné jezírko a  mlhoviště poskytují 
příjemné osvěžení, chytré lavičky osazené solárními panely zase za-
jišťují bezkontaktní dobíjení mobilních telefonů a dalšího chytrého 
příslušenství. Fanoušci aktivního odpočinku jistě ocení měřič rych-
losti při běhu, který je umístěný přímo v parku na speciální běžecké 
dráze okolo celého areálu. K vybavení parku patří také nabíjecí sta-
nice pro elektromobily. Park se v budoucnosti stane místem konání 
trhů, kulturních a sportovních akcí, máte se určitě na co těšit!

K venkovnímu mobiliáři v DOCKu nedávno přibyly tři kuřácké budky, které přispějí 
k příjemnému životu v našem areálu. Místa disponují zastřešením, odkládacím stolkem 
i odpadkovým košem, lze je proto pohodlně využívat i v deštivých dnech. 

již brzy
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V Černé  
Hoře léto ještě 
nekončí

Dovolené jsou už většinou za námi, ale pokud pořád  
cítíte volání dálek a odkládáte zazimování svých kufrů, 
máme pro vás tip, kde si prodloužit léto. Místo s bohatou 
historií, nádhernou přírodou a ideálními podmínkami 
pro mořeplavce - to je Černá Hora. 

Text redakce
Foto Unsplash.com

Mariny

Největší a nejmodernější mariny najdete 
v Tivatu (Porto Montenegro), Baru 
(OMC Marina) a Budvě (Marina Budva). 
Ceny jsou nízké, ale počítejte s tím, že 
v menších přístavech je k dispozici jen 
voda, elektřina, potraviny a restaurace. 
Specializované jachtařské prodejny  
a technický servis hledejte jen ve 
velkých marinách. V této oblasti fun-
guje velmi dobře denní termika, tedy 
pravidelný silný vítr, který začíná foukat 
odpoledne a ustává k večeru.

Ulcinj

Známá bašta pirátů se nachází v Ulcinju 
na jihu Černé Hory. Toto místo láká na 
krásné pláže a pověstné tradiční trhy.

Budva

Oblíbené letovisko, které nabízí fantastické koupání 
na některé ze 17 pláží a spoustu sportovního a adre-
nalinového vyžití. Historie místa se začala psát před 
téměř 2600 lety, jako první se o něm zmínil Sofoklés. 
Po řecké nadvládě sloužilo sídlo jako důležitá ob-
chodní cesta. Nejvýznačnější památkou je opevněné 
město a starobylé hradby s jedinečným výhledem 
na Budvu, moře a ostrov Sveti Nikola se zříceninou 
kostela, oblíbené útočiště vládce Petara. Dominantou 
Budvy je kostel sv. Jana, jehož věž zahlédnete  
z jakéhokoliv místa ve městě. Pyšní se úchvatnými 
benátskými malbami a impozantní knihovnou.

1,5 hodiny letu z Prahy
do Podgorice 

75
27

nádherných  
pláží

°C průměrná
teplota v září

Boka Kotorska

Jediný fjord ve Středomoří proniká 29 km do vnitrozemí a obklopují ho 
vysoké hory tyčící se kolmo ze zálivu charakteristického jezerními pod-
mínkami bez velkých vln. Na jeho západní straně leží poloostrov Luštica, 
který se pyšní nádhernými jeskyněmi a kouzlenými lagunami. Ve stře-
dověku chránila Boka Kotorska rybáře, námořníky i vojenská plavidla. Na 
jejich březích vyrostlo několik významných měst s velkolepými hradbami 
a pevností chránících vjezd do zátoky. Starobylé přístavy v Kotorském 
zálivu (Herceg Novi, Kotor, Perast, Tivat, Risan, Perast) stojí rozhodně za 
vylodění, potopené vraky a podmořský svět zase za ponor.

Skadarské jezero

Největší jezero na Balkáně leží jen 40 km od pobřeží. 
Na své si zde přijdou obdivovatelé pestré zvířeny  
i květeny – místní přírodní rozmanitost je nejbohatší  
v celém Středomoří.
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Text redakce
Foto Albatross Golf Resort

Golfový resort Albatross leží v obci Vysoký Újezd  
na okraji Prahy. Díky své strategické a atraktivní poloze 
na hranici Českého krasu je výborně dostupný z cen-
tra hlavního města, ale také z mezinárodního letiště 
Václava Havla. To oceňují zejména esa světového  
golfu, která se na vyhlášeném 18jamkovém hřišti  
potkávají s profíky a nadšenci z celé České republiky. 

