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Vážení a milí,

francouzský spisovatel Albert Camus kdysi napsal, že podzim je druhé jaro, protože každý list se stává 
květinou. Ať už s tím souhlasíte, nebo ne, jedno je nasnadě: podzim zkrátka milujete, nebo nenávidíte. 
Dokáže být barevný, voňavý a plný inspirace, stejně jako temný, sychravý a depresivní.  A tak jsme si řekly, že 
nebudeme nic riskovat a přineseme vám vydání, které hýří barvami, voní novinkami a inspiruje do posledního 
řádku! Protože jen takový parťák vám pomůže přečkat právě ty dny, kdy je slunce nízko a nálada ještě níž. Je 
nám ctí být jím už čtyři roky. 

Krásné čtení a ještě hezčí podzim!  

Vaše 

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky 

Michaela Zumrová
šéfredaktorkaQ
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Začínající léto, končící karanténa a čerstvé 
vydání nového Quartieru – další důvod, proč 
se po dlouhých měsících sejít a společně slavit 
jsme už nepotřebovali. Červnové počasí nám 
přálo, a tak jsme na slavnostní vítání v pořadí 
již 16. čísla magazínu pozvali naše osobnosti, 
přátele a podporovatele do nově otevřeného 
podniku na Velkém náměstí v Hradci Králové. 
Tentokrát nás přivítaly nádherné prostory 
Casa del Prosseco – místa, kde víno šeptá. 
Bylo nám velkou ctí, že mezi hosty nechyběly 
ani tváře čísla, návrhářky Helena Fejková 
a Andrea Vytlačilová. Při této příležitosti také 
ve spolupráci s Hyundai Hradec s.r.o. spatřil 
světlo světa zbrusu nový vůz Quartieru, a aby 
toho nebylo málo, tak i nový web magazínu. 

(red) 
foto: Jakub Misík

Quartier

Letní paprsky 
& šeptající víno   

podzim 2020



Zveme Vás do klubu…

Clubu!

Chcete být součástí? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz

O co jde? Quartier Club:

sdružuje inzerenty, partnery a přátele 
Quartier magazínu,
sbližuje je a pomáhá jejich vzájemnému 
partnerství,
pořádá pro ně setkání a zajímavé akce.

v období 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021
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devatenáctiletou Popelku, že jednou 
bude vaší ženou?
JP: Ani v nejmenším. Pamatuji si ale velmi 
přesně, když mi Štěpánka říkala, že se na 
stejné patro našeho vinohradského domu 
přistěhovala Eva Hrušková – přece ta Po-
pelka! Já jí to tehdy nějak odkýval, ale příliš 
jsem se tím nezabýval. Až když jsme se po-
tkávali pravidelně ve výtahu, začali jsme si 
povídat.   

EH: Povídat? Honzíku, vždyť to byly vždyc-
ky sotva čtyři věty! „Dobrý den, Evo, jak 
se máte?“ „Děkuji, dobře.“ „Máte hodně 

Když jste si bral Evu Hruškovou za 
manželku, řekl jste, že váš vztah vní-
máte jako osudový. Platí to pořád - 
i po těch 16 letech? 
JP: Říkám to se stejnou pevností v hla-
se i dnes. Vztah, který mezi sebou máme, 
je nádherný a denně děkuji osudu, že to 
takhle všechno, jak rád říkám, ve vrchol-
ném věku, dopadlo. Vzpomínám si, jak jsem 
Evičce tehdy při obřadu nasazoval prstýnek 
a říkal si: „Hrušková, Hrušková – vždyť moje 
druhá maminka, druhá žena mého tatínka 
byla taky Hrušková!“ Je to zkrátka osud. 

A zmíníme-li fakt, že vaši ženu ob-
jevila ve svém pořadu jako jedenác-
tiletou talentovanou herečku a zpě-
vačku vaše první manželka Štěpánka 
Haničincová, pomyslný kruh se uza-
vírá úplně. 
EH: Ono vůbec to, že jsme se s Honzíkem 
dali dohromady, byla obrovská náhoda. 
V roce 1970 jsem jela s kamarádkou, která 
tou dobou pracovala v Československé te-
levizi jako asistentka, pod stan do Rumun-
ska. Jednoho dne přišla z procházky a řekla 
mi, že potkala Štěpánku a Honzu s dětmi 
a že prý nás zvou na kanastu. Párkrát jsme 
se sešli, vždycky u kávy nebo čokolády, 
a jak jsme tak seděli u stolu, nemohla jsem 
ze Štěpánky spustit oči. Byla nesmírně ele-
gantní, vždycky krásně upravená. Mně bylo 
19 a běželo mi hlavou, že se tu noblesu mu-
sím taky někde naučit. Nikdy by mě nena-
padlo, že si za 30 let vezmu jejího manžela. 
Život vymyslí daleko víc než kdejaký sce-
nárista. 

A co vy, pane Přeučile? Napadlo by 
vás, když jste se tehdy díval na tu 

práce?“ „Mám.“ A to bylo všechno. (smích) 
Víte, Honzík byl tehdy pro mě tak trochu 
za sklem. Byli se Štěpánkou velmi uzavřená 
dvojice a jen tak někdo se k nim nedostal. 

A dnes spolu nejen žijete, ale také 
pracujete. Společně vedete loutkové 
divadlo pro děti, ve kterém sami hra-
jete. Jak se u vás doma kloubí part-
nerství a práce? 
JP: U nás se to nekloubí, u nás se to objí-
má. Divadlo pro děti jsem předtím hrál i se 
Štěpánkou, a když jednou onemocněla, za-
skakovala za ni právě Evička. Byl jsem úplně 
u vytržení, s jakým nasazením hraje, jak ko-
munikuje s dětmi a pracuje s loutkami. Ohro-
milo mě její herecké a divadelní charisma. 
Rok po odchodu Štěpánky jsem Evinku zkusil 
oslovit, jestli by se mnou nehrála, a tak vznik-
lo Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. 

EVA HRUŠKOVÁ & JAN PŘEUČIL:

To pravé je teď 
Tím nejlepším scenáristou je prý život sám. Své o tom vědí herci Eva Hrušková a Jan Přeučil, jimž přichystal divoký mix 
tragédie, romance i komedie. Přestože se první česká televizní Popelka a jeden z našich největších hereckých elegánů všech 
dob znají už skoro půl století, manžely jsou „teprve“ 16 let. Než totiž našli cestu jeden ke druhému, museli si toho hodně 
odžít. „O to víc se ale těšíme z každého milého dne. O to víc nám k tomu štěstí stačí míň,“ shodují se v rozhovoru pro Quartier. 

„U nás se partnerství a práce 
nekloubí. U nás se objímá.

Osobnosti číslapodzim 2020
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Evo, vaší nejznámější rolí je Popelka 
z roku 1969, kterou jste ztvárnila v 17 
letech. Jak se z vycházející hvězdy te-
levize nakonec stala loutkoherečka? 
EH: Jednoduchá odpověď: hradecké Di-
vadlo Drak. Když vyšla Popelka, pokouše-
la jsem se dostat na DAMU. Neúspěšně. 
Nicméně jsem měla štěstí, protože jsem 
v Hradci chodila do třídy se synem tehdej-
šího ředitele Draku. Ten mi po něm vzkázal, 
jestli k nim nechci jít na rok jako elévka. Tu 
nabídku jsem přijala a rázem se do loutko-
vého divadla zamilovala. Je to profese, kte-
rá vyžaduje velkou fyzickou zdatnost, ale 
také umění zpívat, mluvit a hýbat se. Nejde 
jen o to dokázat ovládat tu loutku, protože 
vy jste kolem ní, jste její součástí. 
JP: Evička moudrá slova klade. Když hra-
jeme loutkové divadlo pro děti, vždycky 
se snažíme, aby to divadlo bylo po všech 
stránkách na vysoké profesní úrovni – ať už 
dramaturgicky, češtinsky, hudebně nebo 
výtvarně.  A ono to opravdu funguje, když 
to děláte, jak nejlépe umíte, diváků se to 
dotkne a jsou zcela pohlceni! Přitom nezá-
leží na věku. Asi dva roky zpátky jsme hráli 
v Havířově odpolední představení pro děti 
a dvě třetiny diváků v hledišti byli dospělí. 
EH: Čas od času se mě někdo zeptá, proč se 
po Popelce nekonala ona „velkolepá karié-
ra“ ve filmu a televizi. K tomu mám takový 
hezký příběh z DAMU. Když jsem se tam 
dostala, chodila jsem do prvního ročníku 
s kolegyní, která neustále mluvila o tom, že 

se stane filmovou hvězdou. Protože chce 
být prostě slavnou. Tam jsem si naplno 
uvědomila vlastní svobodu v tom smyslu, 
že už mám v tomto pro sebe splněno. Svůj 
dívčí sen jsem si „odškrtla“ právě Popelkou 
v sedmnácti. Byla jsem princezna a lidé mě 
poznávali. Loutkařina oproti tomu člověku 
nic nedaruje. To, že jsem byla známou, ne-
mělo najednou žádnou cenu, protože jsem 

buď nosila masku, nebo byla až v druhé 
řadě za loutkou. Loutkařina naučí člověka 
pokoře. Vy totiž tu hvězdu, toho protagoni-
stu držíte v ruce, nejste to vy, ale on. To se 
vlastně musel naučit i Honzík. Ze začátku 
to totiž probíhalo tak, že hrál, koukal na mě 
a mluvil. Já jsem ho přitom okřikovala, ať na 
mě nemluví, že má mluvit ta loutka.
JP: Je to zkrátka výsostná disciplína! S lás-
kou vzpomínám na tatínka a jeho loutko-
herecká představení, která nám jako dětem 
předváděl. Každé měl perfektně vymyšlené 
a připravené včetně kulis, světel a zvu-
kových efektů. Byla to pro nás se sestrou 
vždycky událost a dodneška mám za to, že 
to byl právě on a loutky, kdo ve mně zažehl 
vášeň pro herectví. 

Na tatínka Františka jste určitě mu-
sel letos vzpomínat ještě o něco víc. 
Mám na mysli 70. výročí politické-
ho procesu s Miladou Horákovou, 
v němž byl váš tatínek jako poslanec 
Národního shromáždění obžalován 
a odsouzen. Víc než dekádu potom 
strávil v komunistickém vězení. Jak 
to na vás působilo? 
JP: Jsem nesmírně rád, že se tyto událos-
ti tímto způsobem připomněly, protože 
zvláště mladá generace, která si užívá ži-
vota plnými doušky, si ani neuvědomuje, že 
aby takto mohla žít, musel tomu někdo lec-
cos obětovat. To byla právě generace mého 
tatínka, která za svobodu slova, informací, 
pohybu i života položila mnohé na oltář. To 
je potřeba si uvědomovat. 
EH: Myslím, že po takových nesmírně 
smutných prožitcích se o to víc těšíme 
z každého milého dne, o to víc nám k tomu 
štěstí vlastně stačí míň. 
JP: Nesmírně se mi líbí myšlenka Oty Pav-
la, kterou jsem nedávno četl: Důležité je 
uvědomovat si každou chvíli a neuvažovat 
o tom, že v budoucnu přijde to pravé. Pro-
tože to pravé můžeme prožívat právě teď. 

Kvůli politické minulosti tatínka byla 
vaše společenská i profesní cesta vel-
mi trnitá. Místo vysněného studia he-
rectví jste se vyučil dřevomodelářem 
a na DAMU jste se dostal nakonec až 
na osobní přímluvu profesora Rado-
vana Lukavského. Jak na tuto ikonu 
českého herectví vzpomínáte? 
JP: To je legenda. Jako profesor měl k nám 
studentům ohromný vztah. Vychovával nás 
k hereckému gentlemanství, čehož jsem 
dodneška velkým vyznavačem. Velmi dbal 
na to, abychom jako začínající herci hosto-
vali v Národním nebo Stavovském divadle 
a nabírali zkušenosti u starších kolegů. Ty 
čtyři roky byly neskutečně krásným odra-
zovým můstkem. Nikdy nezapomenu na 
poslední větu, kterou mi řekl jako pedagog 
studentovi. Předával nám zrovna diplomy, 
stál úplně v rohu místnosti u dveří a já mu 
řekl: „Pane profesore, za všechno vám dě-
kuji.“ On mi stiskl ruku a pravil: „Rád jsem 
s vámi pracoval.“ Dodneška je to pro mě 
ohromně silná vzpomínka. 

Hned po absolutoriu jste nastoupil 
do pražského Divadla Na zábradlí, 
kde jste se svým třiatřicetiletým an-
gažmá nejdéle sloužícím hercem. Jak 
vzpomínáte na tuhle životní etapu? 
JP: Tvrdím, že tohle divadlo bylo v tvrdém 
komunistickém režimu takovým malým os-
trovem svobody. Zažil jsem tam ty nejslav-
nější inscenace, mimo jiné i Havlovy hry 

Osobnosti čísla

Smrt v sedle (1958)

„Důležité je uvědomovat
 si každou chvíli.“

podzim 2020



Jan Přeučil 

Narodil se 17. 2. 1937 
v Pardubicích.

Jeho tatínkem byl František 
Přeučil, majitel nakladatelství, 
redaktor a politik, který byl 
obžalován ve vykonstruovaném 
procesu s Miladou Horákovou 
a odsouzen k vězení. 

Z kádrových důvodů nesměl 
na DAMU, a tak se vyučil 
dřevomodelářem, herectví 
nakonec vystudoval a v roce 
1960 nastoupil do Divadla Na 
zábradlí, kde hrál až do roku 
1993.

Je podruhé ženatý, jeho první 
manželkou byla herečka 
a moderátorka Štěpánka 
Haničincová. 

Kromě hraní vede kurzy rétoriky 
a vydal vlastní knihu Rétorická 
laboratoř Jana Přeučila.



Eva Hrušková

Narodila se 27. 3. 1952 v České 
Skalici. 

V 17 letech ztvárnila první 
televizní Popelku.

Vystudovala loutkoherectví 
a dramaturgii na DAMU 
a v současné době vede spolu 
s manželem loutkové divadlo 
pro děti.

Od roku 2004 je počtvrté 
vdaná - za herce Jana Přeučila, 
z předchozích manželství má tři 
syny. 
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Jako malému klukovi mi tatínek vyprávěl, 
že už za první republiky mezi Pardubičáky 
a Hradečáky bujela jistá rivalita. Já se na to 
dívám úsměvně, ale táta mi říkal, že to teh-
dy bylo ožehavé téma. Takže vždycky, když 
jedeme po „Hradubické“, říkám manželce: 
„Podívej se, Evinko, ty mraky nad Hradcem, 
to je hrozný.“ A Evinka odpovídá: „Jen se 
podívej, nad těmi Pardubicemi, tam je ale 
čmoudu!“ (smích) Ale žerty stranou, i Hradec 
mám moc rád, jsou to obě krásná města. Na-
víc svůj první film – Smrt v sedle z roku 1958 
jsme točili ve Slatiňanech a bydleli v Chru-
dimi. Zkrátka k celým východním Čechám 
máme oba s Evinkou silný vztah. 

Máte ještě nějakou metu, cíl, který 
byste si na podzim svého života rádi 
splnili? 
EH: Protože strašně ráda čtu, měla jsem 
sen, že bych napsala knížku. To se mi na-
půl splnilo, v září mi vychází motivační diář. 
Cítím to jako šanci rozdat kus optimismu 
ostatním ženám. 
JP: Evinka knížky miluje, kéž bych byl ale-
spoň z poloviny takový čtenář jako ona! 
Řídíme se spolu jedním krásným citátem, 
který zní: „Umění života spočívá v tom uvě-
domovat si krásu všedního dne,“ a já bych 
rád, aby nám to vydrželo napořád!   

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora, ČSFD

v režii Jana Grossmana - evropského di-
vadelního giganta, o kterém s nejvyšší po-
korou a vděkem říkám, že jsem jeho herec, 
protože mě velmi často obsazoval. Vzpo-
mínám také na sezonu 1963 – 64, kdy nás 
vůbec poprvé pozvali do Západního Berlína 
na Festival malých experimentálních di-
vadel. Hráli jsme tam v noci, přenášela to 
televize a pár dní na to se začaly objevovat 
titulky, které hlásaly, že neznámí čeští herci 
z malého pražského divadla ukázali Západ-
ní Evropě, jak se má hrát divadlo. To byla 
poklona, o které se nám nesnilo. 

V souvislosti s profesorem Lukav-
ským jste zmínil herecké gentleman-
ství, já osobně vás vnímám jako jed-
noho z největších gentlemanů naší 
země a velmi elegantního muže záro-
veň. Kde se to ve vás vzalo?
EH: Říká se, že co s mateřským mlékem ne-
nasaješ, to s kravským nedohoníš. Honzík 
má to gentlemanství v krvi. Někdo si může 
číst příručky etikety a slušného chování od 
rána do večera, ale Jeníček to má opravdu 
shůry. Řekla bych, že po tatínkovi. 
JP: Rozhodně, tatínek mi byl v tomto veli-
kým příkladem, nesmírně noblesní člověk. 
Cítím to trochu jako svoji povinnost. Dnes 
bohužel vnímám ve společnosti jistou ci-
tovou vyprahlost a zakořeněný nedostatek 
ohledu mužů vůči ženám. Mladí pánové by 
si měli uvědomit, že se ke svým partnerkám 
mají chovat slušně. Už je to pár let zpátky, 
byli jsme s Evinkou nakupovat v obchodě 
a za kasou stála krásná prodavačka. Když 
jsem platil, podíval jsem se jí do očí a složil jí 
poklonu, jak jí to sluší. Ona se zarazila, po-
dívala se na mě dlouhým pohledem a řekla: 
„Pane Přeučile, tohle už mi rok nikdo neřekl.“ 
To mluví samo za sebe. Myslím, že součást 
svobody a demokracie je i otázka slušnos-
ti, elegance, ohleduplnosti a také umění 
uvědomění si, jak je krásné, když se k sobě 
lidé chovají slušně a uctivě. Bez arogance 
a vulgarit. 

