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reštaurácia ice Q

Sölden

To pravé miesto pre zimnú bondovku

Pikoška, ktorá vojde do histórie bondoviek: rakúsky
herec Christopher Waltz, alias zlosyn Oberhauser,
počas nakrúcania filmu Spectre o agentovi 007
vôbec nenavštívil Rakúsko. Koho však zaujíma
Waltz, keď do alpského lyžiarskeho strediska dorazil
sám Daniel Craig! Režisér Sam Mendes, tesne pred
padnutím prvej klapky, ohlásil: „Vraciame Bonda
na sneh, späť do Álp...“ A tak sa aj stalo. Mexico City,
Roma, London, Marocco and - Austria. Konkrétne
Sölden, v údolí Ötztal v tirolských Alpách.

V

Vydať sa po stopách Jamesa Bonda k našim
západným susedom je ľahšie ako kedykoľvek
predtým. Dokonca obstojí aj tvrdenie, že
tirolské mestečko Sölden mnohí z vás objavili
dávno predtým, ako ho agent 007 poctil
návštevou. Nehovoriac o high-tech vedátorovi
Q, ten v časoch, keď ste vy už razantne
brázdili svahy parádne zasneženého ľadovca,
ešte len ťahal za sebou dreveného káčera.
Dnes je to však práve on, koho zabijak Mr. Hinx naháňa po lanovke, vedúcej z hory
Gaislachkogel, zatiaľ čo Bond na svojom tereňáku ostro reže zákruty počas krkolomnej

naháňačky, aby po strmej ceste dole z ľadovca
priškripol únoscov pôvabnej doktorky Swann...
Daniel Craig sa na snehu v Söldene síce vyníma
dokonale, ale na rozdiel od Rogera Moora či Georgea
Lazenbyho sa na lyžiach nepredviedol a horské
svahy zdoláva na špeciálne upravenom Land Roveri.
Obyčajný smrteľník sa však inak ako lanovkou na
vrchol hory Gaislachkogel nedostane. Práve tam
sa totiž nachádza záhadná Hoffler Klinik, v ktorej
pracuje doktorka Swann. Madeleine Swan. Najnovšia
bond girl s diplomom zo psychológie vo vrecku.

Z nakrúcania Spectre

Ice Q

Kedy: V Söldene sa nakrúcalo v januári a februári 2015
Koľko: Nakrúcalo sa 15 dní
Kde: V strednej stanici lanovky vedúcej na Gaislachkogel, v reštaurácii ice Q,