6858 m černé 
hřiště 

Par 72
USGA Course Rating 75,1
Bogey Slope Rating 147 
(bílá odpaliště) 6426 m

6031 m
5657 m
5164 m

bílé 
hřiště 

žluté  
hřiště

modré 
hřiště

červené
hřiště
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Albatross 
Evropský  
golfový ráj Milníky

Dějiště turnaje Ladies European Tour 2011, 2012
Dějiště turnaje European Tour – D+D Real Czech Masters 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018
Nejlepší hřiště České republiky roku 2017 podle internetového portálu  
Top100golfcourses.com

Proč Albatross? 
Jde o termín, kterým vyjádříte, když se vám povede zahrát jamku na 3 údery pod par. 
Ptačí terminologie je v golfovém slovníku vůbec ustálená:
1 úder pod par = birdie (česky ptáček)
2 údery pod par = eagle (česky orel)
3 údery pod par = albatross
Albatros je ale velmi vzácný pták, v celé historii turnaje Masters ho zahráli hráči  
pouze 4x, na U. S. Open pouze 3x. No a v celé historii LPGA Tour se objevil jen 30x!

Proč na golf právě do Alba-
trossu?

Hřiště je to opravdu mistrovské, 
hodně dlouhé a náročné a samot-
ná úprava hřiště, výhledy, vodní 
plochy jsou naprosto jedinečné.

Čím si Vás tohle hřiště získalo  
a proč se tam tak ráda vracíte?

Albatross je pro mě srdcovka. Bylo 
to jedno z prvních hřišť, které 
jsem hrála a kde jsem turnajově 
sbírala body, což už dávno neplatí. 
A také je zcela přirozeně spojova-
né s naším rezidenčním projek-
tem ve Vysokém Újezdu, který se 
rozprostírá kolem hřiště. Během 
jeho dlouholetého rozvoje se 
navíc z mnoha hráčů z Albatrossu 
stali naši klienti a ze stávajících 
klientů zase zdejší hráči, z čehož 
jsem nadšená. Je to skvělá přiro-
zená synergie.

Je na Altbatrossu něco, co jin-
de na hřištích v ČR postrádáte?

Na golfu mě vždy fascinovala eti-
keta, slušné chování, dress code  
a vzájemná ohleduplnost, a právě 
toto všechno se zde pořád ctí.  
Ze zkušeností vím, že jiná hřiště 
jsou benevolentnější, což je podle 
mě spíše ke škodě. Je to nešvar 
dnešní doby, stačí se podívat,  
v čem lidé vyrážejí ven za kulturou 
a do divadel.

Head of Marketing  
CRESTYL Group

Petra Holubová

Top jamky
Určitě nevynechejte čtvrtou jamku par 4. Fairway je příjemně vmodelovaná mezi 
les a stráň, stáčí se mírně vlevo, měří 261 metrů ze žlutých a představuje atraktivní 
výzvu pro dlouhé hráče. A nezapomeňte poškádlit i tříparovou šestnáctku, kde se 
před greenem nachází rozlehlá vodní nádrž. Obtížnost této jamky určuje především 
pin pozice.

Dobré klimatické podmínky, mírně kopcovitý terén a nadmořská 
výška 420 metrů zajišťují 80hektarovému hřišti jednu z nejdelších 
herních sezón ve střední Evropě. Hřiště bylo otevřené roku 2009 
a jeho designérem není nikdo menší než Keith Preston, britský 
golfový architekt, který při návrhu využil své zkušenosti z mnoha 
podobných projektů po celé Evropě.
  
Citlivě tak zasadil do malebné české krajiny mistrovské 18jamko-
vé hřiště, jehož délka z černých odpališť činí úctyhodných 6858 
metrů. Zajímavé je i číslo, které ukazuje celkovou velikost všech 
greenů, ta je 11 677 m2 (včetně límců). A možná ještě zajímavější je 
údaj o celkové ploše odpališť – 12 900 m2. Plocha jamkovišť se pak 
pohybuje v rozmezí 459–812 m2 v závislosti na celkové koncepci  
a obtížnosti jamky. Velmi rychlé greeny dosahují v běžném pro-
vozu rychlosti k desíti stopám, což je obvyklé pro turnaje PGA.
 
Hřiště nabízí mimořádný herní zážitek různým kategoriím gol-
fistů, připravené jsou všechny druhy odpališť, pochopitelně včet-
ně černých. Příjemně vás překvapí netradiční typ trávníku, který 
hřiště pokrývá a s jakým se běžně patrně nesetkáte.

Albatross disponuje profesionálním týmem trenérů, fitting cen-
trem pro nejnáročnější klientelu i velkoryse pojatou Albatross 
Golf Academy. Součástí výjimečného resortu je také klubovna se 
špičkovým zázemím, golf shop, konferenční prostory i restaura-
ce KOGO. Albatross je proto rovněž vyhledávaným místem pro 
významné firemní akce.

Kudy k nám 

Albatross Golf Resort
Sokolská 162, Vysoký Újezd  
49° 59‘ 42.839612; 14° 12‘ 06.65055
www.albatross.cz



Text redakce
Foto archiv Marka Raditsche

Tygří krevety  
v česnekovo-zázvorové 
omáčce

Suroviny

8 tygřích krevet (velikost 8/12)
50 ml oleje
1 lžíce chilli pasty sambal
6 stroužků česneku
2 šalotky
300 ml bílého vína
Snítka tymiánu
1 lžíce smetany
120 g másla
5cm kousek zázvoru
1 citrón
Čerstvá pažitka
Sůl a pepř

Tygří krevety oloupejte a očistěte od střívka. Naložte je asi na  
hodinu do oleje smíchaného se sambalem a třemi utřenými 
stroužky česneku. 