Už jsme to trošku otevřeli, ale vy oba 
jste hrdí Východočeši. Evo, vy po-
cházíte z České Skalice, váš manžel 
z Pardubic. Je pro vás i po všech těch 
letech v Praze náš region domovem? 
EH: Často do Skalice jezdím za maminkou, 

sestrou a spolužačkou z první třídy. Jsem 
na své rodiště patřičně hrdá, protože to 
bylo asi tak 250 metrů od místa, kam chodi-
la do školy Barunka Panklová, a všechna ta-
hle místa včetně Starého bělidla, Ratibořic 
a Rýzmburku na mě odmala působila. Prv-
ní knížka, kterou jsem dostala k Vánocům, 
byla samozřejmě Babička. Pak, když naši 
získali místo v Hradci, jsme se přestěhova-
li tam a ze mě se stala rázem Hradečačka. 
Maminka pracovala v kulturním středisku 
v Adalbertinu, tatínek byl zase ředitelem 
kulturního domu ROH – na Střeláku. A já 
nastoupila na tehdy zbrusu nově postave-
nou školu do Zálabí. Bože, vždyť já ji ještě 
pamatuju pod lešením! (smích) 
JP: Pro mě Pardubice jsou a navždy budou 
rodným městem.  Cítím se jako Pardubi-
čák, i když se naši po roce přestěhovali do 
Prahy. Pardubice a vlastně celý Pardubický 
kraj miloval zvláště můj tatínek, protože za 
první republiky pracoval jako tajemník Karla 
Pekárka, poslance Národního shromáždění. 
Měli spolu blízký vztah, byl dokonce mým 
kmotrem, díky čemuž moje celé jméno zní 
Jan Karel Přeučil. Kdykoli Pardubicemi pro-
jíždím nebo tam vystupuji, užívám si to. Pře-
devším si cením krásného Východočeského 
divadla, které tam sídlí – je to unikátní zá-
ležitost evropského formátu. Když jsem pak 
začal žít se svou milovanou životní láskou 
Evičkou a dozvěděl jsem se, že je Hrade-
čačka, začal jsem s ní na toto téma laškovat. 

Osobnosti čísla

Popelka (1969)

„Co s mateřským 
mlékem nenasaješ, 

s kravským nedohoníš.“ 

podzim 2020





Rozhodnete-li se vyrazit na výlet do zoo, 
už dávno vás nečekaná jen mnohahodinová 
procházka mezi výběhy zakončená zmrz-
linou a smažákem v housce. A už vůbec to 
neplatí o královédvorském safari parku, kde 
se za poslední roky jeho fungování zrodila 
doslova malá Afrika. Černým kontinentem tu 
žijí na každém rohu a návštěvnické zážitky 
se rázem násobí. 

S tematickou novinkou přichází na letošní 
podzim a zimu také místní gastronomic-
ká firma. Týden co týden tu budete moci 
ochutnat jedinečné africké menu. „Vznikla 
myšlenka gastronomicky ztvárnit putování po 
Africe a mě hned napadla legendární dvojice 
Hanzelka se Zikmundem a jejich velkolepá 
cesta tímto kontinentem v letech 1947-1950,“ 

přibližuje šéfkuchař Pavel Červinka, kde se 
pro svůj velkolepý gastroprojekt inspiroval. 
Každý týden se přitom putování přesouvá 
do jiné lokality a těšit se tak můžete zase 
na úplně nové chutě a vůně. Kuchařský tým 
Safari pivovaru kopíruje proslulou trasu co 
nejvěrněji z Maroka až po Kapské město v Ji-
hoafrické republice. „Začínáme v romantic-
ké Casablance, poté ochutnáme Alžír, Tunis, 
Etiopii, Somálsko, nebo Zimbabwe,“ vypočí-
tává namátkou šéfkuchař, který na výběru 
jednotlivých pokrmů spolupracoval s kolegy 
z Rwandy nebo Maroka. „Vybírali jsme jídla, 
která jsou v daných lokalitách zakořeněná 
stovky let. Jsou tedy tradiční, přesto chuťo-
vě nesmírně zajímavá a atraktivní,“ dodává 
Červinka. Každé týdenní menu je také páro-
váno s vybranými víny nebo místním pivem. 

Velkolepý gastrozájezd Afrikou startuje 
v Safari pivovaru 4. listopadu a končí 31. 
ledna symbolicky u Mysu Dobré naděje. 
Jediná pauza ve voňavém programu nasta-
ne v prosinci, kdy to v Safari Parku Dvůr 
Králové naplno žije Vánocemi. Ať už však 
vaše mlsné jazýčky zláká vybraná lokalita 
v jakýkoli čas, šéfkuchař doporučuje zajis-
tit si v restauraci rezervaci. „Moc se těším, 
až začátkem listopadu naše putování od-
startujeme. Je to pro nás šance, jak lidem 
znovu ukázat, že víkendový výlet s rodinou, 
nebo romantické rande ve dvou u nás ne-
musí končit u párku v rohlíku. Že to jde i ji-
nak,“ dodává.

(red)

Slavnému cestovatelskému duu pánů Hanzelkovi a Zikmundovi učaroval černý kontinent na první pohled už před víc 
jak 70 lety. Tento podzim a zimu si může získat i vás - nebo přinejmenším vaše chuťové buňky. A nebudete proto muset 
urazit tisíce kilometrů. Přijměte pozvání do královédvorského Safari pivovaru, kde v listopadu startuje famózní africké 

gastro putování.

Na podzim do Afriky
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Salon na 
 pohlednicích

O Češích se mimo jiné říká, že jsou národem sběratelů. Ať už jsou to známky, podpisy nebo třeba pohlednice, honba 
za kompletací té či oné sbírky včetně lovu těch nejvzácnějších kousků nás zkrátka naplňuje radostí. O to větší, když 
se snoubí s pocitem hrdosti. Ostatně, vyzkoušejte si to na sobě. Připravili jsme pro vás pár pohlednicových skvostů 

Hradce Králové, jak ho znáte i neznáte.   

Říká vám něco pojem filokartie? Volně 
přeloženo se pod tímto názvem sdružu-
jí milovníci kartiček, tedy pohlednic. Ty 
se prapůvodně zrodily z korespondenč-
ních lístků, které spatřily světlo světa na 
podzim roku 1869 – ten úplně první byl 
přitom shodou okolností vydán v Rakous-
ku-Uhersku. O patnáct let později je bylo 
možné potiskovat soukromým obsahem, 
a tímto povolením se de facto zrodily po-
hlednice, jak je známe dnes.

Kdo má na svědomí tu úplně první pohled-
nici na světě, s jistotou nevíme. Mohlo to 
být Švýcarsko nebo Francie, jisté stopy 
vedou i do Německa, kde kolem roku 1872 
údajně na dopisnice ručně malovali ob-
rázky. Jenže se žádné nedochovaly, a tak 
přímé důkazy chybí. Historici se přesto 
nejvíce kloní k Němci, konkrétně tiskaři 
Augustu Schwarzovi, který na korespon-
denční lístky tisknul malý obrázek dělo-
střelce. Zajímavostí je, že jedno prvenství 
v oblasti filokartie si odnáší i samotný 
Hradec Králové, ačkoli jen v tuzemském 
měřítku. Právě zde se totiž roku 1899 
uskutečnila první veřejná výstava pohled-
nic na našem území čítající stovky kusů 
zaslaných z celého světa.

KRAJINY & MĚSTA
Ať už éru pohlednic začal kdokoli, faktem 
je, že se staly obrovsky oblíbenými. Ko-
lem roku 1890 se dostaly do módy pohle-
dy zobrazující krajiny, lázeňské komplexy, 
ale i celá města. Kdyby se vám čirou ná-
hodou do rukou dostala některá s datací 

Pohled na staré město s dnes již neexistující vodárenskou věží Kropáčkou v popředí (1906)

Bývalý Dělnický dům, dnešní Kulturní dům Střelnice (1936)

Životní stylpodzim 2020
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Pohlednicová výzva

Ač pohlednicový fenomén 
s léty trochu „krvácí“, 
doufejme, že úplně nás 
neopustí nikdy. Vždyť 
pohlednice jsou svým 
způsobem obrázkovou 
dějinnou kronikou! Kromě 
„okulahodícím“ detailům 
a záběrům na krajiny totiž 
propagovaly, nebo chcete-li 
upomínaly také významné 
historické události na úrovni 
města i státu – například 
vznik nové republiky, 
dostavby nové městské části 
či slavnostní otevření mostů. 

A tak pro vás máme jednu 
výzvu! Vzpomínáte, jak se 
v rodinách zakládala a dědila 
tlustá alba plná pohlednic? 
Prohlédněte na půdě 
staré krabice, poptejte se 
prarodičů a třeba objevíte 
podobně „naducaný“ 
obrázkový skvost! A jestli 
ano, zapůjčete jej archivářům 
k digitalizaci, ať o tyto perly 
nepřijdou další generace! 

před tímto letopočtem, třímali byste vel-
ký skvost! Jenže přesný rok vydání určí-
te jen těžko, protože jejich vydavatelé jej 
většinou neuváděli. Ta nejstarší z našeho 
redakčního výběru byla podle dostupných 
zdrojů uvedena do oběhu okolo roku 1906, 
nejmladší pochází z roku 1970.

První pohlednice byly zhotovovány v ná-
kladu stovek kusů litografickou techni-
kou, byly většinou vícezáběrové a značně 
zdobené – doprovázely je různé rámečky 
nebo ornamenty v podobě kytiček, ptáč-
ků či motýlů. Koncem 19. století pak začal 
převládat světlotisk, který vycházel z teh-
dy již dobře známé fotografie. Našli byste 
ale i pohlednice tvořené metodou knihtis-
ku (včetně kolorovaného).

POHLEDNICE JAKO SPORT
V dobách své největší slávy (od konce 19. 
století do začátku 1. světové války) plnili fi-
lokartisté sportovní rubriky novin. Není se 
ale co divit, vždyť sbírání čehokoli je vlast-
ně sport! Náročný časově, někdy i fyzicky 
a plný nečekaných momentů. Filokartisté 

Pohled z Bílé věže směrem k muzeu (1970)

Rokitanského ulice (1925)

Havlíčkova ulice (1925)

Životní stylpodzim 2020
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lo zavedení telefonních linek, telegrafů 
a dalších moderních komunikačních vý-
dobytků. Z pohlednic se tak chtě nechtě 
stal nástroj gratulací, blahopřání či ozná-
mení významných životních událostí a na-
hodilých pozdravů z výletů. Moderní doba 
šla ještě o krok dál a dnes už se tvůrcem 
pohlednice může stát každý z nás, stačí 
vlastnit mobilní telefon.

(red) 
foto: www.fotohistorie.cz

měli i vlastní časopis, roku 1899 začal vy-
cházet Sběratel dopisnic a o dva roky poz-
ději zakládali dokonce sběratelské kluby. 
Popularita pohlednic byla tak velká, že se 
v rodinách zakládala samostatná vázaná 
alba plná památečních pohlednic z míst, 
které její členové navštívili nebo naopak 
poštou obdrželi. Kdo alespoň jedno takové 
album nevlastnil, jako by nebyl.

Ale co dnes? Pohlednice se staly spíše 
nostalgickou záležitostí pro fajnšmekry. 
Dávno tomu, co jim smrtící ránu zasadi-

inzerce

Životní styl

Pospíšilova ulice, Rudolfinum (1916) Pohled Tomkovou ulicí (1913)

podzim 2020



Díky, že jste 
s námi!

Quartier slaví 
4. narozeniny! 
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pro vás popsali

1812
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a představili

stovky
osobností a podnikatelských 
příběhů z východních Čech.

vydali
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se do bláznivého plánu, který jsem roky no-
sila v hlavě. Londýn. Vzpomínám si, jak jsem 
tenkrát sledovala Kazmu a jeden z jeho dílů 
One Man Show, kde cestuje kolem světa. 
Najednou mi bylo jasné, že člověk musí být 
tak trochu „yes man“, aby něco zažil.

A tak jsem si řekla „oh, yes“ a dala se do 
boje. S papíry, úřady a tak trochu i sama se 
sebou. Vybrala jsem si agenturu, která mi 
měla můj budoucí život v Londýně zpro-
středkovat. A ulehčit, nebo jsem si to zpr-
vu (naivně) myslela. Zaplatila jsem vstupní 
taxu a rozběhla se sáhodlouhá a vyčerpáva-

Už jako malá holka jsem se chtěla posadit do 
letadla a sledovat svět z ptačí perspektivy. 
Cestování byl vždycky můj velký sen. Rodiče 
to za hranice nikdy moc nelákalo, zato Če-
chy mám díky nim projeté křížem krážem. 
Jenže mě to táhlo dál. Naštěstí jsem nastou-
pila na střední, kde byly pobyty v zahraničí 
úplně normální, ba dokonce podporované, 
tudíž jsem využila každičkou možnost vyjet 
ven. Do maturity jsem tak stihla navštívit 
třeba Rakousko, Německo, Polsko, Francii, 
Anglii a absolvovala jsem i studijní pobyt 
v Irsku

Nutkání neustále si balit kufry mě nepustilo 
ani na vysoké. Po prvním ročníku jsem odje-
la pracovat do Německa, kde jsem důvěrně 
poznala „proslulou“ pesimistickou povahu 
Němců. Tamní pracovní režim, životní tem-
po ani kultura mě nenadchly, peníze jsem 
si ale ve dvaceti vydělala slušné, bohužel 
na úkor zdraví duševního i fyzického. Řek-
la jsem si: OK, to ještě není ono, vrátila se 
do Hradce a poslušně dokončila bakalářské 
studium.

A pak přišel zlomový rok 2018. Bylo mi čer-
stvých 25 let, bydlela jsem v krásném pod-
krovním bytě v centru města, práce mě ba-
vila a ani na plat jsem si nemohla stěžovat. 
Do toho „rozstudovaný“ magistr v Brně – 
zkrátka pohádka, no ne? Ne tak docela. Ač-
koli jsem hrdá rodilá Hradečačka, Salon re-
publiky miluju a strávila jsem v něm dobrou 
půlku svého života, něco mi pořád chybělo. 
V práci už nebylo kam stoupat, škola nepři-
nášela takové uspokojení, jaké jsem předpo-
kládala, a neexistoval ani partner, který by 
mě tu držel. Prakticky mi nic nebránilo opřít 

Pavla Rezlerová
Rodačka z Hradce Králové 
žijící v Londýně

London, baby!
Kdo z nás alespoň na chvíli nesnil o tom, že nechá rodné Čechy za sebou a vyrazí hledat štěstí daleko za hranice. O tom, 
jaké to „tam venku“ ve skutečnosti je, vám nablýskané webovky nadnárodních agentur neřeknou. A tak to zkusíme my. 

Přečtěte si autentický příběh naší čtenářky, sedmadvacetileté rodačky z Hradce Králové, která třetím rokem pracuje 
ve vedení největšího hotelu britské metropole.

jící vyjednání. Když si totiž chcete sjednat 
pracovní pobyt přes agenturu, připravte 
se na to, že budete muset smlouvat. Jinak 
vám reálně hrozí, že skončíte u nádobí v po-
chybném podniku kdesi na okraji metropo-
le. Co se týče místa a oboru, já měla jasno. 
Vystudovala jsem filologii a cestovní ruch, 
chtěla jsem toho proto využít a vymohla si 
místo recepční. A protože jsem se dvacet let 
učila anglicky, Velká Británie a její ikonická 
metropole pro mě byly jasnou volbou.

Když jsem si po několika měsících koneč-
ně prosadila svoji vizi, ocitla jsem se sama 
na Letišti Václava Havla. S dvacetikilovým 
kufrem, jednosměrnou letenkou Londýn-
-Gatwick a hlavou i srdcem plných očeká-
vání. Letadlo na ostrovech dosedlo, já se 
vypotácela z letiště na nejrušnější nádraží 
v Londýně a zachvátil mě absolutní šok. 
Masy lidí valící se všude kolem. Do metra, 
z metra, na mě. Na mě a můj obří kufr. Hla-
vou mi běžely tisíce myšlenek v čele s je-
dinou: tady se mám naučit žít? Teď jsou to 

„Když jsem se v Gatwicku 
konečně vypotácela z letiště, 

přišel šok.“

Díky, že jste 
s námi!

Životní stylpodzim 2020
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už víc jak dva roky, já stojím na témže místě 
a vzpomínce se v duchu usmívám.

Když se řekne Londýn, člověku se vyba-
ví spousta věcí. Zkusme, jen tak namátkou: 
jedno z nejdražších měst na světě (bývávalo 
před referendem o Brexitu a poklesu libry), 
královna v Buckinghamském paláci, zelené 
trávníky ve Wimbledonu, ruské kolo London 
Eye, moderní City se slavnou „Okurkou“ 
nebo noční život v Soho. Protože bydlím pří-
mo v centru, mám všechno z první ruky. Do 
práce to mám deset minut pěšky. Nicméně, 
takové štěstí mají jen tři z deseti Londýňa-
nů. Na 70 procent místních ráno dojíždí 
nejméně hodinu a půl v mrňavých vlacích 
přecpané Tube, jak se londýnskému metru 
přezdívá. Je sice nejstarší na světě, ale per-
fektně navržené - jeho celkem 11 linek zaru-
čuje rychlé a spolehlivé spojení s nejzazšími 
kouty londýnského předměstí.

Důvodem vyčerpávajícího dojíždění jsou as-
tronomické nájmy dominující celému městu. 
Abyste si totiž mohli dovolit normální byd-
lení, musíte být lékař, bankéř nebo matka 
samoživitelka. Proto se Britové stěhují vět-
šinou do okrajových částí a raději snášejí 
útrapy dojíždění. Po městě potkáte většinou 
turisty nebo přistěhovalce různých národ-
ností. Takoví se spokojí s klasickým „sha-
rehousem“, ve kterém se v Londýně bydlí 
naprosto běžně, ať vám je dvacet nebo pa-
desát. Ostatně tak bydlím i já, v tradičním 
anglickém terasovém domě s portugalským 
správcem, deseti koupelnami, dvaceti pokoji 
a – paradoxně - jednou kuchyní. Kdo ji taky 
potřebuje, když se každý stravuje v práci či 
ve městě a domů chodí de facto jen přespat?

Jako hodně společenské duši pro mě nebyl 
problém zapadnout do pulzujícího londýn-
ského života. Nastoupila jsem do velkého 
hotelu, rychle se zaučila, v kolezích našla ka-
marády a usínala s euforickým pocitem, že 
žiji v jedné ze světových metropolí. Přesto, 
Londýn je městem velkých paradoxů. V City 
sahají moderní budovy až do nebe, ulicemi 
spěchají bankéři v oblecích šitých na míru 
a v rukách urputně svírají kožené kufří-
ky. Stačí ale popojet jen pár stanic metrem 
a ocitnete se v umělecké čtvrti Shoreditch, 

která už od 16. století funguje spolu se čtvr-
tí Soho jako zábavní centrum plné hospod, 
barů a nočních klubů. V západním Londýně 
pak najdete „moji“ čtvrť - Bloomsbury. Lo-
kalitu intelektuálů, literátů, malých kaváren 
a nespočtu parků. Můžete se zastavit u domu 
Virginie Woolfové nebo navštívit muzeum 
Charlese Dickense. Náš hotel a celá firma 
sídlí přímo v centru Bloomsbury, dvacet mi-
nut pěšky od Trafalgar Square a půl hodinky 
od Buckinghamského paláce. Jakožto druhý 
kapacitně největší hotel v Evropě (pojmeme 
až 3 000 hostů) a sídlíme ve vynikající loka-
litě, měla jsem za ty víc jak dva roky mož-
nost setkat se s lidmi doslova z celého světa. 
S arabskými ropnými magnáty, burzovními 
makléři z Wall Street či s prostým učitelem 
ze Zimbabwe.