Horská klinika, kde Bondovi v bare namiesto vodky s
v cestnom tuneli medzi ľadovcami Rettenbach a Tiefenbach a na susediacej
martini naservírujú odporne zdravý zelený nápoj (vypiť ho
ľadovcovej ceste (plus jedna scéna, kedy Bond prichádza do osamelej chaty za
však nestihne, ani keby chcel), vyzerá vďaka najmodernejšej
otcom Madeleine Swann, sa nakrúcala v hornom Štajersku pri jazere Altaussee)
počítačovej animácii o niečo väčšia a impozantnejšia ako v
Hotel: Daniel Craig býval v Bergland Hotel Sölden, ktorý
skutočnosti. Nie je to teda žiadna vymyslená a umelo
je členom prestížnej skupiny Design Hotels
Hviezdy: V Söldene sa okrem Daniela Craiga zdržiavali aj Léa Seydoux
vykonštruovaná kulisa - táto ultramoderná stavba na
(Madeleine Swann), Dave Bautista (Mr. Hinx), Ben Whishaw (Q)
Gaislachkogeli, v nadmorskej výške 3.048 m, bola otvorená
Filmový štáb: V Söldene pracovalo 600 osôb, nakrúcania sa zúčastnilo
v decembri roku 2013 ako nóbl reštaurácia a bar s príznačným
aj 50 miestnych zamestnancov horských dráh Bergbahnen Sölden
názvom ice Q. Ten akoby predznamenával, že jedna
Pikoška: Dave Bautista, 46-ročný americký herec a bývalý svetový
šampión vo wrestlingu, sa vyjadril, že je na horách po prvý raz v živote!
z najúchvatnejších stavieb v Alpách vstúpi do histórie 007.
Keď na ňu zasvieti slnko, trbliece sa ako diamant. Aj cena
tomu zodpovedá: cca štyri a pol milióna eur - toľko si za
„divotvornú kocku“ vypýtali innsbruckí projektanti. Očami architekta sa dá popísať ako
Počas zimnej sezóny šľape ice Q
presklená budova s čistými lineárnymi tvarmi, ktorú podopierajú hydraulicky pohyblivé highvo zvláštnom režime - každú stredu sa
tech základy. Použité materiály - oceľ, drevo, prírodný kameň z ľadovca a sklo - prepožičiavajú
tu podáva tzv. Summit Dinner, vybrané
stavbe so stometrovou štvorcovou panoramatickou terasou puristicky impozantný vzhľad.
stolovanie za svitu hviezd, ktorému
Očami filmára, konkrétne šéfa výpravy Spectre, predstavuje ice Q jedinečný moderný objekt,
náramne svedčí špeciálne víno PINO
ktorý presne zapadá do ambícií bondoviek: v každom filme predstaviť divákom fascinujúce,
3000. S Jamesom Bondom síce nemá
vizuálne strhujúce miesta. Po nasadení Spectre do európskych kín koncom minulého roku,
nič spoločné, až na drobný fakt, že
rating ice Q vyletel prudko hore. „Prajete si u nás rezervovať miesto?“ pýta sa recepčná po
rovnako ako agent 007 (pre všetkých
ikstý krát volajúceho hosťa. „A vaše meno, prosím?“ pokračuje trpezlivo, hoci presne pozná
fanúšikov bondoviek), tak aj PINO
jeho odpoveď. „Rezervácia bude na meno Bond. James Bond,“ odpovedá hosť a je jedno, či
3000 (pre všetkých milovníkov vínneho
ide o postaršieho viedenského podnikateľa, alebo mladého trendy hipstera z ktorejkoľvek
moku) je atraktívnym marketingovým
európskej metropoly, každý v reštaurácii chce sedieť na mieste Daniela Craiga a popíjať koktail
ťahákom a skvelou reklamou, prečo
s martini... Požiadavka „pretrepať, nemiešať“ je bezpredmetná, čašník by si na mieste, ktoré
sa oplatí prísť do Söldenu.
posvätila Bondova noha, predsa nedovolil zamiešať ani len cukor do kávy.
február

Viac info

www.central-soelden.at
foto Sita
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PINO 3000

Dobrý nápad, ako zvýšiť „pôžitok pre všetky zmysly“ (slogan päťhviezdičkového
hotela Central Spa v Söldene), svitol v hlave jeho majiteľky, hotelierky Angeliky Falkner.
Samozrejme, hľadať vinohrady v Alpách je ako poslať Marušku uprostred zimy po
jahody, to však neznamená, že vďaka kreativite miestnych fajnšmekrov, nemôže vzniknúť
víno späté s tirolskými trojtisícovkami. Smelý nápad začal naberať ostrejšie kontúry
pod kuratelou troch renomovaných vinárov, Rakúšana Paula Achsa z dedinky Gols pri
Neziderskom jazere, majiteľa vinárstva St. Pauls z Južného Tirolska a vinárstva Dr. Heger
z nemeckého Ihringenu. Každý z nich dodal dva barikové sudy svojho najlepšieho Pinot
Noir , tie sa v Južnom Tirolsku zmiešali a vzniknuté cuvée potom putovalo ku hviezdam
- do špeciálnej pivnice pod Gaislachkogelom. Víno dostalo názov PINO 3000, číslovka
odkazuje na nadmorskú výšku hory, jednej z troch trojtisícoviek, ktorým sa v Ötztale
hovorí aj Big 3. Kto chce víno degustovať, musí prísť do Söldenu. V hoteli Central Spa
(„Kvalitný odpočinok, ležérny luxus, špičková gastronómia a wellness na najvyššej úrovni“
- všetko do bodky platí) každoročne v apríli organizujú špeciálnu dvojdňovú akciu Víno
na horách, ale pohárik hrejivého PINO 3000 vám ponúknu aj v hotelovej Ötztaler Stube,
reštaurácii vyznamenanej večnou kuchárskou čiapkou podľa Gault Millaua, ktorá sa
pýši vlastnou vínnou pivnicou, skrývajúcou viac než 30.000 fliaš vína z celého sveta.