Na omáčku nakrájejte šalotky nahrubo a v rendlíku je svařte  
s bílým vínem a tymiánem. Nechte probublávat, dokud se tekutina 
nezredukuje na sirup. Přidejte smetanu a pomalu vmíchávejte na 
kostičky nakrájené studené máslo, dokud se nevytvoří emulze. Při-
dejte utřené zbylé stroužky česneku a nastrouhaný zázvor. Po chvíli 
proceďte přes jemný cedník, dochuťte solí, pepřem a citrónovou 
šťávou, nakonec přidejte nasekanou pažitku a špetku sambalu.

Krevety pečte na grilu asi 3 minuty z každé strany, dochuťte solí, 
pepřem a zakápněte citrónem. Podávejte s připravenou omáčkou. 
Dobrou chuť!

Exkluzivní tipy pro  
DOCK připravil šéfkuchař 
Marek Raditsch.

G
U

RM
Á

N

14

Ať už esence dobrého pocitu z vlastno-
ručně připraveného jídla „„na ohni“ spočívá 
v čemkoliv, jisté je jedno – chceme si ji 
užívat tak často, jak to jen jde. Rozhodně se 
tak grilování nevzdávejte s prvním zářijo-
vým dnem! I na balkoně, terase či v parku 
dokážete s trochou tepla zázraky –  
a o recept na jeden z nich se s námi podělil 
šéfkuchař Kampa Group restaurací  
Marek Raditsch. Jeho grilované tygří kre-
vety v česnekovo-zázvorové omáčce vás 
svou chutí i vůní během okamžiku přene-
sou na exotickou pláž. Kombinace česneku, 
zázvoru a chilli vás navíc dokonale zahřeje 
i během chladnějšího dne, a podzimnímu 
grilování tak nebude stát nic v cestě.
 

PĚT OTÁZEK PRO MARKA RADITSCHE

1. Jaké suroviny kromě plodů moře 
nejraději grilujete?

Samozřejmě jakékoliv maso – hodit na 
gril pořádný kus hovězího nebo jehněčího 

je prostě paráda. Ovšem ani rostlinné 
zdroje u mě, co se oblíbenosti týká,  
nezůstávají pozadu: takový grilovaný 
zelený chřest nebo bedly… Kdo by odolal. 
No a ryby, to je kapitola sama pro sebe,  
ty jsou pro rošt přímo stvořené.

2. Tematika vody nám v DOCKu není 
cizí... Hodí se na gril i české sladko-
vodní ryby?

Bezpochyby ano, můj favorit z našich 
domácích zdrojů je siven. Nicméně když 
ho neseženete, vyzkoušejte třeba candáta 
nebo celého pstruha, ani ti vás nezklamou.

3. Máte nějaký tip na univerzální 
ochucení ryby s bílým masem?

Takovou klasikou je olivový olej, tymián 
a citrónová šťáva, tyto chutě jemné rybí 
maso vždy pozvednou. Pro oživení ale 
zkuste přidat třeba i citrónový pepř, suše-

Pod širým  
nebem chutná 
nejlépe

né chilli papričky či mletou papriku. Ryba 
pak dostane úplně nový chuťový rozměr.

4. Dnes má člověk možnost sehnat  
i vzácnější druhy ryb. Kterou byste 
doporučil ochutnat?

Rozhodně tuňáka, kterého můžete nejen 
grilovat, ale připravit také jako tatarák – 
máte tak po ruce výborný studený před-
krm pro vaše rybí hody. Pokud tuňáka 
plánujete tepelně upravovat, pečte ho jen 
krátce, aby zůstal uvnitř syrový (tzv. rare). 
Bude pak krásně šťavnatý.

5. Po všech rybích specialitách by se 
určitě hodil i nějaký dezert…

Doporučuji vyzkoušet ananas na grilu – ať je 
menu hezky kompletní. Pak už jen stačí za-
kápnout kvalitním rumem, zalít karamelem 
a přidat poctivou vanilkovou nebo kokoso-
vou zmrzlinu… To je prostě božská mana :).

Jídlo připravené na grilu jako by v sobě 
mělo něco navíc, něco zvláštního, co na 
běžném domácím talíři nenajdete.  
Snad je to vůně kouře, snad obtisknutá 
mřížka roštu, možná je to atmosférou, 
která každé grilování doprovází. 

Kompletní menu najdete na blogu 
www.dock.cz/aktuality

Předkrm
Tuňákový tatarák s lanýži  
a křupavou šalotkou
Dezert
Pečený ananas v karamelu s vanilkovou 
omáčkou a kokosovou zmrzlinou
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Kadidlo Ayurvédské  
vonné copánky

210 Kč
www.belovedshop.cz

Provázky fungují stejně jako vonné 
tyčinky či jiná vykuřovadla, jsou 
vyráběné zásadně ručně 
v Nepálu podle postupu starého 
2000 let. Lokta je papír, který 
se ručně vyrábí z vláknité 
vnitřní kůry vavřínů pouze  
v údolí Káthmándú  
a Janakpur v Nepálu.