To mě na téhle práci baví nejvíc a zcela mě 
to naplňuje. Každá kultura je jiná a svým 
způsobem krásná. Vždycky se musím usmí-
vat, když procházím lobby a slyším štěbetat 
naše hosty různými jazyky, ať je to vždycky 

maximálně zdvořilá japonština nebo nebe-
tyčně vášnivá španělština. Posouvá mě to 
stále dál. Z recepční jsem po nějaké době 
povýšila na „čárového manažera“ (v angličti-
ně line manager) a mým úkolem je, aby byli 
všichni spokojení. K angličtině a němčině 
jsem se začala učit ještě italsky a domluvím 
se obstojně i španělsky. Jen díky této práci 
jsem osobnostně vyrostla a jako bonus pro-
cestovala kus světa - moji oblíbenou Francii, 
chladné Dánsko, slunné Španělsko nebo dál-
né Maroko.

A teď úplně otevřeně. Nebýt vysněného za-
městnání a mých báječných mezinárodních 
přátel, Anglie by mi za to nestála. Jak pravil 
anglický básník Samuel Johnson: „Když je 
člověk unaven Londýnem, je unaven životem. 
Vždyť přeci vše, co si od života můžeš přát, 
najdeš právě tam.“ Dnes by se o tom asi dalo 
polemizovat. Citát sice pochází z 18. století, 
nicméně mám pocit, že kultura a myšlení 
většiny obyvatel Britských ostrovů zamrzla 
právě v té době.

„7 z 10 Londýňanů  
stráví ráno hodinu a půl  

cestou do práce.“

Životní stylpodzim 2020
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Velká Británie si velmi zakládá na tradicích 
spojených s královskou rodinou. Jakožto 
bývalá světová velmoc, je britská monar-
chie velmi mocná, ale zároveň finančně 
velmi náročná. Královna působí jako loutka, 
které namalovali pokřivený úsměv. Přitom 
si užívá přepychu, za který platí daňoví po-
platníci. Kamarádky by z nás rozhodně ni-
kdy nebyly.

Dalším postřehem, který si odnáším a nad 
kterým mi zůstává rozum stát, je místní 
sociální a zdravotnický systém. Když jste 

svobodná matka, stát vám zařídí naprosto 
všechno, včetně auta a bytu. To mi radila 
moje šedesátiletá britská kolegyně, která 
jako by vypadla z románu Charlese Dic-
kense – nech si udělat dítě a královna ti dá 
všechno. Hlavně nesmíš přiznat partnera! 
Přijde vám to taky k smíchu jako mně? Pri-
ma, ale tady budeme za exoty. Velmi opo-
míjenou skupinou jsou i studenti a kupodi-
vu lidé v penzi. Setkala jsem se tu s tuctem 
osmdesátníků, kteří raději čekají, než je 
firma propustí (ne vyhodí!), jen aby dostali 
tučné odstupné.

Na téma britského zdravotnictví jste toho 
sami už určitě slyšeli dost. Systém, který 
„funguje“ víc než sedmdesát let, se s kon-
zervativním britským přístupem kýžené 
reformy jen tak nedočká. Když se do Velké 
Británie přistěhujete, musíte si na zdejším 
úřadu práce zajistit tzv. NINo (National In-
surance Number), abyste mohli využívat 
zdravotnické služby NHS (National Heal-
th System). Funguje to podobně jako u nás 
- tváří se bezplatně, ale každý měsíc vám 
z platu strhnou určitou částku, která do něj 
putuje. Situace, že byste jen tak přišli ráno 
do čekárny s tím, že vám není dobře? Nic ta-
kového tady neexistuje. Musíte se nejdříve 
objednat do příslušné ordinace a pak čekáte 
klidně i týden, než na vás přijde řada. Pří-
padně využijte pohotovost. Čekárny v Lon-
dýně jsou s železnou pravidelností pře-
cpané a dopředu lituji každého, koho čeká 
nějaký zákrok. Nezáleží na jeho závažnosti, 
kvůli přetíženosti systému čekáte i několik 
měsíců. To nejhorší, co vás z běžné zdra-
votnické péče může v Londýně potkat, je 
zubař. Běžná kontrola tu vyjde na cca £30 
(v přepočtu asi 900 korun), a to vlastně jen 
otevřete pusu. Nemluvím o nadstandard-
ních procedurách jako korunky, trhání zubů 
moudrosti nebo plomby. Když nebylo zbytí 
a kvůli „moudrákům“ jsem musela k zuba-
ři vyrazit, moje hodná polská stomatoložka 
mi poradila, abych si výkon nechala udělat 
raději v Čechách, protože v Londýně bych 
čekala půl roku a zaplatila tisíce liber. Až 
proto potkáte Brita s nedokonalým chru-
pem, nesmějte se mu. Asi na to prostě jen 
nemá peníze.

Když je řeč o financích, zábava vás v Lon-
dýně vyjde taky pěkně draho. Jít jen tak do 
hospody „na jedno“ dostává v Londýně úpl-
ně nový rozměr. Neslyšíte vlastního slova, 
pít „na stojáka“ je normální, a když si neob-
jednáte přímo u baru, počítejte s pěkně tuč-
nou přirážkou – a to i kdyby servírka udě-
lala jen jediný krok navíc. Restaurace až na 
výjimky nepřijímají rezervace, takže prostě 
přijdete a… ano, opět čekáte. Třeba i hodi-
nu, než vám přidělí stůl.

Ne nadarmo se říká, že Londýn je multikul-
turní srdce Velké Británie. Pro mě je to stát 
ve státě působící jako samostatná jednotka. 
Ať tak či tak, je to úchvatné město. Město, 
které přežilo velký požár z roku 1666, řádě-
ní Jacka Rozparovače a snad se vzpamatuje 
i z koronaviru. Vždycky ho budu mít v srd-
ci, jen cítím, že bude brzy načase vrátit se 
domů. Do českých luhů a hájů.

foto: archiv autorky

Životní stylpodzim 2020



Je tomu už skoro deset let, co jste 
s manželkou Monikou založil Na-
dační fond Aquapura, jediný chari-
tativní projekt svého druhu u nás, 
který primárně řeší tromboembolii 
neboli nemoc srážlivosti krve. Co 
vás k tomu tehdy vedlo. To jste se 

jednou vzbudil a řekl si, že by bylo 
fajn začít dělat charitu?
No to zrovna ne. Když jsem byl před více 
jak deseti lety hospitalizován po úrazu 
na lyžích v nemocnici, začal jsem asi po 
týdnu ležení pociťovat silnou bolest pod 
kolenem, která byla cítit i v klidu. Po pro-

vedení vyšetření mně lékaři sdělili, že 
mám na noze ucpanou žílu krevní sraže-
ninou, nebo-li trombem a že mám tedy 
trombózu. Následná vyšetření ukázala 
s jistotou, že jsem tromboembolik, a že 
mám Leidenskou mutaci, což je vrozená 
dědičná porucha srážlivosti krve a vlastně 

Brát můžete, 
dávat musíte

Co je pro vás společenská odpovědnost - prázdné sousloví, klišé nebo naopak standard?  Pro spoluzakladatele 
královéhradeckého Nadačního fondu Aquapura Pavla Staňka především šance, jak udělat něco pro své okolí 
i budoucí generace. „Každý z nás může ostatním něco věnovat. Ať už peníze, know-how nebo čas. A když můžete, 
tak byste to udělat měli,“ říká advokát a podnikatel, jehož příběh je důkazem, že i z vlastní velmi negativní zkušenosti 

lze vykřesat mnoho dobrého.
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pořád už budu brát léky na ředění krve. 
Nedokázal jsem to pochopit, říkal jsem si, 
vždyť je mi jen něco málo přes třicet, jsem 
zdravý, nikdy jsem žádné problémy ne-
měl – tak jaké léky na doživotí! Šok to byl 
velký, informovanost minimální, a proto-
že jsem byl tehdy společensky i politicky 
aktivní, dohodli jsme se doma, že bychom 
měli na tuto problematiku nějakým způ-
sobem poukázat, možná varovat, zkrátka 
pomoci. Rozhodli jsme se, že založíme or-
ganizaci, která by se specializovala přímo 
na tuto nemoc. Shodou okolností ji dia-
gnostikovali i mojí manželce a geneticky ji 
zdědil také náš syn, takže to u nás doma 
bylo přirozeně velké téma. 

Když vám tu diagnózu oznámili, tu-
šil jste, jak vážné onemocnění to 
vlastně je? 
Vůbec ne, dokud nepadla věta o doživot-
ních lécích, měl jsem pocit, že to je do-
časná záležitost, která prostě za pár týd-
nů odezní. Až když jsem se o to začal více 
zajímat kvůli sobě a svojí rodině, zjistil 
jsem, jak bláhové je brát tohle onemoc-
nění na lehkou váhu. Je třeba nahlas říct, 
že problémy s cévami a žílami jsou snad 
třetí nejčastější příčinou smrti na světě. 
Mozková mrtvice, plicní embolie – to vše 
je provázané s tromboembolií. Je nebez-
pečná tím, že nebolí a můžete si ji „vyse-
dět“ na dlouhém letu nebo nepřerušované 
jízdě autem. Na druhou stranu ani v mo-
mentě, kdy už máte nemoc diagnostiko-
vou a léčíte se s ní, nemáte vyhráno. Pa-
cienti, kteří jsou dlouhodobě na lécích na 
ředění krve, riskují, že vykrvácí dovnitř. 
Když se tzv. „předávkujete“ a krev si na-
ředíte moc, může pro vás být fatální třeba 
i úplně banální kýchnutí. U žen je to zase 
nebezpečné typicky při porodu, riziková 
je v tomto směru i hormonální antikon-
cepce. Proto se v Aquapuře nezaměřuje-
me jen na nákupy a předávání přístrojů 
nebo lékařských pomůcek, ale především 
na osvětu a prevenci tohoto onemocnění. 

Byl to až tento nepříjemný zážitek, 
vlastní zkušenost, která vás přivedla 
k charitativní činnosti? 
Stoprocentně mě to k ní přiblížilo, nic-
méně o veřejný prostor jsem se zajímal 
vždycky, nikdy jsem nebyl imunní vůči 
tomu, co se kolem mě děje. Ještě před 
založením fondu jsem pravidelně přispí-
val na různé projekty a nutno říct, že rád. 
Tvrdím, že pokud má člověk tu možnost 
a není to pro něj jakkoli likvidační, tak by 
pomáhat měl, protože to k tomu životu 
zkrátka patří. Smutné je, když tím občas 
suplujeme roli státu nebo neziskových or-

ganizací. Na druhou stranu je to ale moc 
milý důkaz, že solidarita vítězí, protože 
často přispívají lidé, kteří sami nemají na 
růžích ustláno. Dává jim ale smysl do toho 
peníze, čas nebo vlastní invenci i tak vlo-
žit. A to je vlastně samotná podstata lid-
ství. Potřeba vzájemně si pomoct, i když 
se vlastně ani neznáme. 

Zmiňujete tři roviny „dávání“ – pe-
níze, čas a vlastní invenci nebo řek-
něme know-how.  Co má podle vás 
největší váhu? 
V mých očích jsou všechny roviny spole-
čenské odpovědnosti v absolutní rovno-
váze. Vlastně je úplně nepodstatné, kte-
rou z nich si vyberete, nebo kterou vám 
život dovolí, důležitá je chuť, elán. Jsou 
lidé, kteří nemají peníze, a tak věnují čas. 
Jsou tací, kteří nemají čas, a tak darují pe-
níze. Najdou se jedinci, kteří nemají ani 
jedno, ale jsou ochotni se podělit o něco, 
co umí. Nádherně to bylo vidět během 
jarní karantény. Ne všichni mohli z obav 
o svou budoucnost poskytnout finance, 
ale naopak získali čas, který mohli věno-
vat dál a někomu tak pomoci. Nemám rád 
lidi, kteří jen berou, a nezůstává po nich 
vůbec nic. Naopak mě baví ti, kteří se zají-
mají a neváhají obětovat kus sebe. Mnoh-
dy, věřím, i na úkor vlastních zájmů a ro-

diny. Aquapura je pro mě spojením všeho 
zmíněného.

Zatím hovoříme jen o společenské 
odpovědnosti jedince, ale co firmy. 
Je to už dnes standard přispívat 
na charitativní projekty, zajímat 
se o dění kolem sebe, nebo je po-
jem společenská odpovědnost jen 
prázdným souslovím? 
V mých očích už je to standard. Jsem 
hrozně rád, že v advokátní kanceláři 
ARROWS, kde figuruji jako jeden z part-
nerů, mi v tomto vyšli ostatní partneři 
vstříc a od začátku tuto filozofii podporo-
vali. Nejedeme „na krev“, uvědomujeme si, 
že je třeba to někde vrátit. Přitom to může 
mít mnoho podob, nejen charitu v nejčist-
ším slova smyslu. Ať už společnosti zřizují 
pro zaměstnance firemní školky, hradí jim 
obědy nebo zajišťují další vzdělávání, i to 
je podle mého společenská odpovědnost. 
Odpovědnost vůči samotným zaměstnan-
cům, vůči jejich rodinám. Vnímám to jed-
noduše jako zákon o zachování energie. 
Čím víc dostanu, tím víc dám. A obráceně. 
Řekl bych ale, že si to uvědomuje čím dál 
víc podnikatelů a firem a že to nedělají 
proto, že by to bylo cool, ale protože jim 
to přináší ono lidské uspokojení a radost. 
Mám jich ve svém okolí spoustu a těší mě, 
že jdou pozitivním příkladem. Kdyby byl 
každý imunní vůči svému okolí a nic ne-
dělal, tak nikdy nic nevznikne, což je nefér 
nejen k lidem bezprostředně okolo nás, 
ale i ve vztahu k budoucím generacím.  

Michaela Zumrová 
   foto: Ondřej Šlambora                              

„Kdyby byl každý imunní vůči 
svému okolí a nic nedělal, tak 

nikdy nic nevznikne.“

Životní styl

Zakladatelé Aquapury manželé Monika a Pavel Staňkovi, foto: Jakub Misík  

podzim 2020



Můj život bez lepku
Velká milovnice jídla, maminka dvouletého syna a celiakička. Seznamte se s Monikou Menky, mimo jiné populární in-
stagramerkou známou jako celiaxmoni, které před pěti lety lékaři diagnostikovali doživotní nesnášenlivost lepku, a jí se 
rázem obrátil život vzhůru nohama. A protože se nechtěla smířit s tím, že bude do smrti jen o rýži a burizonech, začala 
vymýšlet vlastní recepty, zkoušet je a blogovat o nich. Dnes má dokonce vlastní značku bezlepkového piva a okolo sebe 
početnou komunitu lidí, kterým pomáhá užívat si s chutí života – i když bez lepku. „Přemýšlejte dopředu a nebojte se 

ozvat,“ radí dvaatřicetiletá Monika původem z České Třebové. 
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jsem začala pátrat, vymýšlet, až ta moje 
snaha vyvrcholila instagramovým pro-
filem, kde jsem sdílela nejen recepty, ale 
i běžný život celiaka a problémy, se kte-
rými se potýká ve všedním životě – třeba 
na nákupech nebo v restauracích. Od té 
doby se mi kolem profilu utvořila stabilní 
komunita, kterou tvoří z 80 procent právě 
celiaci. 

Obrací se na vás třeba i čerstvě dia-
gnostikovaní lidé s celiakií s pros-
bou o pomoc, nebo jen s touhou se 
vypovídat? 
Jsou dny, kdy se mi sejdou i desítky tako-
vých zpráv. Ti lidé jsou podobně zoufa-
lí, jako jsem tehdy byla já, mají pocit, že 
jim nikdo nechce nebo nedokáže pomoci. 
Svým způsobem se pro ně stávám zpověd-
nicí, ačkoli mě nikdy neviděli, vědí, že jsem 
si prošla tím samým, a mají ke mně důvě-
ru. Toho si moc vážím. Když si vzpomenu 
na sebe a první týdny a na svoje pocity, že 
to je konec, protože už do smrti nic „nor-
málního“ nepozřu, jsem ráda, že jim mohu 
být oporou. Smutným faktem je, že často 
celiaky nepodpoří ani jejich vlastní rodina. 
Mají je za vybíravé a vnucují jim představu, 
že když si dají jeden knedlík nebo půlku 
rohlíku, přece se jim nic nestane. Přitom 
jakmile jednou z přísné diety jen jedinkrát 
sleví, je to, jako by se vrátili na úplný za-
čátek. Lidská nevědomost v tomto dokáže 
hodně ublížit. 

Jak se vám jako celiatičce funguje 
právě v tom běžném životě. Co tako-
vé restaurace, musíte hodně vybírat, 
kam se jít najíst? 
S větší informovaností o této nemoci se 
lepší i přístup restaurací a dalších veřej-
ných stravovacích zařízení. Především ve 
velkých městech už jsou na takové zákaz-
níky připravenější, obsluha bývá poučená 
a až na výjimky vstřícná. Samozřejmě na-
jdou se místa, kde už po první větě víte, že 
narazíte, ale já jsem taková, že si skutečně 
radši třikrát ověřím, jestli v tom pokrmu 
není mouka, jestli je to opravdu bezlep-
kové. Za ty problémy po tom mi to oprav-
du nestojí. Častokrát si lidé potravinové 
alergie pletou a zaměňují celiakii s alergií 
na laktózu. Řešením je opravdu nebát se 
ozvat a být klidně chvíli neodbytný. 

Máte dvouletého syna, jak on při-
jímá fakt, že maminka jen tak něco 
nemůže, a vaří se u vás jinak než v ji-
ných rodinách? 
Zas takový rozdíl v tom není. Syn zatím 
celiakii nemá, takže mu musím do jídel-
níčku lepek zařazovat, jinak bych mu vůči 

němu snižovala imunitu a spíš ho vzniku 
celiakie vystavovala. Fungujeme tak, že 
pro nás oba uvařím třeba bezlepkový gu-
láš, jen jemu k němu připravím knedlíky 
a sobě třeba rýžové těstoviny. Není to tak, 
že bych vařila dvě různá jídla, ale zahuš-
ťuji výhradně bezlepkově. On ty drobné 
rozdíly zatím nijak nevnímá, je ještě moc 
malý. Myslím si ale, že když na to bude 
zvyklý od malinka, v pozdějším věku už 
mu to vůbec nepřijde. Bezlepková dieta je 
plná předsudků, hlavně u mužů, protože 
mají pocit, že když je něco bez lepku, je 
to určitě extrémně zdravé a není to dobré. 
Možná tím ale dělám medvědí službu jeho 
budoucí partnerce, třeba mi za to jednou 
poděkuje. (smích)

Jak jste se s celiakií vypořádala v tě-
hotenství. Musela jste hodně uzpů-
sobit své stravovací rutiny? 
Jsem vděčná, že jsem ji měla diagnosti-

Není to úplně tak dávno, co vám lé-
kaři oznámili, že trpíte celiakií. Jak 
vzpomínáte na dobu před, kdy jste si 
vesele jedla, co jste chtěla? 
Ono to vůbec veselé období nebylo. Roky 
mi bylo špatně, měla jsem rozhozené za-
žívání, nulovou imunitu. Trápily mě ob-
rovské křeče a vyčerpání, až jsem se do-
stala do stádia absolutního strachu cokoli 
pozřít. Lékaři mi ale dokola opakovali, že 
jsem v pořádku, že jsou mé problémy 
psychosomatické. Dopadlo to tak, že 
jsem si na vlastní náklady nechala udě-
lat specializované testy a výsledky vyšly 
pozitivní právě na celiakii, tedy doživot-
ní autoimunitní onemocnění způsobené 
nesnášenlivostí lepku. Na jednu stranu se 
mi ohromně ulevilo, protože jsem v ruce 
najednou držela nějaký důkaz, že to, co se 
mi děje, opravdu není normální, a přestala 
být za blázna. Už je to pět let a úplně mi to 
změnilo život.