Big 3

Sölden, jedno z najatraktívnejších zimných stredísk v Rakúsku, leží v údolí Ötztal
(turistické príručky o ňom píšu ako o srdci celého údolia), obklopené masívom
Ötztalských Álp s viac než 250 vrcholmi s výškou nad 3.000 m. Čo je však dôležitejšie,
v Söldene sa dá lyžovať už od októbra a poslední lyžiari brázdia zjazdovky dvoch
ötztalských ľadovcov Tiefenbach a Rettenbach (oba s výškou nad 3.000 m) až do
mája. Ľadovce vzájomne prepája najväčší európsky lyžiarsky tunel, dlhý 170 m
(tunel si „zahral“ aj v Spectre, Bond ním prefičí, prenasledujúc obra Hinxa).
Stredisko má 34 lanoviek a vlekov a 148 km zjazdoviek. Svahy na ľadovcoch sú mierne
a zlyžujú ich aj menej skúsení lyžiari, výnimku tvorí akurát trať pretekov Svetového
pohára v zjazdovom lyžovaní, ten sa v Söldene zahajuje každoročne v októbri.
Lyžovačka má aj lákavý estetický rozmer: dych berúcu alpskú
panorámu možno obdivovať z viacerých mostíkov - ten
najatraktívnejší na vrchole Tiefenbachkogelu (3.309 m) držia len
Roger Moore
dve oceľové laná, pričom plošina mostíka čnie 25 metrov do
ako James Bond
voľnej krajiny. Na vrchole Gaislachkogelu si jedinečný výhľad do
všetkých strán môžete vychutnať z terasy kruhového pôdorysu
a vyhliadku má aj tretí vrchol Big 3, Schwarze Schneid (3.370 m),
iba niekoľko desiatok metrov nad stanicou lanovky. Údolie
Ötztal však nepatrí len zimným športom - horský masív
poteší aj vyznávačov turistiky, okolo 1.300 km značených
turistických ciest láka športovo založených dovolenkárov
do hôr v každom ročnom období...
február

Bond na snehu, na
lyžiach, v Rakúsku
 V Rakúsku sa zatiaľ reálne nakrúcali dve bondovky,
aj keď vo filme Špión, ktorý ma miloval (1977),
agent KGB plánuje Bonda (Roger Moore) zlikvidovať
v Berngartene v rakúskych Alpách. Toto miesto však
na mape nenájdete, je fiktívne, v skutočnosti Bond fičí
na lyžiach po zjazdovkách švajčiarskeho St. Moritzu.
Predvedie aj efektné salto vzad obratom a napokon
ubzikne prenasledovateľom tak, že rozvinie padák
s britskou vlajkou a vznesie sa - nad Baffinov ostrov
v Kanade, tam totiž technicky namáhavý manéver
s padákom Moorov dublér nakrúcal. A keďže vďaka
nekonečnej vynaliezavosti Q má Bond v lyžiarskej
palici skrytú spúšť, v rozhodujúcej chvíli vystrelí a
raketová šípka zlému Rusovi prebodne srdce.
 Rakúsko na vlastnej koži zažíva Bond (okrem
Spectre) vo filme Dych života (1987), keď agent
007 (Timothy Dalton) uniká pred nepriateľom
a kdesi nad Austriou si so svojím Aston Martinom
strihne pristávanie na zamrznutej ľadovej ploche
alpského jazera Weissensee v Korutánsku.
 V bondovke V tajnej službe Jej Veličenstva (1969)
sa špión 007 (George Lazenby) zvŕta na lyžiach takou
rýchlosťou, že ho nedostihne ani za ním sa valiaca
ničivá lavína. V tomto filme Bond naháňa šialeného
vedca Blofelda, ktorého pokusné laboratórium visí na
alpskom vrchole Schilthorn (2.973 m) vo Švajčiarsku.
(Dnes je z laboratória otáčavá reštaurácia Piz Gloria
s 360-stupňovým výhľadom na končiare Bernských Álp).
 Vo filme Vyhliadka na smrť (1985) už trochu obstarožný
Roger Moore dokazuje, že rovnako svižne ako na lyžiach,
mu to ide aj na snowboarde - podľa scenára naháňa
zlosyna Zorina, ktorý ukradol tajný materiál o výskume
mikročipov, až na ďalekej Sibíri, no v skutočnosti
si to na doske mastí vo švajčiarskych Alpách.
 Neúnavný Roger Moore sa stavia na lyže aj
v bondovke Len pre tvoje oči (1981); filmovalo sa
v lyžiarskom stredisku
Cortina d‘Ampezzo
v talianskych Dolomitoch.
 O „právo“ na sneh sa
konečne hlási aj Pierce
Brosnan, v poradí piaty agent
007, ktorého aj so Sophie
Marceau v bondovke
Jeden svet nestačí
(1999) zasype lavína.
Miesto nakrúcania:
francúzsky Chamonix
pod Mont Blancom.