Víte, že...

... vůně umí hřát? Jakmile podzimní slunce ztratí svou sílu, 
vyměňte chladivé citrusové a mořské tóny za aroma skořice, 
hřebíčku, pečených jablek, citrusové kůry a vzácných dřev  
s kapkou vanilky. Postarají se o útulnou atmosféru a interiér 
krásně prohřejí.

Naše estetické vnímání se řídí 
nejen zrakem nebo sluchem.  
O tom, zda se někde cítíme  
dobře, rozhoduje také náš nos. 

Hra na voněnou

Domácí zvířata, vaření a pečení, příliš suchý vzduch, nebo 
naopak vlhko pocitu komfortu určitě nepřidají. Naštěstí existuje 
mnoho způsobů, jak svůj domov příjemně provonět.

Aromalampy a vonné svíčky svou vůni uvolňují velmi jemně, 
navíc jejich plamínek zklidňuje a navozuje romantickou atmosféru.
   
Vonné difuzéry s tyčinkami nejsou jen účinným způsobem, 
jak provonět byt či dům. Lahvičky mohou při správném výběru 
posloužit jako vkusný doplněk vašeho interiéru.

Elektrické difuzéry jsou výkonné a vytrvalé a ideální pro rychlý 
a dlouhodobý osvěžující efekt. Oblíbené vůně můžete libovolně 
střídat dle aktuální nálady.

Nebulizační difuzér Bo

1 990 Kč
www.vemzu.cz

Nebulizační/vzduchový aroma difuzér esenciálních 
olejů vás oslní nejen svým elegantním designem, ale 
také svoji výkonnosti. Bo rychle a jednoduše provoní  
a pročistí váš domov, poradí si s plochou až 100 m2. 

Vonná svíčka Meraki, různé vůně

Cena od 205 Kč
www.elarte.cz

Relaxace těla i mysli v dokonalé harmonii  
s přírodou, tak zní heslo dánské značky Meraki. 
Svíčky jsou vyrobené ze 100% přírodních 
surovin – oleje ze sójových bobů a přírodních 
vonných esencí. Stačí napustit vanu a zavřít oči. 
Ostatní přijde samo...

Difuzér Diptyque  
34 Boulevard Saint Germain, 75 ml

3 900 Kč
www.ingredients-store.com

Stylový difuzér ve tvaru přesýpacích hodin ukrývá 
aromatickou vůni rozmačkaných zelených lístků,  
exotického dřeva a koření, která evokuje vůni prvního 
pařížského butiku Diptyque. Šedesát minut trvá, než 
vonná esence po kapkách doputuje z jedné skleněné 
nádoby do druhé. A po otočení znovu…

Difuzér Meraki Vivid Shades, 240 ml

698 Kč
www.stockist.cz

Difuzér Vivid Shades představuje jemnou květinovou vůni. Je vyrobený  
z přírodních ingrediencí, jako je deionizovaná voda s esencí, která je litá  
do čiré skleněné lahvičky se sušenými bílými rostlinami a květy. Ratanové  
tyčinky ve tvaru větviček dotváří přírodní design a jsou součástí balení.

Sada esenciálních olejů  
Uplift Kit

$ 48
www.vitruvi.com

Kolekce čtyř směsí esenciálních olejů pro každou příležitost. Svěží Pacific, 
šťavnatý Boost, regenerační Retreat a kořenitý Clean Sweep. Každý z nich 
vám zvedne náladu a vašemu domovu dodá lehkost a příjemnou energii.

Set vůní do sauny  
Osmia Finské lesy 3x 50 ml

890 Kč
www.terve.cz

Zažijte saunování s vůní severských lesů. Set tří esencí do sauny s aroma 
listů břízy, jalovce a borovic vám pomohou navodit správnou atmosféru. 
Uvolněná vůně vás zavede přímo do kolébky saunování a znásobí váš  
požitek z finské sauny.
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Bala Bangles

1 450 Kč
www.niche-beauty.com

Malé posilovací pomůcky na zápěstí nebo kotníky  
vám umožní každou denní aktivitu využít jako  
příležitost pro posílení těla. Váží pouhých 450 g  
a jsou vyrobené z příjemného silikonu.

Akupresurní set 
VITAL XL

1 420 Kč
www.fabulo.cz

S akupresurní podložkou využívající znalosti tradiční čínské medicíny 
známé už více než 4000 let ulevíte svému tělu od bolesti, pomůžete 
mu snížit hladinu stresu, regenerovat, zlepšit trávení i spánek. Pro pro-
jevení změn stačí používat 10 minut – ideální relax po cvičení.