Co vám problesklo hlavou, když jste 
se to poprvé dozvěděla? 
Bože, co já budu jíst?! Taková milovnice 
jídla! A piva! (smích) Došlo mi, že skončila 
veškerá dostaveníčka u stánků se smaže-
ným jídlem na festivalech a různé „rych-
lovky“ na benzínkách. Toto onemocnění 
je celoživotní, a pokud nedržíte přísnou 
dietu, může vést až k onkologickým pro-
blémům. Řekla jsem si ale, holka, jsi mla-
dá, pojď do toho a najdi si vlastní cestu. 
Přiznávám, že začátky byly docela těžké, 
protože vám najednou dojde, že lepek je 
úplně ve všem, i v potravinách, kde byste 
ho absolutně nečekala. Chvíli jsem se s tím 
sžívala, ale dnes musím říct, že kdykoli se 
mě někdo snaží politovat ve smyslu: „Ty 
si tohle dát nemůžeš, viď“, odpovídám, že 
jsem s tím úplně v pohodě. Zvykla jsem si 
a už to neřeším. Navíc nemám pocit, že 
bych si kvůli tomu užívala života nějak 
míň. 

Kdybyste to měla porovnat, jaká byla 
tehdy informovanost o této nemoci? 
Minimální. Když jsem si po návratu od lé-
kaře poprvé zadala slovo celiakie do Goo-
glu, vypadly na mě jen základní informace 
a pár receptů s rýží. To mě jako gurmánku 
vyděsilo, a protože to nikdo v mém okolí 
neměl, nemohla jsem se ani nikoho ze-
ptat, co a jak můžu jíst. V tomto směru 
jsme v této problematice za těch pár let 
udělali obrovský skok vpřed. Dnes už lidé 
vynechávají lepek i záměrně, dobrovolně 
drží různé bezlepkové diety, je to svým 
způsobem trendy. Když odezněl prvotní 
šok, přišlo vystřízlivění a řekla jsem si, že 
do smrti jen rýži rozhodně jíst nechci. Tak 
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kovanou ještě před otěhotněním, protože 
zpětně jsem se dozvěděla, že za obrovskou 
škálou potratů stojí právě neléčená celia-
kie. Mně se naštěstí podařilo otěhotnět 
okamžitě a jedla jsem prakticky stejně jako 
předtím. Jedinou nepříjemností je fakt, že 
pokud máte alergii na lepek, máte velkou 
pravděpodobnost, že budete mít těhoten-

skou cukrovku – ani mně se nevyhnula, ale 
odezněla hned po porodu. 

Kdybyste měla zmínit jednu chuť, 
potravinu, pokrm, které vám s vyřa-
zením lepku opravdu chybí, co by to 
bylo?
Nemůžu říct, že by mi chyběly vyloženě 

nějaké konkrétní suroviny. Spíš zážitky 
s jídlem spojené. Ranní cesta do práce ko-
lem pekárny plné čerstvého voňavého pe-
čiva nebo dortík v cukrárně s kamarádkou. 
Já o tom jídle musím mnohem víc přemýš-
let dopředu, všechno si večer připravit na 
další den do krabiček a řešit, kam půjdu 
na nákup a jestli tam najdu, co potřebuju.

Na Instagramu inspirujete skoro 
dvacet tisíc lidí pravidelnými recep-
ty a gastrotipy. Které jsou nejoblíbe-
nější? 
Obecně nejúspěšnější recepty jsou ty na 
sladké, protože vypadají krásně na fot-
kách. Když už si ale lidé píší o recept mně 
na mail nebo do soukromé zprávy, chtějí 
nějakou slanou klasiku. Snažím se, aby ka-
ždý můj recept byl v pohodě zvládnutelný 
doma, aniž byste předtím museli strávit 
hodinu ve specializovaném obchodě. Nic 
mě po perném pracovním dni nebo celém 
dni se synem neodradí u vaření víc, než se 
prokousávat dlouhým seznamem nezná-
mých ingrediencí. Moje recepty jsou jed-
noduché, snadné na přípravu a troufám si 
říct, že chuťově zajímavé a dobré.

Tip Q na podzimní mlsání!

RACUCHY OD CELIAXMONI 
Mouku prosejeme do misky a smícháme 
s vanilkovým cukrem.

Přilijeme mléko, přidáme vejce a šleháme 
těsto do hladké konzistence bez hrudek.

Jablka omyjeme a zbavíme jádřinců. Já 
osobně je nechám se slupkou, protože pak 
mají racuchy hezčí barvu. Nakrájíme jablka 
na malé kousky, vložíme do těsta a promí-
cháme.

Pánev nebo lívanečník si vymažeme koko-
sovým olejem a lžicí nabereme těsto, kte-
ré vložíme na pánev. Racuchy nám trošku 
narostou, takže dejte těsta méně, aby měly 
prostor.

Opékáme z každé strany do zlatova. Proto-
že jsou uvnitř těsta kousky jablek, důklad-
ně racuchy prosmažte, aby jablka nebyla 
syrová. Můžete dát při smažení na pánev 
pokličku, procesu to pomůže. Podáváme 
posypané moučkovým cukrem nebo po-
třené džemem.

Michaela Zumrová 
foto: archiv Moniky Menky

Ingredience: 

• 2 jablka

• 200 ml mléka

• 1 vejce

• 150 g bezlepkové uni 
mouky/nebo rýžové

• 1 čl vanilkového cukru

• 1 čl sody nebo bzl. prášku 
do pečiva

• kokosový olej
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Ročně pod vaší taktovkou vyjedou 
studovat za hranice desítky středo-
školáků. Která země je nejvíc láká?
Už od dob mamky, která CCI v roce 1994 
zakládala, nám pořád nejvíc dětí odlétá 
do Spojených států. Oblíbené jsou kvů-
li své finanční dostupnosti, protože na 
rozdíl od zbytku světa tam středoškoláci 
neplatí školné, a také díky obrovskému 
množství mimoškolních aktivit. Ty se sice 
konají po škole, ale stále v prostoru téhož 
kampusu. Všude jinde na světě to totiž 
probíhá jako u nás  - po škole sednete na 
autobus a jedete na kroužek. Ve Státech 
to kvůli obrovským vzdálenostem není 
možné. Poměr cena-výkon je v případě 
USA jednoznačný, ačkoli hodně oblíbená 
je u českých studentů i Velká Británie, 
Kanada nebo Japonsko

Už tedy neplatí, že poslat dítě na rok 
do Ameriky je luxus?
Roční pobyt středoškoláka v USA vyjde na 
zhruba 300 tisíc korun včetně pojištění, 
letenek a kapesného. Když to porovnám 
se situací v devadesátých letech, kdy tam 
rodiče vyslali mě, je to nesrovnatelné. 
Ten program stál podobně, ale dolar teh-
dy vycházel na 42 korun a jen letenka tam 
přišla na 60 tisíc… Jiná situace nastává 
u vysokých škol, kam už jdete studovat 
obor a nejenže vás nepřijmou do studia 
bez perfektní znalosti jazyka, ale také vás 
tam každý rok vyjde minimálně na mili-
on. Rozhodně se tedy vyplatí na nic ne-
čekat a vyjet ještě na střední – a to nejen 

CCI:

Za rok 
na viděnou! 

Když v  devadesátých letech jako patnáctiletá odlétala na rok studovat střední školu do Ameriky, e-mail byl ještě 
v plenkách a minuta hovoru domů stála stovku. I  tak ale tuhle, z dnešního pohledu scifi realitu tisíce kilometrů od 
domova zvládla a  dnes stojí Hradečačka Jana Rule (rozená Urbanová) na opačné straně příběhu - je naopak tím, 
kdo nedočkavé středoškoláky pomyslně usazuje do letadla. Přestože se za těch víc jak 25 let změnilo mnohé, jedno 
podle ní platí pořád: „Dítě, které takto vycestuje, je vždycky o dva kroky napřed,“ říká v rozhovoru pro Quartier ředitelka 

královéhradecké Camp Center International (CCI), která realizuje studijní a jazykové pobyty v zahraničí.
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finančně, ale i osobnostně. Každé dítě, 
které takto vycestuje, je vždycky o dva 
kroky napřed.

Sama jste tento studijní program 
jako patnáctiletá v USA absolvovala. 
Jak na to vzpomínáte?
Jela bych znovu. A hned! (smích) Těm 
krásným zážitkům a vzpomínkám urči-
tě pomohlo, že jsem si rozuměla se svou 
hostitelskou rodinou, která mě považuje 
za svou vlastní dceru, a dodneška se na-
vštěvujeme. Je to zcela nepřenosná zku-
šenost. Kdo to nezažije, nepochopí, kolik 
těch několik měsíců „venku“ člověku dá. 
Vytvaruje vás to, donutí překonat a posu-
nout dosavadní hranice, řešit problémy, 
komunikovat, přizpůsobit se tempu a re-
žimu cizí rodiny a v neposlední řadě se 
naučíte opravdu dobře anglicky. Vždycky 
ale studentům říkám, že ta angličtina je 
až na druhém místě, prvotní je ono osa-
mostatnění, „otrkání se.“ Letos jsem po-
mohla odcestovat dítěti maminky, která 
v devadesátých letech sama tento pro-
gram prostřednictvím naší firmy absol-
vovala a říkala, že o tu zkušenost nechce 
svého syna za žádnou cenu ochudit. A já 
ji chápu, sama mám děti ještě malé, ale 
už přišly s tím, že by jednou chtěly taky 
jet. Je skvělé vysílat do světa na zkušenou 
další generaci.

Za roky vaší praxe to můžete krásně 
porovnat – změnily se nějak poža-
davky rodičů, co se týče pobytu svých 
ratolestí na škole v zahraničí? 
Jsou dvě skupiny. Jedna si chce za kaž-
dou cenu vybrat školu a lokalitu a je jim 
jedno, jestli to bude stát půl milionu nebo 
třikrát tolik. Pak je tu druhá, která od za-
čátku pracuje s určitým rozpočtem a je 
pro ně klíčová zkušenost, kterou jejich 
dítě získá. S oběma samozřejmě pracu-
jeme a obě varianty je možné určitým 
způsobem realizovat. Vzhledem ke svým 
dlouholetým zkušenostem a osobním 
vazbám v Americe jsem schopná leccos 
domluvit, například školu, která se vě-
nuje určitému sportu nebo aktivitě. Když 
zůstanu u USA, je sice finančně výhodné 
neplatit školné, zároveň si ale kvůli tomu 
nemůžete vybírat, kam přesně vaše dítě 
umístí. Vždycky se to ale snažím vyba-
lancovat k co největší spokojenosti obou 
stran. Když tedy dítě v Čechách hraje 
hokej, hledám mu v Americe školu, kte-
rá má hokejový program, ale už pro mě 
není tak podstatné, jestli ho hraje v Chi-
cagu, Wisconsinu nebo v New Yorku. Co 
se týče zbytku světa, tam to funguje jinak. 
Platíte školné a v ten moment si sami vy-

bíráte školu. Každého zájemce si vždycky 
vyslechnu, zjistím představu rodičů, ale 
zásadní pro mě je, co si myslí a chce dítě, 
i když to sponzoruje máma s tátou. Rodič 
tam ve finále nepojede.

Jak tedy celý proces od přijetí do pro-
gramu až do odjezdu u vás probíhá. 
Kdy je pro zájemce ideální vás kon-
taktovat?
Nejlépe na podzim, když plánujeme od-
lety na příští rok. Jsou ale studenti, kte-
ří se přihlásí až na jaře, a taky to není to 
problém. Jakmile se vyplní přihláška, po-
šle se do vysílající organizace a po jejím 
přijetí začíná hledání hostitelské rodiny. 
Někdy to trvá 14 dní, jindy i šest měsíců. 
Posléze si s vybranou rodinou děti sky-
pují a domlouvají detaily odletu. Ten se 
většinou uskuteční v srpnu nebo maxi-
málně v polovině září, letos vlivem koro-
naviru odlétali první studenti už koncem 
července. Před odletem ode mě dostanou 
také veškerou instruktáž v souvislosti 
s vízy, pořádám i tzv. předletovou přípra-
vu a s sebou dostanou i podrobný manu-
ál, co dělat, když…  Každých pár týdnů se 
s každým studentem spojím a pošlu mu 
krátký dotazník, z něhož po těch letech 
poměrně dobře zjistím, jestli je na druhé 
straně vše v pořádku.

Paradoxně pod tlakem moderních 
komunikačních technologií může být 
roční odloučení pro někoho opravdu 
dlouhé. Jak vůbec rodiče snášejí ta-
kové „odtržení“ od svého náctiletého 
potomka?
Víc se bojí maminky. Hodně pomáhá, když 
si maminka nového studenta promlu-
ví s maminkou absolventa, to ji uklidní. 
Vždycky rodičům říkám, jakou obrovskou 
výhodu mobilních telefonů dnes mají, že 

když je opravdu nejhůř, mohou být den-
nodenně v kontaktu. Já to zásadně nedo-
poručuji, nedělá to dobrotu, ale je to věc 
právě rodičů, aby si uvědomili, jak tím 
svému dítěti škodí. Studentům radím, aby 
nečetli české zprávy, nevolali a nepsali si 
každý den s domovem. Zpočátku to je těž-
ké, ale o co víc se student začlení do nové 
rodiny a snaží se ten rok v cizině opravdu 
využít, tím spíš naváže celoživotní vztahy, 
ze kterých bude dál profitovat. Nesmí se 
stát, aby život v Čechách ovlivňoval život 
v Americe. Všem před odjezdem říkám, 
že tahle příležitost je jednou za život a že 
tu na ně zatím všechno počká. Rodiče i ti 
správní kamarádi. 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík

Rok v USA zdarma!

Od roku 2009 organizuje 
hradecká CCI vlastní 
stipendijní program. Výherce 
získá studijní pobyt v USA, 
pojištění a leteckou dopravu 
tam a zpět. Každoročně 
se v průběhu roku konají 
tři výběrová kola, přičemž 
z každého vyjdou dva 
finalisti. O konečném vítězi 
poté rozhoduje americká 
strana. „Každé kolo čítá 
zhruba 30 přihlášených, 
takže konkurence není veliká. 
Neváhejte a zkuste to, první 
kolo startuje už 20. září,“ 
říká Jana Rule s tím, že další 
kolo proběhne v listopadu 
a poslední v lednu 2021.  
Více na: www.cci.cz

Přivítání studentky v USA na studium střední školy. Foto: archiv
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Neznámá místnost, skupina hráčů, časový 
limit a spousta úkolů a hádanek k rozlousk-
nutí. Když do Česka před pár lety vtrhl feno-
mén únikových her, mnozí to považovali za 
zábavu pro podivíny. Dnes patří „únikovky“ 
mezi nejpopulárnější způsoby, jak originálně 
strávit volné odpoledne nebo večer – ať už 
v páru, s přáteli, rodinou nebo kolegy. Ostat-
ně moc dobře to vědí v Kuksu, kde v jedineč-
ných barokních kulisách provozují rovnou 
dvě. Vedle té klasické za zavřenými dveřmi 
tu letos v létě otevřeli ještě úplně novou 
open-air únikovku. Ta je ideální pro všech-
ny arachnofoby a klaustrofoby, které stresují 
deadliny – hraje se totiž venku jen se speciál-
ním kufrem a není časově limitovaná. „První 

únikovka Šporkova skrýš vás zavede do nitra 
místního sklepení, kde se vydáte po stopách 
300 let ukryté knihy z tajné sbírky hraběte 
Šporka. Druhá s názvem Šálení smrtky vás 
provede areálem někdejších barokních láz-
ní a odhalí místa, která byste za normálních 
okolností nejspíš minuli. Průvodcem vám je 
tajemný kufr a vlastní důvtip,“ přibližuje Filip 
Košťál z obecně prospěšné společnosti Re-
vitalizace Kuks, která s ideou únikových her 
v barokním areálu přišla a pečuje o ně.  

Hrát můžete až v pěti lidech, hledání Šporko-
vy skrýše zabere zhruba 90 minut, za to smrt-
ku můžete šálit i tři hodiny a cestou si v areálu 
odpočinout třeba u dobré kávy. „Únikovka je 

skvělou zábavou při mnoha příležitostech. 
Výlet na Kuks si s ní zpestřují rodiny s dětmi, 
hrají ji pracovní týmy v rámci teambuildingo-
vých akcí a nechyběla ani v programu několika 
rozluček se svobodou,“ potvrzuje Filip Košťál 
s tím, že objednat se na ni můžete denně ve 
vybraných časech. „Open air únikovka se řídí 
podle počasí a je otevřená vždy od 9 do 17 hodin 
s tím, že poslední skupina vychází ve 14 hodin. 
Šporkova skrýš ve sklepení je k dispozici každý 
den v 10:15, 12:45, 15:15 nebo ve večerní varian-
tě od 17:45,“ doplňuje. 

Rádi byste překvapili drahou polovičku, vy-
razili s kamarády nebo obdarovali své za-
městnance? Pořiďte dárkový poukaz! Do pár 
minut vám přistane v e-mailu, a když s jeho 
předáním nebudete tolik spěchat, umí ho 
poslat i poštou v krásném dárkovém balení. 
A pro vás, naše čtenáře, mají ještě 10 procent 
slevu. Stačí zadat kód, který vidíte níže. Tak 
hurá za zážitky do Kuksu!

(red) 

Možná vám to zatím nikdo nestihl připomenout, ale brzy budou Vánoce. A protože 
věcí máme všichni víc než dost, zkuste tentokrát darovat zážitek. Rodině, 
kolegům v práci, přátelům a koneckonců i sobě. Zveme vás do Kuksu, kde jsou 
na nevšední zážitky specialisté a v létě tu otevřeli už druhou originální únikovou 
hru. Dáte přednost adrenalinové honbě za ztracenou knihou ve Šporkově 
skrýši, nebo zkusíte ošálit smrtku v  barokních kulisách lázeňského údolí?  

Vždycky 
Kuks!



MŮJ ZUBAŘ:

Zubař, jakého chcete 
Hradecká zubní ordinace manželů Lenky a Daniela Černých působí mezi ostatními trochu jako zjevení - ale v tom 
pozitivním slova smyslu. Bezbolestnost zákroků, skoro rodinné prostředí, odborný a současně lidský přístup celého týmu 
boří představu o tom, že návštěva zubaře je horor. „Nechceme být jen dalším zubařem. Chceme být vaším zubařem,“ říkají 

v rozhovoru pro Quartier majitelé privátních ordinací Můj zubař s pobočkami v Hradci Králové a Solnici.  
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V čem se značka Můj zubař odlišuje 
od desítek jiných stomatologických 
ordinací?
DČ: Hledáme mezery na trhu. To je ve vy-
soce konkurenčních oborech normální, 
ale mám pocit, že v zubařině to funguje 
naopak. Místo, aby hledala bílá místa na 
mapě, jede řada praxí podle totožné ša-
blony a vzájemně od sebe „opisuje“. My 
jdeme vlastní cestou. V Hradci se sou-
středíme na tři pomyslné větve odborné 
péče – endodontickou (tedy i záchovnou 
zubařinu) a rekonstrukční, kterou odbor-
ně zaštiťuji já, pedostomatologickou (pro 
všechny pacienty se speciálními potře-
bami, nejen děti) v čele s mojí manželkou 
a stomatochirurgicko-implantologickou 
pod vedením kolegyně MUDr. Heleny Do-
ležalové. Budujeme tak koncept víceobo-
rové zubařské péče pod jednou střechou, 
který stále není zcela běžný. Moderní 
zubní péče se již bez specialiazací ale ne-
obejde.

A jak zaručíte, že se ti specialisté 
postarají o pacienta lépe?
DČ: Především tím, že mají jasný cíl – 
spokojeného pacienta, který od nás od-
chází zdravější, ale zároveň bez šrámu na 
duši. Znám spousty lidí, kteří nebyli třicet 
let u zubaře, protože jim kdysi lékař na 
vojně vytrhl kleštěmi zub bez anestezie. 
Takových příběhů jsem za dvaadvacet let 
praxe vyslechl stovky, není to bohužel nic 
výjimečného. Náš přístup se vyznačuje 
tím, že má dané zásady. Pacient dostává 
plán léčby, aby nabyl jistotu, že jeho lé-
kař ví, kam směřuje. Musí vědět, kolik ho 
to bude stát peněz a že uděláme všechno 
proto, aby ho to nebolelo. Pracovat bez-
bolestně by dnes nemělo být bonusem, 
ale naprostým základem. Zároveň neu-
stále rozvíjíme naše dovednosti a nabí-
zíme to i našim zaměstnancům. Umění 
rozpoznat svůj limit zubaře definuje, 
a pokud ho nezná, nevědomky pacienta 
poškozuje. Děláme maximum pro to, aby 
se toto u nás nedělo. Naši lékaři se nemu-
sejí zabývat chodem ordinace, jejich role 
je pracovat s pacienty a na sobě. 
LČ: Ono bezbolestné ošetření je klíčové 
i pro lékaře. Neumím si představit situ-
aci, že bych měla na zubařském křesle 
pacienta, kterému bych hodinu působi-
la bolest. To by pravděpdobně způsobilo 
trauma nám oběma.

Lenko, vy se konkrétně speciali-
zujete na dětské pacienty. Tam je 
otázka individuálního a citlivé-
ho přístupu bez jakékoli bolesti na 
místě ještě o něco víc. Jak moc se 

takové ošetření ve vaší ordinaci liší 
od návštěvy dospělého pacienta?
LČ: Je to psychicky mnohem náročnější 
pro všechny zúčastněné – pro mě jako 
lékaře, dítě i rodiče. Pokud nechcete dí-
těti ubližovat, je třeba se na něj dopředu 
emočně naladit a navázat s ním vztah. 
To je moc důležité, protože jen tak získá 
pozitivní vztah k zubařině obecně a v bu-
doucnu to pro něj nebude představovat 
stresovou záležitost. Klíčová je komu-
nikace, snažit se vysvětlit dítěti i rodiči, 
jaké úkony provádím a co bude následo-
vat. Mou osobní výhodou je, že jsem sama 
matkou malého syna a dokážu se tak vcí-
tit do rodiče a do toho, co během ošetření 
prožívá, protože mnohdy má větší strach 
než samotné dítě. Je třeba se na celou 
věc dívat komplexně, nebrat člověka jen 
jako tělo, které je rozbité a je potřeba ho 

opravit, ale pracovat i s emoční rovinou. 
Proto sídlí naše ordinace v rodinném 
domku se zahradou, kde budujeme pří-
jemné a útulné prostředí včetně hracího 
koutku právě pro naše nejmenší pacien-
ty. Najdete v něm hračky, které vyzývají 
k aktivitě, aby se dítě před ošetřením po-
zitivně naladilo. Není problém mu potom 
přímo v ordinaci při ošetření pustit po-
hádku nebo film, které má rádo. Velkým 
tématem je u nás také prevence. Ta ale 
nespočívá v tom, že o ní pouze mluvíme. 
Není to o tom říci dítěti, aby si dvakrát 
denně čistilo zuby, a nechat jeho i rodiče, 
aby se s tím nějak popasovali. Vzájemná 
spolupráce přímo v ordinaci je klíčová, 
rodič mi názorně ukazuje, jakým způ-
sobem dítěti zuby čistí, jak s ním o tom 
mluví a motivuje ho. Je pro mě důleži-
té vidět, jak spolu tento proces zvládají 
emočně. Jen tak veškerá naše snaha může 
vést ke kýženým výsledkům – zdravému 
chrupu bez kazů.

Snažíte se tedy na vlastním příkladu 
ukázat, že návštěva zubaře už dávno 
nemusí být hororovým zážitkem?
DČ: Měl jsem pacienty, kteří trpí takovým 

strachem, že bez příslibu uspání si ani 
nesedli do křesla. Ale i s tak zakořeněný-
mi traumaty se dá pracovat. Nemá smysl, 
aby se pacient týdny dopředu stresoval 
z toho, že má v kalendáři naplánovanou 
prohlídku u zubaře. Píše se rok 2020! Ur-
čitě je ale pravdou, že ve stejném městě 
vedle sebe mohou působit zubaři s dia-
metrálně odlišným standardem péče. 
Pak je na každém, co vyhledává a kdy se 
dostane do bodu, že zatouží po něčem 
jiném. Někteří pacienti neváhají jezdit 
klidně stovky kilometrů, aby dostali péči, 
kterou očekávají. Funguje to stejně jako 
všude jinde, hledáte zkrátka službu, která 
vám osobně nejvíce vyhovuje.
LČ: Od začátku máme vizi, že nechceme 
být jen dalším zubařem, ke kterému jde-
te, až když je zle, když něco bolí. Chce-
me být vaším zubařem, důvěryhodným 
partnerem v péči o zdraví vašich zubů, se 
kterým spolupracujete dlouhodobě, který 
vás zná a dokáže reflektovat vaše potřeby.

Společně tvoříte tým nejen v ordinacích 
Můj zubař, ale také ve společnosti DLC 
Dent, která zajišťuje vaše vzdělávací 
aktivity. Mimo to jste manželé a rodiče 
tříletého syna. Jak se vám kloubí takto 
nabité životní roviny?
DČ: Už takhle fungujeme osm let, a zatím 
jsme se nerozešli pracovně ani partner-
sky, takže bych řekl, že dobře. (smích) 
Vzájemné odlišnosti v té pracovní rovině 
samozřejmě existují, každý jsme nastaven 
jinak, což je ale přirozená věc daná život-
ní zkušeností i věkem.
LČ: Je to určitě výzva, ale právě vzhledem 
k těm odlišnostem nesmírně obohacující. 
Úspěch tkví v tom to všechno správně na-
kombinovat a nadávkovat. Každý člověk 
má podle mě v sobě něco, co se dá vyu-
žít ve správný čas a na správném místě, 
takže v tom spatřuji výhodu. Nepopírám 
však, že je občas náročné rozlišovat, kdy 
žijeme rodinný život a kdy naopak řešíme 
práci. Tu hranici je někdy těžké nastavit 
a udržet. Vyžaduje to disciplínu a hluboký 
vzájemný respekt.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

„Naši specialisté mají jasný cíl 
- spokojeného pacienta, který 
od nás odchází zdravější a bez 

šrámu na duši.“

Životní stylpodzim 2020
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tovat a o to pružněji reagovat. Ani na mo-
ment jsme však nezalitovali, že jsme se do 
spolupráce pustili. Skláním se před vede-
ním Dostihového spolku Pardubice v čele 
s panem ředitelem Jaroslavem Müllerem, 
které odvedlo skvělou práci, a i přes mnohé 
překážky a nejistotu, co přijde, zorganizo-

valo úžasný dostihový seriál. Doufejme, že 
vše dobře dopadne a i vrchol dostihového 
podzimu – Velká pardubická – se poběží 
před zraky nadšených diváků. 

Čtyři prázdninové soboty, čtyři kva-
lifikační dostihy právě na Velkou 

Start letošní dostihové sezóny, které 
jste hlavním partnerem, musel být 
kvůli koronavirové pandemii odlo-
žen. Nebylo to pro vás jako hlavního 
sponzora zklamáním?  
DF: Epidemiologická situace byla, jaká byla, 
všichni bez rozdílu jsme ji museli respek-

BICZ:

Podzim se leskne zlatě
Letošní léto bylo zlaté a i podzim bude! Alespoň na Dostihovém závodišti v Pardubicích, které se společně se startem 
dostihové sezony zahalilo do zlatých barev holdingu BICZ. Významný hráč na poli výnosových nemovitostí a organizátor 
nejprestižnějšího tuzemského dostihu spojili síly už na jaře a jejich spolupráce vyvrcholí o jubilejní Velké pardubické 
druhou říjnovou neděli. A protože nám zvědavost nedala, vypravili jsme se za Robinem Šimkem, Danielou a Milanem 

Filo do lóže hlavního partnera a zjistili, co v BICZ do konce roku ještě chystají! 

Byznys

Milan a Daniela Filo, Robin Šimek

podzim 2020
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pardubickou strávené v nádherné 
lóži BICZ. Jak s odstupem času vzpo-
mínáte jako jedni z hlavních hostite-
lů na uplynulé dostihové léto? 
MF: Byla to skvělá příležitost, jak navázat 
hlubší vztahy s našimi klienty a obchodní-
mi partnery, seznámit se s novými tváře-
mi i prostředím dostihového sportu. Jsme 
velcí patrioti, k východočeskému regionu 
se hrdě hlásíme a těší nás, že jsme tímto 
způsobem mohli přispět k propagaci toho-
to ušlechtilého sportu. 
RŠ: Bylo nám ctí přivítat významné osob-
nosti našeho regionu, stejně jako abso-
lutní legendy dostihového sportu – mimo 
jiné žokeje Josefa Váňu. Každou návštěvu 
naší lóže jsme se snažili přetavit v zážitek, 
ať už šlo o vybranou gastronomii ve třech 
občerstvovacích zónách, komentovanou 
exkurzi do stájí nebo dekorování vítěze 
poháru BICZ.   

Nicméně dostihový seriál je na svém 
sklonku, jaké výzvy čekají BICZ do 
konce roku? 
MF: Čeká nás spousta práce, na kterou se 
ale moc těšíme. (smích) Pracujeme na roz-
jetých projektech nákupů, rekonstrukcí 
a revitalizací různých objektů nebo na vý-
stavbách nových nemovitostí. 

DF: Taktéž plánujeme zahájit realizaci 
našich nových programů v oblasti zdra-
votnictví, veřejné správy a komerčního 
sektoru. Prozradím, že brzy rozšíříme 
i vlastní portfolio služeb - zájemcům pora-
díme, kam vložit peníze, aby byly v bezpečí 
a skutečně vydělávaly. V neposlední řadě 
se budeme soustředit na prodej našich 
dluhopisů. Ty jsme vydali začátkem letoš-
ního roku a je možné je koupit už jen do 
března 2021. 

To by mohl být skvělý tip pro nedo-
čkavce, kteří hledají originální vá-
noční dárek!   
RŠ: Napadá vás lepší dárek, než takový, 
který vám bude dál vydělávat? (smích) Od 
počátku bylo našim cílem vytvořit firmu, 
která poskytne jistotu a záruku fixního 
úroku z peněz, které nám naši finanční 
partneři svěří. Prostřednictvím dluhopisů 
se tento cíl stal dostupnou realitou nejen 
pro „velké hráče“, ale pro všechny zájemce 
s drobným a středním kapitálem. Koupíte 
dluhopis za 50 tisíc a necháte ho vydělá-
vat. Nebo dva, tři, deset, horní hranice není 
omezena. Tak jednoduché to je.    

Michaela Zumrová 
foto: archiv BICZ

inzerce

O BICZ

• Celým názvem Banque 
Immobiliere Czech Republic 
znamená v doslovném 
překladu „banka realit“ 
a patří mezi nejvýznamnější 
hráče na poli výnosových 
realit.

• Nakupují, prodávají a vlastní 
pestré portfolio nemovitostí 
napříč celou republikou.

• Realitní projekty dokážou 
vybrat a zmodernizovat tak, 
aby produkovaly maximální 
možný zisk. 

• Na jaře letošního roku vydali 
vlastní emisi dluhopisů v 
hodnotě 1,5 miliardy korun, 
kterou oficiálně schválila 
Česká národní banka. 
Jejich dluhopisy mají pevný 
úrok, který vyplácí dvakrát 
do roka, a jasný termín 
splatnosti v roce 2025. Čas 
na jejich pořízení máte ale 
už jen do března příštího 
roku.

Byznyspodzim 2020
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Společnost ELTON hodinářská, dříve státní 
podnik ELTON, vyrábí v Novém Městě nad 
Metují hodinky tradiční značky PRIM již 70 
let. Oblíbené limitované edice zařazují do 
své produkce pravidelně, ročně uvedou na 
trh dvě až čtyři speciální sady. „Příprava 
a vývoj limitované edice hodinek je práce, 
která týmu hodinářských odborníků zabere 
celé měsíce. Při vytváření ‚limitky‘ tedy nejde 
jen o to vzít jakékoli hodinky a na číselník na-
tisknout obrázek nebo jednoduchý symbol. Cí-
lem je dát edici hlubší význam,“ říká obchodní 
ředitel firmy ELTON hodinářská Aleš Vernar 
s tím, že takové hodinky jsou výjimečné svou 
symbolikou, řemeslným zpracováním i ori-
ginalitou a také přísně omezeným počtem 
vyrobených kusů. I tento fakt zvyšuje cenu 
hodinek, které jsou tak nejen jedinečným 
dárkem, ale zároveň investiční příležitostí.
„Hodinky z limitovaných edicí kupují nejen 
sběratelé, velký zájem vzbuzují i u ostatních 

vlajce, která se jako symbol nové Česko-
slovenské republiky začala používat přesně 
před 100 lety. Barvy státní vlajky se na spor-
tovních hodinkách objevují hned několikrát. 
Nerezová luneta je ve své první čtvrtině 
vykryta keramikou (HyCeram©) v barvách 
trikolory, a upozorňuje tak na hlavní inspi-
raci edice – českou vlajku. Ta zdobí i ko-
runku, která je rovněž vytvořena za použití 
totožné technologie. Na datumovém věnci je 
červeně zvýrazněno číslo 20 jako symbolika 
letopočtů 1920–2020, ostatní čísla jsou stan-
dardně bílá. Vůbec poprvé má model ORLÍK 
leštěno-broušené pouzdro, které hodinkám 
původně ryze sportovním dodává mimořád-
ně elegantní vzhled. Hodinky jsou osazeny 
in-house strojkem s automatickým nátahem. 

„V tomto roce se ještě příznivci tradičních 
českých hodinek mohou těšit na dvě dal-
ší limitované edice. Jejich téma i design, na 
kterém se pilně pracuje, jsou však zatím ta-
jemstvím novoměstských hodinářů,“ láká Aleš 
Vernar.

(red)

Vlastnit jedinečné hodinky je výrazem osobitosti a vkusu, hodinky z limitované edice jsou navíc zajímavou investicí. 
Jejich hodnota roste s přísně omezeným počtem vyrobených kusů, použitými drahými kovy nebo neobvyklou techno-
logií výroby a zdobením. Své o tom vědí v Novém Městě nad Metují, rodišti legendárních „primek“, kde letos představili 

už dvě atraktivní „limitky“ a dvě další chystají.

HODINKY PRIM:

Projev individuality 
i výhodná investice

zákazníků. Jsou totiž příležitostí, jak zaujmout 
a odlišit se, dát najevo svůj názor a získat při-
pomínku osobnosti nebo události, která je pro 
ně důležitá,“ doplňuje Aleš Vernar.  

Letos uvedla ELTON hodinářská na trh zatím 
dvě limitované edice. První z nich je inspi-
rována nikým menším než osobností našeho 
prvního prezidenta T. G. Masaryka.  Spole-
čenské hodinky s nadčasovým designem 
vynikají promyšlenou, zároveň však decent-
ně použitou symbolikou. Na minimalisticky 
pojatém číselníku zaujme na první pohled 
nejvýznamnější konstrukční a designová 
novinka novoměstských hodinářů – ukaza-
telem času je netradičně jen jediná ručička. 
Hodinky jsou osazeny manufakturním stroj-
kem s ručním nátahem. 

Jako druhá vznikla speciální edice ikonic-
kého modelu ORLÍK, věnovaná naší státní 

Byznyspodzim 2020
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V ARROWS oficiálně zajišťujete pro-
vozní management a fungování pro-
cesů. Co si pod tím běžný smrtelník 
může představit?
ARROWS se vyznačuje svou velikostí, rozsa-
hem působení a portfoliem nabízených po-
radenských služeb. Společnost má tři hlavní 
střediska v Praze, Hradci Králové a Olomou-
ci, kde jsou soustředěny hlavní motory spo-
lečnosti v podobě lidských zdrojů. Všechny 
tyto individuality musí mít kde sedět, na čem 
pracovat, mít kam vykazovat svou práci a zá-
roveň vědět, jak ji vykazovat, prostřednic-
tvím něčeho komunikovat s klienty a mít se 
s nimi kde scházet. Dále musí spolupracovat 
a komunikovat se sebou navzájem napříč re-
publikou bez osobní intervence, dodržovat 
totožné postupy, pracovat co nejefektivněji 
a v neposlední řadě se dále vyvíjet, být spo-
kojeni, motivováni a hodnoceni. Někdo proto 
musí zajistit výběr a komunikaci s externími 
dodavateli služeb a zboží, jež pro ARROWS 
zajistí vše zmíněné. Rovněž se musí najít 
někdo, kdo nastaví proces a styl vykazová-
ní práce, vytvoří a naplnií toky interní ko-
munikace skze všechny úrovně a střediska. 
Při tom všem se nesmí zapomenout na lidi 
samotné - jejich motivaci, dobré pracov-
ní podmínky, zkrátka správného týmového 
ducha. K tomu je pak velmi důležitá správná 
organizace společenských akcí, ať už klient-
ských, nebo čistě interních. Pokud si myslí-
te, že jsem právě vyjmenovala vše, co mám 
v Arrows na starosti, tak to tak není. (smích) 
V žádném případě to není v mých silách ani 

Procesy, vývoj, implementace, kontrola, vyhodnocení, motivace. Pojmy, které s trochou nadsázky denně snídá, obědvá 
a možná i večeří provozně-finanční manažer. S čím vším se konkrétně musí vypořádat ve firmě s víc jak stovkou růz-
norodých specialistů po celé republice, jsme se zeptali Ing. Petry Šosté z ARROWS advisory group – špičky v oblasti 

práva a daní.