Yamuna® Black Ball 

480 Kč
www.mypilates.cz

Originální masážní míček Yamuna® pro odstranění 
svalového napětí je vhodný zejména k masáži nohou, 
uvolnění svalů podél páteře nebo intenzivnější tlakové 
terapii v konkrétním bodě kdekoliv na těle. Díky svým 
rozměrům je vhodný i na cesty!
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Pilates 
Zapomeňte na činky, 
závaží… a bolest zad! 
Text redakce

Chcete se dostat až na dřeň opravdového 
pohybu, až do morku skutečného a zdra-
vého tréninku? Trénujte chytře, efektivně 
a ve stylu profesionálních sportovních 
hvězd. Cvičte pilates. Žijte pilates!
 

Joseph Pilates představil světu svou 
cvičební metodu ve 20. letech minulého 
století, původně jako způsob znovuzískání 
formy pro zraněné atlety a tanečníky. Sám 
ji popsal jako kompletní koordinaci těla, 
mysli a ducha a věřil, že dokonalá rovno-
váha mezi těmito prvky dovede člověka 
k jeho ultimátnímu cíli: zdraví a štěstí. 
Cvičení pilates se rychle stalo populární. 
A není divu! Nemá nežádoucí dopad na 
klouby, je pomalé, ale účinné a cvičit ho 
může kdokoliv bez ohledu na věk, pohlaví, 
schopnosti nebo aktuální kondici. 

Individuální sestavu cviků lze připravit 
pro každého, dokonce i pro těhotné ženy. 
Různých pozic a jejich variací totiž existu-
je přes 600. Klíčovým slovem u pilates je 

rovnováha. Posiluje se zejména střed těla  
a jeho hluboké svaly, které zajišťují stabili-
tu páteře. Cviky jsou zaměřené na pomalé 
protahování a posilování, koordinaci, 
pohyblivost kloubů, vyrovnávání svalo-
vých dysbalancí a vytváření prospěšných 
pohybových vzorců. Důraz je kladený na 
kvalitu provedení, ne počet opakování. 

Důležitou součástí cvičení je také vědomé 
dýchání a koncentrace na jednotlivé po-
hyby. Nenechte se mýlit zdánlivou jedno-
duchostí pozic – co vypadá jako obyčejný 
sed v lehkém záklonu, je ve skutečnosti 
náročné a efektivní posilování „core“, tedy 
našeho středu. Abyste zaznamenali první 
výsledky, ať už vám jde o vysněnou posta-
vu, zbavení se bolestí nebo meditační úči-
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nek, měli byste se pilates věnovat asi 2–3x 
týdně a absolvovat min. 10–20 tréninků.

Líbí se vám myšlenka, že se budete během 
každodenního života pohybovat s větší 
volností, výdrží, psychickou pohodou 
nebo menší bolestí? Vyzkoušejte pilates, 
vaše tělo vám určitě poděkuje.

Ačkoliv se dá cvičit kdekoliv pouze s pod-
ložkou, pro začátek doporučujme navštívit 
lekce odborného instruktora, který vás po-
vede ke správnému provedení cviků včet-
ně způsobu dýchání. Ve specializovaném 
studiu si budete moci vyzkoušet i cvičení 
na jedinečných pilates strojích vyvinutých 
pro ještě větší efektivitu této metody.

posiluje tělo se  
zaměřením na jeho střed

napravuje držení těla

zlepšuje rovnováhu  
a koordinaci 

buduje vytrvalost

snižuje bolesti zad

stimuluje oběhovou  
soustavu

podporuje imunitu  
a zvyšuje kapacitu plic

trénuje mysl, schopnost 
soustředění

zvyšuje energii a snižuje 
stres

zlepšuje náladu, spánek  
i každodenní výkon

Benefity

Katka se pilates věnuje od roku 2010.  
Metoda ji tehdy nadchnula svou rozmani-
tostí, ve které se snoubí plynulost pohybů  
a dechu s přiměřenou intenzitou cviků. 
Po každé lekci se navíc může těšit na 
úsměvy spokojených klientů.

„Cvičení pilates harmonizuje tělo a mysl. 
Díky jeho propojení se správnou tech-
nikou dýchání budete z lekce odcházet 
příjemně protažení a plní energie. Přijďte 
si pilates vyzkoušet do Dream Fit DOCK!“

Pojďme cvičit spolu! Skupinové lekce pilates 
s Katkou Stachoňovou se pravidelně konají  
v Dream Fit DOCK. Rezervujte si svou  
body & mind hodinu na www.dreamfit.cz.

Kateřina Stachoňová

Senior Project Manager v Publicis Groupe
Instruktorka pilates v Dream Fit DOCK

Body & mind:  
fitness trend zaměřující se na fyzickou  

i psychickou pohodu
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Podzimní premiéry  
v Divadle pod Palmovkou

13. září zve Divadlo pod Palmovkou na jeden z nejznámějších titulů a zároveň  
poslední psané dílo Antona Pavloviče Čechova Višňový sad. V režii Martina 
Čičváka ožije hořká komedie (s prvky tragédie). Se sklenkou šampaňského  
v ruce tančíme na okraji propasti. Statkářka Raněvská se vrací z Paříže na své 
panství, rodový majetek je ohrožen dražbou. Legendární tragikomedie klasika 
moderního dramatu je vtipná, hluboká, ironická – jako kdyby byla napsaná právě 
pro tyto časy. Životní styl „easy going“ zdá se vyprodaný. Nastal čas změny?  
Kvete ještě náš višňový sad? V hlavní roli Raněvské uvidíte Gabrielu Míčovou, 
držitelku ceny Českého lva i ceny Thálie v kategorii nejlepší ženský herecký 
výkon, v dalších rolích se objeví např. Anna Kameníková nebo Pavel Nový. 