Ze života 
office managera

kompetenci, ale ve všech těchto aspektech, 
včetně ekonomiky společnosti, jsem byla, 
nebo stále jsem, určitým způsobem zainte-
resovaná. Jedná se typicky o vývoj, zařízení, 
implementaci, kontrolu či vyhodnocení.

Takže jste ta, které ve firmě volám, 
když už si nevím absolutně rady?
Je to tak. Pracovníci na hlavních střediscích 
se musí mít na koho obrátit, pokud nějaká 
služba, produkt či samotný proces nefun-
guje. V tom vidím svou největší kompeten-
ci a úlohu. U administrativy a celkové back 

office podpory jsem někým, kdo zajišťuje 
kompletní, a především jednotné fungování. 
U právníků samotných jsem „support“ a ně-
kým, kdo se snaží procesně a systémově 
zajistit co nejefektivnější poskytování práv-
ních služeb a zároveň kontrolovat, že i oni 
sami dělají své povinnosti efektivně a dle 
požadavků společnosti. Pro vedení společ-
nosti (a nejen pro ně) jsem pak tím, kdo má 
mít přehled o tom, co se kde a proč z hledis-
ka provozu a procesu děje, a dokázat vždy 
odpovědět na důvod těchto počinů a jejich 
průběhů. Zároveň bych pro ně chtěla být 
někým, a pevně doufám, že i jsem, na koho 
se mohou obrátit s prosbou a úkolem, který 
následně zajistím delegací či osobně vyře-

ším. Myslím, že snad ani není v moci koho-
koliv z vedení, vzhledem k jejich vytížení, 
aby si v této velké společnosti pamatovali, 
kdo co dělá a zajišťuje. Měla by tu však být 
nějaká styčná osoba, která to vědět bude. 
A to je má role.

Pojem multitasking ve vašem podání 
právě získal úplně nový rozměr. Jaké 
to pro vás je zajišťovat hladký chod 
společnosti, ve které pracuje tolik 
různých odborníků z tolika různých 
profesí a navíc na tolika místech po 
republice?
Nesmírně motivační, zábavné, inspirující, 
náročné a výjimečně také unavující. (smích) 
Asi nejzajímavější na tom je, že mě nejvíce 
baví a naplňuje právě práce s tolika lidmi, 
což je ale zároveň tím enormně vysilují-
cím aspektem. Mám od přírody smysl pro 
pořádek, jednotnost a detail a popravdě si 
s ohledem na dobu svého působení v tolik 
početném týmu myslím, že to není vždy 
pozitivní vlastnost. Některé věci se musí 
řešit s nadhledem, jinak se člověk zbyteč-
ně stresuje. Pracovat s tolika individuali-
tami, a především inteligentními lidmi se 
subjektivními názory, je skutečně velmi 
obohacující a náročné zároveň. ARROWS 
se však neustále vyvíjí, rozrůstá, a tím se 
také tvoří a rozvíjí týmy, které společný-
mi silami a myšlenkami přivádějí všechny 
procesy k životu. Baví mě spolupracovat, 
baví mě naslouchat podnětům všech za-
interesovaných osob a vymýšlet, jak dané 
procesy ještě více zdokonalit. Ta skutečná 
výzva nastává v nalezení vhodného řešení, 
které uspokojí každého a nezpůsobí ani 
částečnou míru demotivace. Síla podle mě 
tkví v ještě větším propojení a komunikaci 

Byznys

„Jsou věci, které musíte řešit 
s velkou dávkou nadhledu,

jinak se zbytečně stresujete“

Ing. Petra Šostá
provozně-finanční manažerka 
ARROWS advisory group

podzim 2020
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mezi jednotlivými pracovníky napříč pro-
fesemi, proto je organizace společných 
a teambuildingových akcí něčím, na co se 
vždycky těším a pro co se dokážu nadch-
nout. Vidím v tom, pro někoho možná ne-
pochopitelně, u takto početné společnosti 
hluboký smysl.

Máte pestrý životopis, zkušenosti 
jste sbírala v bance, na ministerstvu 
nebo v Poslanecké sněmovně. Co roz-
hodlo, že vaše kroky vedly právě do 
ARROWS?
Mé rozhodování v poslední fázi probíha-
lo mezi úřední pozicí ministerského rady 
a manažerskou pozicí v soukromém sek-
toru. Tehdy jsem na pomyslné misky vah 
položila jistotu a nejistotu, klid a stres, 
stereotyp a dobrodružství… Rozhodování 
to nebylo vůbec jednoduché, protože to 
vše kloubím s úžasnou životní rolí matky. 
Upřímně o té variantě „jistoty“ jsem uva-
žovala do poslední chvíle čistě racionálně 
a možná z pohledu zodpovědnosti vůči 
synovi, kdy jsem se bála, abych vše stíhala. 
Od začátku jsem v sobě věděla, že si vyberu 
tu velkou a obrovsky motivační neznámou 
v podobě ARROWS. Velkou roli sehrála po-
zice jako taková, která nezahrnovala dle 
prvotního popisu pouze administrativní 
činnost, ale dávala mi možnost realizace 
v organizování a práci s čísly, což mě celý 
život bavilo a stejně jako management jsem 
to také studovala. V neposlední řadě byl 
rozhodujícím faktorem také jeden z part-
nerů Pavel Staněk, se kterým jsme spolu 
tou dobou spolupracovali již osm let a za-
pojení mé osoby do dalšího jeho projektu 
bylo pro mě nepřímo vyřčeným pozitivním 
impulsem a kladným zhodnocením mé do-
savadní práce. Pavel tehdy vložil svou dů-
věru v mé působení na pozici, se kterou 
jsem do té doby neměla žádnou zkušenost, 
a mohlo z toho být klidně velké zklamání 
pro nás oba.

Vzhledem ke skutečnosti, že se 
ARROWS neustále rozrůstá, musí být 
vaše práce velmi dynamická a plná 
výzev. Můžete prozradit, jaké vás če-
kají v následujících měsících?
Upřímně tou největší výzvou poslední doby 
je stěhování nemalé pražské pobočky do 
úplně nových moderních prostor. Jsem 
tedy (nejen myšlenkami) výhradně u toho-
to velkého projektu a nevidím až tak za roh. 
Přesto vím, že mě poté čeká vytvoření veš-
kerých podkladů pro vyhodnocení čtyřmě-
síční práce našich právníků, na což se ne-
smírně těším. Velmi mě to baví a navíc díky 
tomu získávám hlubší vhled do efektivity 

odvedené práce u nás. I díky tomu mohu 
pro naše advokáty a zaměstnance zajistit 
další benefity v podobě jazykových kurzů. 
Na to se těším, protože nejen že lidem po-
můžeme v dalším rozvoji, ale zvýšíme tím 
efektivitu práce se zahraničními subjekty 

v rámci mezinárodní sítě, která se za po-
slední rok díky svému týmu velmi rozrost-
la. S tím souvisí i pořádání a, osobně dou-
fám i ve spoluorganizování, koronavirem 
překažené mezinárodní businessové akce 
MEET UP.

Vezmeme-li v úvahu vaše dosavadní po-
činy a úspěchy v ARROWS v pozici office 
managera, který byl největším oříškem, 
výzvou a na co jste nejvíc hrdá?
Ať se snažím sebevíc, napadá mě odpověď, 
která možná bude znít trošku jako klišé. 

Za největší oříšek totiž považuji samotné 
vybudování si svého místa v této společ-
nosti a akceptaci mé pozice mezi vedením 
a ostatními kolegy. Post provozního a fi-
nančního manažera nebyl do mého přícho-
du vůbec zaveden, přičemž nebyl vytvořen 
ani v kancelářích, z nichž ARROWS původ-
ně vzešla. Ne každý člověk je inovativní 
a otevřený novým věcem, natož rozšiřování 
pozic, které nejsou produktivně založené. 
O to méně si to umí představit ten partner, 
jehož kancelář fungovala i bez této pozi-
ce a nevidí proto v této funkci smysl a pro 
společnost něčím zásadní krok. Za největší 
výzvu považuji asi ono nejaktuálnější téma, 
které jsem zmiňovala, a sice stěhování na-
šeho největšího střediska na novou adresu. 
To samo zahrnovalo mnoho jednání od sa-
motných konzultací nad stavebními a pro-
jektovými úpravami prostoru, přes výběr 
a jednání s dodavateli interiérových výrob-
ků a služeb, až po samotný přesun. Pocit 
největší hrdosti vnímám především díky 
mateřství a zážitkům se synem. V pracov-
ní rovině je to pokaždé, když mi dá někdo 
najevo, že je rád za to, co dělám, a že tu 
působím. V ten moment se cítím naplněná, 
platná a spokojená.

(red)

„Výzva tkví v nalezení řešení,  
které uspokojí každého  

a nedemotivuje.“

Byznys

Nové sídlo pražské pobočky ARROWS

podzim 2020
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Darovat nebylo nikdy jednodušší! Nově můžete 
NF AQUAPURA podpořit i minimální částkou 
100,- jednorázově nebo měsíčně.

www.aquapura.cz 

Díky Vám pomáhámeOnline fundraising

pacientům
s poruchou
srážlivosti krve

talentovaným
dětem a jejich
rodičům

handicapovaným
dětem a dětem
z dětských domovů

věnujeme se
osvětové činnosti
tromboembolie

hematologickým
oddělením
nemocnic

pořádáme přednášky
o poruchách
srážlivosti krve 

Nejlepší obranou je prevence. To ostatně moc dobře vědí v královéhradeckém Nadačním fondu Aquapura, jehož chari-
tativní činnost už dávno přesáhla hranice „rodného“ města i regionu. Prostřednictvím oblíbených sportovních akcí jako 
jediný fond svého druhu v České republice už takřka deset let šíří osvětu o tromboembolii neboli poruše srážlivosti 
krve a finančně podporuje hematologická oddělení a dětské domovy. Vyrazili jsme na další ročník jejich charitativního 

golfového turnaje a zjistili, co chystají na podzim. 

Sportem ku pomoci 

tovním v 17 hodin na Masarykově náměs-
tí. Samotný běh potom startuje v 18 hodin,“ 
přibližuje s úsměvem ředitelka fondu s tím, 
že do té doby můžete Aquapuru podpořit 
i na dálku. „Nově jsme otevřeli platformu pro 
drobné dárce, kteří by rádi přispěli na naši 

Konec srpna je na golfovém hřišti v dříteč-
ském Spa resortu Kunětická hora už tradič-
ně ve znamení pomoci. I letos se tu sešly de-
sítky golfistů, aby pod hlavičkou Nadačního 
fondu Aquapura pomohly dobré věci. Kdo 
mohl tušit, že rok před jubilejním ročníkem 
„trhne“ nadační tým v čele se zakladateli 
Pavlem a Monikou Staňkovými absolutní re-
kord – za jediný den se tu vybralo přes 314 
tisíc korun. „Letošního ročníku se zúčastni-
lo 53 golfistů a 13 začátečníků-akademiků. 
Částka vybraná prostřednictvím startovného 
i dobrovolných darů nás velmi pozitivně pře-
kvapila.  Je to velká motivace pro další práci,“ 
hodnotí 9. ročník turnaje výkonná ředitelka 
Aquapury Sabina Kvak. 

BĚH BUDE! 

A že té práce ještě bude! Na podzim totiž 
chystají další charitativně laděnou sportovní 
akci - pětikilometrový běh, který byl z tra-
dičního květnového termínu přesunut kvůli 
koronavirové pandemii. „Pokud epidemiolo-
gická situace dovolí, o pohodovou běžeckou 
trasu centrem Hradce Králové závodníky ur-
čitě neochudíme ani tento rok. Zapište si tedy 
do diářů datum 13. října, sejdeme se ve spor-

činnost. Věnovat můžete i stokorunu, a to 
buď formou měsíčního příspěvku, nebo jed-
norázové pomoci,“ dodává.

(red) 
foto: František Hašek

Sportpodzim 2020



43

Už dva roky vedete z pozice šéftrené-
ra dívčí týmy FC HK. V minulosti jste 
přitom trénoval muže. V čem je to pro 
vás profesně jiné? 
Zase takový rozdíl to není. Klíčové je, jest-
li hráč či hráčka chce, nebo nechce. Pokud 
mohu soudit z výběru „svých“ dívek kate-
gorie WU18 v klubu FC HK nebo ve výběru 
kategorie mladších žákyň pro Královéhra-
decký a Liberecký kraj, které vedu společ-
ně s trenérem Slovanu Liberec Petrem Ša-
fářem, je fakt, že dívky vám daleko víc dají 
najevo, jestli jsou spokojené s tréninkem. 
Jestli je někam posunul a zda se při něm 
cítily dobře. Když na nich vidíte tu obrov-
skou chuť do fotbalu, motivaci se zlepšovat 
a růst, žene to dopředu i vás jako trenéra. 

Není třeba s nimi jednat nějak jinak nebo jim 

nějak přizpůsobovat komunikaci. Snažím se 

s nimi jednat přímo a na rovinu, nepřetvařo-

vat se. Pochopitelně se ptám, co je trápí, jak 

se cítí, ale to by tak mělo fungovat v každém, 

nejen sportovním kolektivu. 

Když se ohlédneme zpět na začátek 
roku, jak vzpomínáte na jarní karan-
ténu v souvislosti s tréninky a zápa-
sy?
Do 11. března jsme trénovali ve standard-

ním režimu a stihli odehrát dvě mistrovská 

utkání s 1. FC Slovácko a Slavií Praha. O dva 

dny později, příznačně v pátek 13., jsme těs-

ně před odjezdem do Teplic soutěž a spo-

lečné tréninky ukončili. Mně v ten moment 

začala práce v online prostoru, hráčkám 

jsem vytvořil individuální plány pro rozvoj 

vytrvalosti, rychlosti a soubor cvičení k pre-

venci zranění a posílení svalů. Zároveň jsem 

sestavil přirozený funkční trénink s vlast-

ní váhou těla nebo silový trénink na rozvoj 
svalové hypertrofie. S holkami jsme byli v či-
lém spojení prostřednictvím mailu, telefonu 
nebo systému XPS, do kterého jsem každé 
hráčce posílal konkrétní trénink na přes-
ný čas a datum. Hodně jsem se tím naučil, 
mimo jiné i zvládat komunikaci přes ZOOM 
Meetings. (smích) 

Co vaše svěřenkyně při zápasech nej-
více motivuje. Co je onou metou? 
Hraní v 1. lize dorostenek, kterou velice po-
drobně sledují reprezentační trenéři a zvou 
hráčky do jednotlivých reprezentačních 
výběrů. Jako hlavní trenér kategorie WU18 
také každý trénink, docházku a utkání uklá-
dám do systému XPS, do kterého mají pří-
stup všichni trenéři klubů a reprezentace. 
Přestože na trénincích jsou holky kamarád-
ky, v utkání chtějí zazářit. 

Od konce srpna se opět naplno roz-
běhla mistrovská utkání v juniorské 
lize. Co vás mimo to ještě tento pod-
zim čeká a nemine? 
Do 29. listopadu se plně zaměříme na mis-
trovská utkání. Pro reprezentaci v kategorii 
mladších žákyň proběhnou ještě v září a lis-
topadu navíc dva třídenní kempy. V jednotli-
vých reprezentačních pauzách si moc přeji, 
ať co nejvíce našich dívek dostane pozvánku 
a zahraje si za národní barvy. Pro spoustu 
z nich by to byl splněný sen. Mě osobně pak 
čeká každodenní trénování na hradecké Zá-
kladní škole Sever, kde máme nyní v akade-
mii deset našich klubových hráček, příprava 
a organizace zmíněných reprezentačních 
nebo krajských kempů a v plánu jsou také 
společné ukázkové tréninky dívek každého 
věku a tréninky na základních školách. Je to 
spousta výzev, ale těším se na ně! 

(red) 
foto: FC Hradec Králové

Ženská síla 
fotbalového Hradce 

Fotbal dávno není výhradně mužskou doménou. Potvrzují to i úspěšné ženské týmy FC Hradec Králové. Jaké to je vést 
takové družstvo, jsme se zeptali jejich šéftrenéra Jakuba Novického.

Sport

Jakub Novický
šéftrenér dívčích družstev 
FC Hradec Králové

podzim 2020
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Husa vs. krocan

Zvyk péct na sklonku roku opeřence k slavnostnímu obědu 
je společný pro obě strany Atlantického oceánu. V Evropě, 
nebo alespoň v té střední, vládne podzimu husí pečínka, kte-
rá je tradičně vrcholem posvícenské hostiny, podávané nej-
častěji na svátek sv. Martina. Za velkou louží je zase králem 
sváteční tabule pečený krocan či krůta, servírované na Den 
díkůvzdání, tedy čtvrtý čtvrtek v listopadu. Máme pro vás ty 
nejlepší ověřené recepty na oba slavnostní pokrmy, stačí jen 
uvázat zástěru a pustit se do práce. A protože každý ze svát-
ků připadá na jiný den, můžete letos v listopadu vyzkoušet 
oba. Nože připraveny, souboj husy s krocanem o nejlepší pe-

čeni letošního podzimu může začít!

Podzimpodzim 2020
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Jde samozřejmě jen o souboj pomyslný či 
spíše takovým, který dopadne u každého 
z vás jinak – někomu více zachutná tra-
diční česká husa s vůní podzimního ovoce, 
na jiného zase udělá větší dojem obrovský 
krocan či krůta s variací u nás přece jen 
trochu nezvyklých příloh. Zahoďte obavy, 
seberte odvahu a dejte se do toho. S námi 
se totiž stanete královnami a králi pod-
zimní kuchyně, protože tenhle souboj ne-
bude mít žádné poražené, ale jen dlouhou 
řadu vítězů.

SVATOMARTINSKÁ HUSA SE 
ZELÍM A KNEDLÍKEM
Na husu:

mladá chlazená husa
sůl
celý kmín
2 čerstvá jablka
1 čerstvá hruška
2 větší cibule
2 hrsti sušených švestek
med

Husu bez drobů pečlivě omyjeme a osuší-
me zvenku i zevnitř. Velmi silně ji osolíme 
na povrchu i v břišní dutině a necháme 
odpočinout přes noc v lednici pod po-
travinovou folií nebo alobalem. Osušenou 
husu důkladně okmínujeme (opět zvenku 
i zevnitř) a naplníme jablky, hruškou, ci-
bulí a sušenými švestkami – jablka, hruš-
ku a cibule nakrájíme na osminky, švestky 
ponecháme vcelku. Husu položíme do pe-
káče, podlijeme sklenkou teplé vody a za-
kryjeme. Pečeme v troubě vyhřáté na 110 
stupňů asi 7 hodin, pak husu odkryjeme, 
potřeme medem, zvýšíme výkon trouby na 
250 stupňů a asi ještě půl hodiny až hodi-
nu necháme vypéct kůrku. Během pečení 
husu podléváme výpekem, můžeme i ob-
čas odebírat sádlo.