Druhou premiérou, kterou chystá Divadlo pod Palmovkou na 24. září, je známá 
komedie Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy v režii ředitele a uměleckého 
šéfa Divadla pod Palmovkou Michala Langa. Připravte se na velmi netradiční 
pojetí, které znamená zejména to, že slavnou Shakespearovu komedii hrají stejně 
jako za Shakespeara výhradně muži. Ne proto, že bychom se chtěli vracet do 
minulosti, ale protože svět bez žen je i dnešním tématem. Chcete vidět, jak si muži 
představují, že budou krotit své ženy a ony jim za to budou zobat z ruky? Jakub 
Albrecht v roli Kateřiny a Ondřej Veselý jako Petruccio vám představí ideální  
partnerské řešení. Obě inscenace uvádí divadlo na Velké scéně. 

Těšíme se na vás v Divadle pod Palmovkou, www.podpalmovkou.cz.
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Mindf*ck
Cambridge Analytica a plán na  
zničení světa

V roce 2016 výsledky referenda o brexitu šokovaly svět. Nikdo 
ale tehdy nevěděl, že se na tomto vítězství podílela také spo-
lečnost Cambridge Analytica. Ta vznikla jako nástroj k zahájení 
ideologického útoku Steva Bannona na Ameriku a brexit, stejně 
jako předchozí operace v Africe či Karibiku, pro ni posloužil jako 
generální zkouška. Spojila psychologický výzkum se soukromý-
mi facebookovými daty a vytvořila tak neviditelnou zbraň, která 
měla moc měnit to, co voliči považovali za realitu. Stačilo odhalit 
dlouho potlačované napětí a přilít do něj trochu benzínu, aby 
došlo k explozi, jež v roce 2016 vyvrcholila americkými prezi-
dentskými volbami.

Whistleblower a bývalý ředitel výzkumu Cambridge Analytica 
Christopher Wylie pomáhal tuto mocnou zbraň vybudovat. 
Nakonec ho ale výčitky svědomí přiměly, aby proti své firmě 
veřejně vystoupil, čímž odstartoval, byť za cenu velkých osobních 
obětí, nejrozsáhlejší vyšetřování nezákonného ovlivňování voleb 
v dějinách. Ve své zpovědi odhaluje skutečný příběh britského 
referenda o vystoupení z EU, Bannonovy americké revoluce  
a celosvětového zločinu proti demokracii. Mnohem více než  
o brexitu či Donaldu Trumpovi je ale tato kniha o tom, jak snad-
né je s pomocí osobních dat, jež o sobě neustále v online pro-
storu trousíme, nahlédnout do lidských myslí a prostřednictvím 
moderních technologií s nimi manipulovat.

PŘEKLAD
Jan Klíma

Nokturna
Pět příběhů o hudbě a soumraku

Soubor novel nazvaný Nokturna a opatřený podtitulem Pět 
příběhů o hudbě a soumraku patří k vrcholům Ishigurova díla. 
Pětice volně propojených příběhů, odehrávajících se v Benát-
kách, Londýně, západoanglickém Herefordshire a Beverly Hills, 
vypráví o lásce, hudbě, úspěchu a životních selháních –  
a Ishigurovy postavy se nám v nich představují ve chvílích náhlé-
ho prozření či formativní životní krize. Autor tu znovu osvědčuje 
svůj jedinečný cit pro střídání nálad, zachycení nejjemnějších 
emocí a především pro plynutí času; to vše je přitom podáno 
vytříbeným, soustředěným stylem, prosyceným stoicismem  
a nostalgickou rezervovaností.

Jednotlivé příběhy knihy nejsou nijak vyhrocené, spíše zvláštně 
zklidněné, komorní – jde skutečně o nokturna, tedy kompozice 
spíše poklidné povahy, částečně smířené s tím, že den už uply-
nul, že za chvíli vše pohltí noc. Přesto jako by v těch uspávajících 
tónech probleskovala jakási naděje: že až nazítří přijde nový den, 
bude jiný než ten, který se právě skončil.

PŘEKLAD
Ladislav Nagy

KAZUO ISHIGURO

Trilogie Nikopol

Nikopol je slavná řada tří sci-fi grafických románů napsaných  
v letech 1980 až 1992. Příběh se odehraje již brzy, Enki Bilal, 
francouzský kreslíř s jugoslávskými (i českými) kořeny, jej zasadil 
do Paříže roku 2023. Hlavní hrdina Alkidis Nikopol se probouzí 
po třicetiletém zmražení a ocitá se přímo ve víru dění. Respekti-
ve se v něm ocitá jeho tělo, které ovládne duše egyptského boha 
Hora. Blíží se volby a zvolení fašistického diktátora Kapustiera 
nenabízí nejlepší variantu. Jak by se vám líbil třeba socialismus 
pod vládou egyptských bohů? A to jsme přitom na pouhém  
začátku příběhu, v němž se nad Paříží vznáší létající pyramida.
Jeden z nejslavnějších evropských komiksů vychází česky poprvé  
v jediném svazku. Vydání knihy podpořil Francouzský institut v Praze.

PŘEKLAD
Michal Lázňovský

ENKI BILAL

CHRISTOPHER WYLIE

Knižní  
novinky, aneb 
co je psáno…
Podzimní knižní tipy jsme připravili ve 
spolupráci s nakladatelstvím ARGO.  
Sednout si do pohodlného křesla, uvařit si 
čaj nebo nalít sklenku vína a ponořit se  
s novou knihou do jiných světů – to je  
přesně to, co udělá dobře úplně každému! 
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sledujte 
Facebook

 
 

DOCKINLive

Signal Festival 
2021

14.–17. 10. 2021
 
ulice Prahy 1, 7, 8 

Těšit se můžete na celkem 15 děl – 
videomappingy, projekce  
i dechberoucí instalace od vý-
znamných českých umělců jako 
Milena Dopitová, Jiří Černický, 
duo Vrtiška & Žák, mezinárodně 
uznávaných zahraničních tvůrců  
Onionlab či Weltraumgrafik,  
i mladých talentů české audiovizu-
ální scény.

www.signalfestival.com

Fotograf Festival 
11 x SVĚTOVA 1

17. 9. 2021 – 17. 10. 2021
Vernisáž 17. 9. 18:00
 
Galerie SVĚTOVA 1, Světova 523/1, 
Praha 8 Libeň 

Město jako ekosystém. Výstava 
umělců a vědců v galerii SVĚTOVA 1 
prozkoumá transformující se oblast 
Libně. Experimentální výstavní 
projekt ve spolupráci s 11. ročníkem 
Fotograf Festivalu je vstupem do 
tématu gentrifikace města, její ana-
lýzou a pohledem na ni prizmatem 
přírodovědných metafor. Představí 
se umělci Tatiana-Sofiia Sorokina 
& Vladyslav Afanasiev, Josef Havrá-
nek, Martin Dušek, StonyTellers, 
Martin Valíček a Tereza Kalousová.

www.fotografestival.cz/2021

Svatováclavské 
vinobraní
28. 9. 2021
 
Svatováclavská vinice a Villa Richter 

Areál Svatováclavské vinice a Villa 
Richter budou 28. září hostit již  
13. ročník tradičního Svatováclav-
ského vinobraní. K ochutnání budou 
vzorky významných českých a mo-
ravských vinařství a nebude chybět 
ani burčák, hudba a spousta jídla.

www.villarichter.cz

Jakub Albrecht  
v titulní roli  
Zkrocení zlé ženy

Designblok 2021
6.–10. 10. 2021
 
Gabriel Loci, Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze 

Největší výstava designu v Praze 
letos otevře své brány nejen v pro-
storách Gabriel Loci na pražském 
Smíchově. Novinkou 23. ročníku  
je výstavní projekt nazvaný  
RENESANCE 21, který návštěvníky 
zavede do Uměleckoprůmyslové-
ho musea v Praze. Tématem, které 
tradičně propojí jednotlivé části 
festivalu, bude letos ŠTĚSTÍ.

www.designblok.cz
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Najemno nastrouhejte dvě střední mrkve, 
kousek celeru a jedno jablko.
Finely grate two middle-sized  
carrots, small piece of celery root  
and one apple. 

Smíchejte s krémovým smetanovým 
sýrem (např. Lučinou), ochuťte citrónovou 
šťávou, solí a pepřem.
Mix together with cream cheese, season 
with lemon juice, salt and pepper.

Podávejte na opečených plátcích chleba 
natřených máslem a posypané sluneč-
nicovými semínky, bazalkou nebo třeba 
ananasovými kostkami.
Serve with buttered slices of toasted 
bread and sprinkle with sunflower 
seeds, basil leaves or pineapple pieces.

1

2

3

Cesta do pravěku
Vykrájejte z toustového chleba vykrajovátky  
své oblíbené tvary a vydejte se na dobrodružnou 
výpravu třeba za pravěkými monstry!  
Vykrajovátka dinosauři DELÍCIA KIDS,  
7 ks, 139 Kč www.eshop.tescoma.cz

22

D
ĚT

I

KO
LK

O
V

N
AText redakce

Foto MIUZA
Ilustrace MIUZA

Zpátky  
do školy  
s chutí
Ahoj děti!