Na zelí:

hlávka červeného zelí
3 červené cibule
2dl červeného svatomartinského vína
červený vinný ocet
med

Zelí i cibuli nakrájíme najemno. Na husím 
sádle necháme zpěnit cibuli, přidáme zelí 
a podlijeme dvěma deci červeného vína. 
Vaříme do změknutí, dle potřeby podlé-

váme vodou nebo vývarem, ochutíme vin-
ným octem a medem.

Na knedlíky:

800 g brambor
350 g hrubé mouky
2 vejce
sůl

Brambory uvaříme ve slupce téměř do 
měkka, slijeme, oloupeme, necháme vy-
chladnout a nastrouháme najemno. Přidá-
me mouku, sůl, vejce a vypracujeme těsto. 
To potom rozdělíme na 4 díly a na po-
moučeném válu z nich vyválíme 4 válečky. 
Vaříme je ve vroucí osolené vodě asi 20 
minut, před podáváním krájíme na plátky.

PEČENÁ KRŮTA 
S NÁDIVKOU, SLADKÝMI 
BRAMBORAMI A DVĚMA 
OMÁČKAMI

Na krůtu:

cca 8 kg krůta
20 dkg slaniny krájené na silné plátky (0,5 
– 1 cm)
mrkev
cibule 
hrst bobkového listu
svazek čerstvých bylinek (majoránka, tymián)
drůbeží vývar
česnek
saturejka
šalvěj
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Krůtu omyjeme a osušíme. Připravíme 
směs drceného česneku, sekané saturejky 
a šalvěje a promícháme je se solí. Ruku si 
potřeme olivovým olejem a uvolníme pro-
stor mezi prsíčky a kůží, pak bylinkovou 
směsí prsíčka potřeme. Nachystáme si 
větší, vyšší pekáč. Nakrájíme cibuli a mr-
kev, rozprostřeme je do pekáče, přidáme 
ještě bylinky, bobkový list a vývar. Do-
prostřed pekáče umístíme mřížku nebo 
rošt, na který položíme krůtu. Prsa jí oto-
číme nahoru a poklademe je silnými plátky 
slaniny. 

Na nádivku:

půl balení bílého toastového chleba
3 řapíky řapíkatého celeru
200 g slaniny
2 jablka
sušené brusinky
3 snítky šalvěje
sůl, pepř
drůbeží vývar

Chleba, zeleninu, jablka a slaninu nakrájí-
me na kostky, šalvěj nasekáme a společně 
s brusinkami vše dohromady promíchá-
me v misce, zakápneme vývarem, osolíme 
a opepříme, abychom získali kompaktní 
hmotu. Tou pak naplníme krůtu a otvor 
uzavřeme špejlí.

Krůta je tedy připravena, zbývá ještě 
alobalem zabalit konečky stehen a křídel. 
Troubu rozehřejeme na 170 stupňů a vlo-
žíme do ní krůtu. Počítejme s tím, že každé 
kilo se bude péct hodinu – tedy naše os-
mikilová krůta jich bude potřebovat osm. 
Na poslední půlhodinku sundáme z krůty 
slaninu, aby se kůrka vypekla pěkně do 
zlatova. Když je hotovo, vyndáme krůtu 
ven a zabalíme ji na půl hodiny do alobalu.  

Na omáčku:

máslo
hladká mouka
0,5 l suchého bílého vína

Krocan vzdává díky 

Když v roce 1620 přirazila ke 
břehům Nové Anglie loď Mayflower 
s osadníky, usadili se v kolonii 
Plymouth, dnešním státě Massa-
chusetts. Protože si však s sebou 
nepřivezli dostatek jídla a na setí už 
bylo pozdě, polovina jich nepřežila 
zimu. Na jaře 1621 jim však domo-
rodí indiáni ukázali, jak pěstovat 
obilí či kukuřici nebo jak lovit ryby 
a další zvěř. S podzimem je čekala 
bohatá úroda, za kterou se svým 
indiánským přátelům rozhodli 
vzdát díky bohatou hostinou. Od té 
doby je Den díkůvzdání oblíbeným 
americkým svátkem, kdy se tradič-
ně rodina schází u pestré hostiny, 
složené z pečeného krocana či 
krůty, brusinkové omáčky, sladkých 
brambor či dýňového koláče.
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Šťávu z pekáče, kde se krůta pekla, slijeme 
přes sítko do misky. V hrnci na jedné vel-
ké lžíci másla orestujeme dvě lžíce hladké 
mouky. Když zezlátne, přidáme víno a roz-
pustíme jíšku. Pak přidáme vývar a omáč-
ku s ním doladíme do požadované hustoty.

Na pečené batáty:

1 kg batátů
2 cibule
svazek bylinek (oregano, tymián)
sůl, pepř
olivový olej

Batáty a cibule nakrájíme na kostky, bylin-
ky nasekáme a vše rozprostřeme na plech. 
Zakapeme olivovým olejem. Dáme na po-
slední hodinu péct ke krůtě.

Na brusinkovou omáčku:

300 g brusinek – kompotovaných nebo su-

šených
2 lžíce třtinového cukru
300 ml suchého červeného vína
šťáva z jednoho citronu
bramborový škrob
sůl, pepř
máslo

V hrnci necháme zkaramelizovat třtino-
vý cukr, přidáme brusinky, červené víno 
a přivedeme k varu. Na mírném ohni va-
říme až do chvíle, kdy brusinky změknou. 
Pak je rozmixujeme tyčovým mixérem 
a propasírujeme. Přelijeme do hrnce, při-
dáme citronovou šťávu a přivedeme k varu. 
Mezitím si v malé sklence vody rozmíchá-
me lžičku škrobu a zahustíme jím omáč-
ku. Vaříme dále asi pět minut, dochutíme 
solí a pepřem a přidáme ještě lžíci másla. 

Emil Stelinger

Husa svatého Martina 

Vypráví se, že Martin z Tours byl 
velmi pobožný a zároveň velmi 
skromný muž. Když měl být zvolen 
biskupem, připadala mu ta pocta 
příliš velká a aby jí unikl, schoval se 
mezi husy. Ty ho však prozradily 
svým kejháním, a tak od té doby ka-
ždé další husí pokolení padá za oběť 
na svátek svatého Martina. Ale je to 
jen legenda. Jisté však je, že pečená 
husa patří ke sv. Martinu stejně, jako 
třeba Svatomartinské víno, tedy prv-
ní víno nového ročníku. Ne náhodou 
tvoří spojení vína a pečené husy na 
svatého Martina, tedy 11. listopadu, 
tak úžasné spojení, že vylepšit ho 
mohou snad už jen svatomartinské 
rohlíčky.
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Lovy se zbraní i bez
Září v lese ještě konejší prosluněné dny, teplý vzduch nanejvýš jen vlahý vánek. Jeden by si skoro nevšiml, že léto je 
už na svém sklonku. Jen dozrávající jeřabiny to neomylně signalizují svou oranžovou barvou – pozor, pozor, přichází 
podzim! Říjen však les neomylně obléká do ranních mlh a slunečních paprsků, které už nemají sílu hřát. Ve vzduchu je 

najednou nějak víc tlejících listů a jehličí. Les utichá v pokoře před blížím se koncem.

Podzimpodzim 2020



51

Ten konec ale není ničím děsivým, opakuje 
se rok co rok touto dobou, stejně jako začá-
tek, kterým je každoročně jaro. Zima, která 
je dělí, znamená pro les, stromy a zvířata 
období zimního spánku, ztišení a zklidně-
ní, jakéhosi bezčasí, kdy příroda nabírá sílu 
k zázraku nového zrození. 

Les ztichne natolik, že vám přijde skutečně 
hloupé narušit to posvátné ticho, byť jedinou 
větvičkou, praskající pod podrážkou. Přesto, 
nebo možná právě proto dává podzimní les 
ideální k procházce do lůna pokojné přírody. 
Hemžení pestrobarevných spadaných listů, 
nezvyklé siluety stromů, a hlavně to ticho, 
klid a mír. Studánky a potůčky dávno ztratily 
svou letní jiskru, teď už jsou svým zurčením 
jediným hlasem zdejší přírody. V každém 
případě, podzimní les skýtá řadu příležitostí 
k lovu. Tomu se zbraní i bez.

SPOJENÍ… NAVÁZÁNO?
„Sejdi někdy z vyšlapané cesty a ponoř se do 
lesa. Určitě najdeš něco, co jsi nikdy předtím 
neviděl,“ napsal slavný vědec a vynálezce 
telefonu Alexander Graham Bell. Jistě ne-
mohl tušit, že z jeho nejslavnějšího vynále-
zu se během staletí a vlivem jakési dějinné 
ironie stane společník člověka doslova na 
každém kroku, před jehož zvoněním, pípá-
ním a notifikacemi může nebohého proná-
sledovaného zachránit jen ztráta signálu… 
třeba právě v lese. Ale jinak je třeba s Bellem 
souhlasit – les skutečně skýtá člověku neko-
nečné objevování. Oč méně tu najde spojení 
telefonického, o to víc se může spojit s pří-
rodou, duchem a možná i ještě něčím výš. 

ROSTOU!
Češi mezi všemi národy světa jsou jedinými 
vášnivými houbaři. Tuhle naši zálibu, nad 
kterou zbytek světa nevěřícně kroutí hlavou 
a povytahuje obočí, s námi sdílí snad jen pár 
dalších slovanských národů a možná trochu 
i Němci a Rakušané, do jejichž kuchyně jsme 
houby my, Češi, tak trochu zavlekli ve sta-
rých dobrých časech společné c. k. monar-
chie. Houbové pokrmy ostatně tvoří v naší 
kuchyni velmi svébytný směr. Jen považte: 
houbový guláš, hovězí na houbách, smažené 
žampiony, řízek z bedly jedlé, houbová po-
lévka, hubník, houbový kuba, smaženice… 
Netřeba dodávat, že při houbaření je tře-
ba být obezřetný a sbírat jen houby, které 
bezpečně známe. V opačném případě by to 
mohlo být naše poslední houbaření. 

MYSLIVEČEK NA POSEDU
Myslivci se u nás řadí k nejpočetnějším 
zájmovým spolkům, těžko nás tedy může 
překvapit, že se myslivost dočkala i zápisu 
na seznam nehmotného kulturního dědic-
tví České republiky. Myslivce si jistě většina 
z nás představuje jako staršího pána, pro-
cházejícího se po lese s flintou na rameni 
a jezevčíkem u nohou. Chyba lávky, nemají 
zdaleka na starosti jen procházky a odstřel 
zvěře je často nutností, nikoliv zábavou – 
ať už při přemnožení, nebo při šíření náka-
zy. Úkolem a vlastně i posláním myslivců je 
starat se o les a zvířata v něm, chodí je tře-
ba v zimě přikrmovat, a udržovat myslivec-
ké tradice stále živé. Říká se, že myslivec by 
měl nejdříve nosit otýpky sena v zimě do 
lesa, pečovat o zvěř a zušlechťovat ji, a až 
nakonec ji lovit. A jaký by myslivec měl dál 
být? „Ten, kdo chce být dobrým myslivcem, 
musí být poctivý, rozumný, moudrý, opa-

trný, neomrzelý, neohrožený, bdělý, bystrý, 
věrný, mlčenlivý, bohabojný, střízlivý a pev-
ného zdraví, a milovati své psy,“ píše časo-
pis Česká myslivost z roku 1899.

LOVU ZDAR!
Kde se vůbec vzalo lovení zvěře? Je tu 
s námi svým způsobem od nepaměti. Ulo-
vit zvíře znamenalo pro lovce mamutů 
mít postaráno o obživu na dlouhou dobu. 
Později člověk začal víc rozvíjet rostlinou 
výrobu a od lovu přešel k chovu zvířat. Ta 
přestala být něčím cizím, žijícím v přírodě, 
co lze jednoduše ulovit na své obohacení, 
ale stala se doma chovanou součástí vlast-
ního majetku, svým způsobem opečováva-
nou a váženou. Lov zvěře žijící v lesích se 
díky tomu stal výsadou panovníka, který 
ji mohl dále udělovat, a svého druhu spo-
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lečenskou záležitostí, otázkou prestiže. 
V polovině 19. století přešlo lovecké právo 
na majitele půdy a jim náleží i dnes.

KDYŽ ZAZNÍ HALALI
Hony jsou vlastně hromadným lovem po-
řádaným na zvěř. Jsou spojeny s řadou ri-
tuálů, tradic a zvyků, provází je troubení na 
rohy, které hony zahajuje, provází, a nako-
nec i uzavírá po tak zvaném výřadu ulovené 
zvěře – tomu se říká halali. Po halali přichá-
zí ještě ke slovu poslední leč, tedy večerní 
posezení lovců, které hon uzavírá. Nezříd-
ka se sedí nad zvěřinovými specialitami. 
Samozřejmě je myslivečtí kuchaři obvykle 
nestihnou připravit z ten den odlovených 
zvířat. A co všechno že se vlastně loví? Nej-
častěji se pořádají hony na divočáky, zajíce, 
ale třeba i bažanty. Sbíhají se vám sliny nad 
vidinou zvěřinové pochoutky? Pokud se le-
tos v zimě vydáte na pravý myslivecký ples, 
nezapomeňte si koupit lístky do tomboly! 
Bažant nebo zajíc tam bývají pravidelnou 
výhrou. A když se na vás nedostane, ne-
smutněte a vyražte do Kerska nedaleko 
Nymburka, do hájenky, kterou svým dílem 
proslavil Bohumil Hrabal. Divočáka se šíp-
kovou i se zelím tu vaří dodnes.

DO SEDEL!
Když se lov stal společenskou událostí, 
oblíbila si jej šlechta, která v něm viděla 
vítanou kratochvíli a začala pořádat pro 
pobavení hony ve svých lesích. Obzvláště 
oblíbené byly od druhé poloviny 17. stole-
tí tzv. parforsní hony, kdy šlechtická spo-
lečnost na koních sledovala smečku psů, 
štvoucích jediného jelena. Ačkoliv parfor-
sní hony ve své původní podobě již dávno 
patří minulosti, jsou pro nás zajímavé při-
nejmenším v jednom ohledu – společný 
cval jezdců na koních jedním směrem dal 
vzniknout jedinečné tradici dostihového 
sportu u nás – Velké pardubické. Ta vznik-
la nikoliv náhodou ve východočeských 
Pardubicích, kde už od 40. let 19. století 
kvetlo pořádání parforsních honů, přede-
vším zásluhou rodu Kinských, kteří ostatně 
pro jejich pořádání nechali už v roce 1723 
vystavět zámek Karlova Koruna v blízkém 
Chlumci nad Cidlinou. Nijak nás v této sou-
vislosti nepřekvapí, že jedinou ženou, která 
v historii vítězně projela cílem Velké par-
dubické, byla Lata Brandisová, spřízněná 
právě s rodem Kinských.

Emil Stelinger
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MEZI NEBEM, ZEMÍ 
A POSVÁTNEM

Kdo by to byl řekl, že kouzla budou mít své 
místo v lidové tradici i v 21. století. Sice ne-
jde o tak intenzivní záležitost jako kdysi, ale 
což… Než se ve společnosti zakořenilo křes-
ťanství, žili naši předci v souladu s divokými 
živly a rituály. Kult přírody byl tak mocný, že 
mu lidé obětovali úrodu i zvířata. Jediné, co 
nad ní vládlo, bylo slunce jako dárce života. 
Na podzim však ztrácelo sílu, takže ho lidé 
nahradili ohněm, zdrojem tepla a světla. 

Možná proto dnes tak rádi zapalujeme svíč-
ky. Touha po plápolavém ohýnku je zkrátka 
v nás stejně jako víra v nadpozemské síly. 

Víra v nadpřirozené jevy dala zrodit i růz-
ným pověrám. A kdy jindy by se měly usadit 
v naší mysli než právě na podzim – den se 
krátí, tma nabývá na moci a v temnotě tkví 
síla nadpozemských bytostí… Zachumlej-
te se do deky, zapalte svíčku a pusťte se do 
čtení. Zveme vás na pouť magickými obřady, 
které naše slovanské předky provázely skrz 
mlhavý podzim. 

PERUNŮV DEN PATŘÍ 
I ZVÍŘECÍM OBĚTEM

V českých zemích se Perunův den slavil 
okolo 25. července a Slované ho považovali 
za jakousi bránu do podzimu. Hospodyňky 
uspořádaly velkou hostinu pro rodinu i ce-
lou obec, sedláci porazili mladého beránka 
či tele, které bylo nejprve posvěceno v kos-
tele. Jeho krví se pak všichni potřeli ve tváři 
a jali se řádně slaviti. Vedle upečených chle-
bů z první mouky se podávala vybraná jídla 
z drůbeže a samozřejmě pivo. 

Podzim

Podzime, čaruj!
Když jantarové paprsky zalijí pole, jablka zesládnou a ranní mlhy obklíčí stavení, přebírá vládu podzim. Je třeba sklidit 
úrodu, oslavit hojnost roku a připravit se na zimu. Ale to není jen tak. Dávné tradice vychází z úcty k přírodě a jsou ob-

klopeny čarokrásnými rituály. Některé možná znáte, jiné se vloudí do vašich večerů teprve letos.
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Za skutečný počátek podzimu se však bralo 
Nanebevzetí Panny Marie, a to 15. srpna, kdy 
odlétají vlaštovky do teplých krajin a jeřabiny 
se barví do sytě oranžové. Na jih Moravy při-
jíždějí králové kynout vinařům, kteří pečují 
o nalité hrozny – začalo vinobraní. 

KONEC ŽNÍ, VZDEJME HOLD 
PŘÍRODĚ
Babí léto končí a nastává indiánské – suché, 
ještě teplé období, které osvěžuje vítr z polí. 
Čas sklidit zbytek obilí a poděkovat za úrodu. 
Tenkrát se uctíval především slovanský bůh 
podsvětí Veles a Mokoš – Matka všeho, co na 
poli vzrostlo. Během dožínek se však hlavně 
slavilo. Hospodář uchystal slavnostní hody 
pro všechny žence a stoly se prohýbaly pod 
koláči, pečivem, koblihami a pečenými ko-
houty na víně. Mezi pohanské rituály patřilo 
i pletení věnce z posledních klasů a polního 
kvítí. Ten pak předala nejkrásnější panna 
hospodáři, aby jej uchoval až do jara. Zrní 
z věnce však průběžně braly babky k magic-
kým obřadům za účelem zdraví domácích 
zvířat. Když zrnka zbyla, přidala se na jaře do 
nové setby, aby vyčarovala bohatou úrodu. 