Už je to tady zas, viďte? Matika, čeština, 
přírodopis, fyzika… Naštěstí se najdou 
i takové předměty, jako jsou tělocvik, 
hudebka či přestávka, které vám umožní 
nabrat síly, aby vám zbyla energie i na od-
polední pikle. Dobít baterky vám pomůže 
také vhodná strava, stačí pár obyčejných 
zdravých surovin a můžete si třeba i sami 
vytvořit výživnou a moc dobrou svačinku 
nebo překvapit mámu a tátu luxusní  
domácí večeří. Co říkáte, jdeme na to?  
Naučte se naši mrkvovou pomazánku  
a procvičte si při tom znalost anglických 
slovíček. Tak schválně, znáte je všechna?

Vezmi mámu s tátou do muzea! 

Myslíš, že mají tví rodiče málo fantazie? Pak máme pro tebe jeden tip. 

Pozvi je o víkendu do Muzea Karla Zemana a uvidíš, jak se z nich stanou jako zázrakem 
znovu děti. Karel Zeman byl světově uznávaný filmový tvůrce, který svými triky prosla-
vil českou kinematografii. Své první animace a loutkové filmy začal tvořit ve 40. letech 
minulého století, ale nejvíce jej proslavila díla Cesta do pravěku, Vynález zkázy a Baron 
Prášil. Muzeum ale není žádná nudná expozice, můžete se společně zapojit do příběhů  
a vyzkoušet si na vlastních fotoaparátech a videokamerách trikové postupy, které Karel 
Zeman používal. A vsadíme se, že tátu od létajícího stroje, Měsíce Barona Prášila nebo 
ponorky z Vynálezu zkázy dostaneš jen stěží! www.muzeumkarlazemana.cz

carrot

lemon

salt & pepper

celery
apple

bread

cream
cheese
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Pojďte si dát do těla, protáhnout se a uvolnit. 
Vyberte si každý den právě takovou aktivitu,  
na kterou se zrovna cítíte. Informace o jednot-
livých lekcích včetně časového rozvrhu najdete 
na webu Dream Fit DOCK.

www.dreamfit.cz/fitness-club-dock

Smrčkova 2485/4

V nejlepší kondici

náš
tip

Denně čerstvé domácí koláče, zákusky, 
slané quiche a dorty na přání.

Přijďte si vybrat, nebo si objednejte online  
kolace.kolkovna.cz

Boudníkova 2506/1

Pečeme pro vás!

Atraktivní prostředí
Profesionální vybavení a zkušení trenéři
Možnost outdoor cvičení v parku
Skupinové lekce i osobní tréninky
Wellness zóna, masáže a fyzioterapie



Všechny služby na dosah ruky  
Services within the DOCK area

KADEŘNICKÝ SALON  
Perfect Look  
by Olga Dimitrasco 
www.perfectlook.cz 
přízemí

HAIR SALON  
Perfect Look  
by Olga Dimitrasco 
www.perfectlook.cz 
ground floor

CAFÉ
Light Roast Coffee 
www.light-roast.coffee 
přízemí

CAFE
Light Roast Coffee 
www.light-roast.coffee 
ground floor

ČISTÍRNA  
LaundryBox 
www.laundrybox.cz 
přízemí, lobby

LAUNDRY  
LaundryBox 
www.laundrybox.cz 
ground floor, lobby

FITNESS KLUB 
Dream Fit DOCK 
www.dreamfit.cz  
přízemí

INDOOR FITNESS 
Dream Fit DOCK 
www.dreamfit.cz  
ground floor

MANIKÚRA/PEDIKÚRA
NailEstet
druhé patro

MANICURE/PEDICURE SALON
NailEstet
2nd floor

RESTAURACE 
Kolkovna 
www.kolkovna.cz 
přízemí

RESTAURANT 
Kolkovna 
www.kolkovna.cz 
ground floor

VÝDEJNÍ BOXY 
Blocks smart lockers 
www.blockslockers.com  
lobby, recepce A 

LOCKER SYSTEM 
Blocks smart lockers 
www.blockslockers.com  
lobby, reception A

JÍDELNÍ AUTOMAT 
Jídlomat 
lobby, recepce B

DINING MACHINE 
Jídlomat 
lobby, reception B

 

VÍNA A DESTILÁTY 
Global Wines & Spirits 
www.global-wines.cz 
přízemí

WINES & SPIRITS 
Global Wines & Spirits 
www.global-wines.cz 
ground floor

Rohlík Point 
www.rohlik.cz 
lobby, recepce C

Rohlík Point 
www.rohlik.cz 
lobby, reception C

ČISTÍRNA 
LaundryBox 
www.laundrybox.cz 
první podzemní podlaží

LAUNDRY  
LaundryBox 
www.laundrybox.cz 
1st underground floor

Bankomat 
budova C, exteriér

ATM 
building C, exterier

SPORTOVNÍ KLUB 

 
www.dockmarinaclub.dockin.cz

SPORT CLUB 

 
www.dockmarinaclub.dockin.cz

ZTRÁTY A NÁLEZY 
recepce – všechny budovy

LOST AND FOUND 
reception – all buildings

LIBEŇSKÝ MOST

BOUDNÍKOVA

ŠTORCHOVA
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