DOŽÍNKY – HOJNÁ BYLA 
ÚRODA 
Slavte žně i dnes. Stačí trocha fantazie, vína 
a půjde to samo. Buďte vděční za hojnost, 
co vám přinesl vztah, kariéra nebo radost 
z vnoučat. Poděkujte za všechny dary, které 
vám matička Země dala. Spojení s přírodou 
je přirozené, a když se tomu oddáte, najdete 
v ní podporu a útěchu. V tichosti se nalaďte 
na proměnu krajiny, jiné barvy, chladnější 
vzduch, vůni z polí a oslavte svou vlastní 
sklizeň emocí, dosažených cílů a splněných 
přání. Tradice vychází přímo ze slovanských 
svátků, kdy si lidé vážili zralých sladkých 
plodů a když jimi naplnili koše, z posledního 
medu udělali medovinu, poděkovali ztichlé 
a pokojné přírodě za její dary. 

V tomto sychravém období cítíme, že něco 
končí, odchází, ale zároveň začíná a to je 
prostě ideální okamžik schoulit se do deky, 
upíjet čaj a dumat nad minulostí. Zapalte si 
proto vlastní plamínek, vždyť u světla se prý 
shlukují jen dobří duchové. 

SVÁTEK, KDY JE SÍLA DNE 
I NOCI VYROVNANÁ
V keltské tradici se mu říkalo Mabon – osla-
vy zralosti, úrody a přechodný čas mezi 

Podzim

světlou a temnou částí roku. Vikingové pak 
vzdávali hold Proutěnému muži… Řeč je 
o rovnodennosti, o prvním podzimním dni, 
který se slaví po celém světě. Slunce míjí 
rovník a u Slovanů na trůn usedá bohyně 
Mokoš, matka podzimu, která svým jménem 
odkazuje k mokré úrodné zemi. 

Slované věřili, že se v tento den zavírají ne-
besa, sluneční božstva odcházejí do pod-
světí a je třeba jim poděkovat za úrodu po-
mocí magických rituálů. Proto se ráno ženy 
odebraly k potokům, aby tam vodě předaly 
obětní dary v podobě chleba, kaše nebo tva-
rohu. Ty pak mohly doplout, kam je donesly 
vlny. Třeba za bohy, kterým lidé přinášeli 
i jiné obětiny – ořechy, podzimní kvítí, šiš-
tice, věnce z žaludů či trnek, ale i posvátná 
sladká jablka. Ta jsou symbolem podzimu 
a věštění. Hostinu pak završilo víno, které 
teklo proudem a výborně doplňovalo pokr-
my z divokých zvířat. 

Oslavte kouzelný čas i vy. Upečte jablečný 
koláč a sezvěte rodinu ke společnému sto-
lu. Veselte se, popíjejte slaďounký burčák, 
udělejte si ohýnek a do žhavého popela 
vhoďte brambory. A když se společnost roz-
prchne do svých domovů, věnujte se sami 
sobě. Sklidili jste vše, co jste si na začátku 

roku přáli? Poděkovali za to, čím vás příroda 
potěšila? U rozjímání nezapomeňte na další 
plány. Vytvořte přání, zasněte se a začněte 
s čistým štítem v rovnováze. 

UZAMKNĚTE STUDÁNKY JAKO 
RUSALKY 
Tak jako se s příchodem tepla studánky ote-
vírají, jakmile se do luk vkrade chlad, měly 
by se uložit k zimnímu spánku. Celá příro-
da se loučí a potřebuje odpočinek. Zavírání 
studánek však nemá přesné datum, ale patří 
k nádherné pohanské tradici, která začíná 
v průběhu října a trvá, dokud nenapadne 
první sníh a studánky nezamrznou. Vyprav-
te se letos k pramenům, abyste je vyčistili 
a symbolicky uzamkli. Víly, které ochraňují 
vody, budou díky vám odpočívat až do jara. 

SLAVNOST TKALCŮ – PŘEJTE 
SI A BUDE VÁM UTKÁNO 
S podzimní rovnodenností se dějí věci… 
Mezi rituály můžete zařadit i svá přání. Ten-
to den je totiž spojen s magickým svátkem 
tkalců, kteří vám splní vše, na co jen pomys-
líte. A není se čemu divit, tato doba je přímo 
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určená k meditacím a času, který věnujeme 
sami sobě. Během modliteb si proto opakuj-
te tajná přání a třeba vás tkalci vyslyší. Kaž-
dý z vás může splétat sny. 

Velkou moc získávají také amulety a kamín-
ky. Víte, jak s nimi pracovat? Krystaly mají 
svůj specifický tvar, který je schopný pohltit 
energii, co zpětně působí zase na vás. Proto 
je potřeba vědět, jak je nabíjet a jak se o ně 
starat, aby vám správně posloužily právě 
v tuto magickou chvíli. 

Při výběru kamínek sevřete v dlani, vnímejte 
jeho sílu a vezměte ten, na který jste napo-
jeni. Když ho přinesete domů, očistěte ho od 
předchozí energie – opláchněte jej ve stu-
dánce, nebo měsíční vodě a pak bude sloužit 
jen vašim potřebám. 

ŽENY A MYSTIKA – ČARUJTE  
Ze strnišť vane chlad, na procházce se za-
motáte do stříbrných pavučin a v lesích pa-
nuje čarovná atmosféra. Taky to cítíte? Není 
se čemu divit. Každá žena je tak trochu kou-
zelnice a vnímá, že podzim ovládne magie, 
tak proč by nemohla čarovat. Tyto měsíce 
jsou navíc zasvěcené vztahům mezi kama-

rádkami, matkami, dcerami a v některé z vás 
může dřímat moderní čarodějka. Všechny 
jste napojené na přírodu, nuže začarujte si 
společně jako bohyně. Kromě nevšedního 
zážitku získáte úplně jiný pohled na svou 
osobu. Nepotřebujete běhat nahé jako na 
sabatu… Stačí obléct dlouhý kabát, nasadit 
klobouk a vystavit hluboký pohled, nebo de-
kolt…?

O kouzlení můžete přemýšlet úplně jinak. Jde 
především o vášnivý rituál, který zasvětíte 
změně ve svém životě. Při obřadu se před-
pokládá silná víra v sebe sama a své kroky. 
Pak pochopíte, že je čarování spjato s mnoha 
zvyky – s prosbou o úrodu nebo s hledáním 
lásky. Dříve byly obřady významným bodem 
v celém koloběhu roku. Tvořily jistotu našich 
předků a spolu s ostatními svátky dávaly do-
hromady kalendář, který měl smysl a řád. 

OŽIJTE POD KOUZLY 
A RITUÁLY 
Červené víno teče proudem a vašemu ča-
rování dodá smyslnost. Rudá je totiž bar-
vou krve a symbolem života. Nechte se opít 
životem, nechte se opít čáry a zkuste tyhle 
rituály. 

Vybarvěte příbytek – celý les teď hraje barva-
mi a žezlo přebírá oranžová barva uvadajících 
listů a zralých plodů. Následuje červená – 
sváteční a laskavá, co trvá do prosince, kdy se 
lidé těší na Vánoce. Jakmile se příroda zbarví 
do teplých odstínů, měly byste jim přiblížit 
i svůj byt. Očistěte ho od negativních energií 
kouřem šalvěje či levandule a vrhněte se na 
výzdobu. Vedle dýní a svíček se nabízí listy 
nebo kytice z luk. Zkrátka to doma proměňte, 
do rohů uložte sušené plody, do aromalamp 
nakapejte vonné oleje a rozsviťte své „doma“.

MEDITUJTE TANCEM JAKO VÍLY 
Čarovné rituály jsou přímo typické divokým 
tancem a rozjímáním, vystoupíte ze světa 
a přiblížíte se samy sobě. Podzim je ideální na 
pohled do svého nitra, kdy si uvědomíte, že 
léto je pryč a s ním i plány, které jste nestihly. 
Překročte prostě do podzimní nálady a zkus-
te malý obřad. Budete potřebovat oltář, kam 
umístíte přírodniny z pole a luk, čistou vodu, 
víno a křišťál nebo ametyst. Máte hotovo? 
Zapalte před sebou dvě červené svíce. U prv-
ní se soustřeďte na vše, co jste nestihly, co 
se vám nepodařilo, a zkuste během sfouknutí 
plamene tento fakt přijmout. Druhou už za-
palte s vírou, že se vše naplní. Oheň je v tom-
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to případě mocným živlem, který čistí pro-
stor a má své místo mezi lidovými zvyky jako 
spasitel i prostředník s kouzelnými silami. 

OSTRUŽINOVÝ A BOBŘÍ… ŽE 
BY ÚPLNĚK? 
Vyslovte svá přání za úplňku. Stihnout mů-
žete ještě dva: ostružinový, krvavý úplněk 1. 
října ve 23:05. Nebo stromový, bobří úplněk 
30. listopadu v 10:29. Ptáte se, proč za úplň-
ku? Protože síla je nejmocnější, vůně jsou 
intenzivnější, zvuky hlasitější a barvy jasnější. 
V těchto okamžicích ve vás proudí magická 
energie a všechno vnímáte jinak. Empatické 
osoby jsou přecitlivělé, nespí a mají divoké 
sny. Ať už k nim patříte, či ne, vyzkoušejte 
věštění. Naplňte mísu vodou, postavte ji na 
okno, kam dopadá měsíční svit, a zadívejte se 
na hladinu. Jakmile se měsíc dotkne misky, ti 
nejcitlivější v ní spatří svou budoucnost. Ale 
pozor, je to prý jen pro odvážné, kteří se ne-
bojí pohlédnout osudu do očí. K podzimním 
rituálům patří také věštění během rozče-
sávání koudele. To se vždy sešly tři dívky, 
rozpřádaly zamotané nitě a během toho se 
snažily dobrat odpovědí na své otázky. Nitě 
potom vkládaly do vody a pozorovaly, jak se 
splétají nebo lehnou. Kdo by měl však dnes-
ka koudel, že… Naštěstí jde věštit i pomocí 
jablíček – stačí rozkrojit, zadívat se a... Je tam 
křížek, hvězdička? 

TRNKY, BRNKY... A CO 
KOUZELNÉ BYLINKY?
Nestihli jste usušit léčivé rostlinky? Teď 
mají některé z nich zázračnou moc. 

V opuštěných sadech dozrávají sladké 
hrušně, jablíčka a mezi nimi trnky, jeřa-
binky, černý bez, dřín nebo aronie s ra-
kytníkem. Na loukách a mezích načerpáte 
energii, natrháte poslední divoké byliny 
a barevné květiny. Okolo cest očíhnete 
keře, dozrávají na nich ostružiny, druhá 
vlna malin, sladký jeřáb, lískáče nebo os-
keruše. 

A kde jsou ty byliny? Kostival si lebedí 
v chladu a najdete ho ještě v listopadu. Po-
zornost věnujte hlavně kořenu, který lze 
nasušit, nastrouhat, smíchat s kokosovým 
olejem a natřít jím bolavé klouby. Na za-
hrádce vám poroste i máta, která zklidní 
žaludek, dýchací cesty i nervy. Navíc vás 
ochrání před uhranutím a nekalým jedná-
ním. V rohu zahrady se určitě skrývá černý 
bez, jehož plody snižují horečku a pomá-
hají před nachlazením. Z temně rudých bo-
bulí můžete udělat sladký likér nebo bezo-
vé víno. A to už přímo volá po sklence při 
svíčkách. Na polních cestách vykukují čer-
vené šípky, které vám zajistí dostatek vita-
mínu C pro tohle sychravé období. Uvařte 
si z nich třeba čaj a zažeňte nachlazení či 
nastydlé ledviny. Nezapomeňte ani na ji-
trocel. Sbírejte ho na začátku podzimu, 
usušte listy, přelijte horkou vodou a ne-
chte louhovat. Do přecezené šťávy přidejte 
cukr a svařte do sirupu. Kašel pak nebude 
mít šanci, a kdo má rád čistou kosmetiku, 
nepohrdne ani pleťovou vodou. Stačí listy 
ponořit do alkoholu a po několika dnech 
směs naředit destilovanou vodou. 

Rostliny, stromy nebo celé háje uctívali 
naši předci už v dávných dobách. Přisu-
zovali jim kouzelnou moc a říkali, aby se 

bylinky sbíraly za úplňku. Ovšem během 
něho jsou nadzemní části květinek velmi 
citlivé a měl by se sbírat spíš jejich kořen. 
A kdy je plný síly? Když do sebe natáhne 
veškeré důležité látky, což je právě teď. 
Pusťte se do sběru kozlíku, krvavce tote-
nu, devětsilu, pampelišky, puškvorce nebo 
maralího kořenu. 

VZPOMEŇTE NA PŘEDKY – 
SLAVTE PODZIMNÍ DĚDKY 
Den Návy připadá na 31. října, ale obřad 
pokračuje ještě několik dní pod názvem 
Podzimní Dědkové. K moci se dostáva-
jí zimní božstva Vesel a Morana, ale také 
duše zemřelých. Svátek je odvozen od slo-
va náv, čili mrtvý. Keltové jej označovali 
jako Samhain, křesťané Dušičky, Britové 
Halloween. Ale protože jsme rituály věno-
vali Slovanům, pojďme se na svátek podívat 
jejich očima. Naši předci věřili, že se v tuto 
dobu stírá hranice mezi světem živých 
a mrtvých. Proto jde o nejtajemnější svátek 
roku. Lidé mohli navštívit podsvětí a duše 
mrtvých se zas vracely mezi živé. V tento 
večer se na stole nechala hořet svíce, jež 
svítila na cestu duším, a hospodyně podá-
vala dušičkovou večeři i pro zesnulé. 

Brána podsvětí zůstávala otevřena, do-
kud se společnost nerozloučila a neuctila 
předky. S jejím uzavřením však doba záhad 
končí. Lidé zemřelým donesli dary a vrátili 
se do svých domovů. Vesnice ztichly a vů-
kol se usadila paní Zima.

Johana Bárová
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Ha l l ow e e n  &  Du š i č k y . 

Noci, kdy živí svítí mrtvým. Svátky, které 
se v mnohém liší, a přesto mají tolik společného. 

Už původ samotného jména svátku Halloween najdeme 
u katolíků. Pochází ze zkrácené zkomoleniny slov All Hallows 

Eve, tedy doslova večer před svátkem Všech svatých. Původ svátku 
je však starší. Už v pátém století před naším letopočtem slavili staří 

Keltové v Irsku konec léta 31. října svátkem Samhain, který byl vlastně 
jejich Novým rokem. Keltové věřili, že duše, které v končícím roce opustily 
těla zemřelých, se v tento den vrací zpět a hledají živá těla pro svůj nový 
život. Dnes je Halloween synonymem vydlabaných dýní a strašidelných 
převleků, které mají odradit bloudící duše umrlců. Mnohem pietnější podobu 
mají křesťanské svátky Všech svatých a Dušičky. Patří k nim úvahy o smrti, 
vzpomínání na zemřelé i rozjímání nad vlastním životem. Křesťanům 

svátek navíc připomíná víru ve vzkříšení, tedy život, který přesahuje 
pozemskou smrt. A kde se tyto dva svátky potkávají? Překvapivě 

v Podkrkonoší, Dušičky se tu totiž v minulosti slavily podobně, jako 
vypadají dnešní americké oslavy Halloweenu, tedy s průvody 

děsivých masek. Důvod je prostý – i na našem území žili ve 
starověku Keltové.



Léto nekončí

VZPOMÍNKY NAVŽDY
Zkuste pro jednou před spaním neprojíždět 
bezcílně Instagram a místo toho otevřete ga-
lerii fotek. Prolistujte ulovené snímky z léta, 
vyberte ty svému srdci nejmilejší a nechte je 
vyvolat - třeba v populárním formátu pola-
roidových fotek. Než vám fyzicky dorazí, vy-
berte si památeční fotoalbum, do kterého je 
vlepíte. Pak už je stačí jen opatřit popisky.

ŽIJTE OKAMŽIKY
Dopřejte si se začátkem podzimu ještě pár 
nefalšovaně letních zážitků! Uspořádejte 
pro přátele promítání oblíbeného filmu pod 
širým nebem, opékejte s rodinou buřty, na-
razte s posledními odpoledními paprsky 
sud a grilujte. S trochou štěstí a dostatečně 
teplou dekou zvládnete i poslední odpole-
dní piknik v parku.

S PŘÍCHUTÍ VZDUCHU
V září to ještě jde a s trochou vynalézavosti 
to půjde i v říjnu. Řeč je o dlouhých a ne-
rušených snídaních, obědech a večeřích na 
čerstvém vzduchu. Navlečte vrstvu navíc, 
zachumlejte se do deky, usrkávejte čaje, 
kávy nebo vína a užívejte si výhledy na bar-
vami hrající přírodu. A je jen na vás, jestli 
z terasy, balkonu či zahrádky.

Jen si to přiznejme, přes všechno pocení v rozpálených autech léto ze spousty důvodů milujeme a nevzdáváme se ho 
tak úplně snadno. Pro vás, kteří jste se s příchodem podzimu ještě tak úplně nesžili, máme šest tipů, jak si letní „mind-

set“ udržet o pár drahocenných týdnů déle.
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že tak jedinečný okamžik si stejně pěkně 
užijete i zkraje podzimu. Jen se připravte 
na to, že v tričku a kraťasech už to ne-
bude úplně ono. Taky si dopředu zjistěte 
správný čas, přece jen se dny pomalu ale 
jistě krátí. Pak už jen zbývá vybrat ono do-
konalé místo k pozorování, do termosky 
uvařit něco dobrého na zahřátí a pořádně 
nabít telefon - to aby ten lov nezapome-
nutelných snímků neskončil v nejlepším. 

LETNÍ ČTENÍ

Máloco vás dokáže tak rychle a spolehlivě 
vrátit do horké letní pohody jako bohatě 
potištěné stránky skvělé letní knihy. Jenže 

co vybrat? Jestli můžeme troufale radit, 
sáhněte po nějakém lehčím čtivu, třeba 
humoristických povídkách. A co na tom, 
že se zabalíte do deky a rozpálíte krb, 
když hlavní protagonisté příběhu řádí ve 
vlnách moře? Pamatujte si jedno: skuteč-
ně nás opustí jen to, co sami necháme 
odejít. Tak slunce v duši všem! 

(red)

NOSTE SI KVĚTINY
Pusťte přes práh svého domova ještě víc 
života, vůní a barev. Za sychravých pod-
zimních dní jako když najdete! Čerstvé 
květiny tuhle úlohu splní na 100 procent, 
můžete je měnit podle nálady i celkového 
ladění interiéru. Nečekejte na to, až bu-
dete mít svátek, narozeniny nebo vám je 
zkrátka někdo daruje. Ostatně, už to urči-
tě bude nějaký ten pátek, kdy jste si kou-
pili květiny jen tak.

VSTAŇTE NA SVÍTÁNÍ

Pozorovat východ nebo západ slunce, to 
je pravá definice léta, co říkáte? Vězte, 
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KAŠTANY 
DO KAŽDÉ RODINY. 

 Možná se vám to už stalo. Brouzdali 
jste se spadaným listím a na zemi náhodou 

objevili spadlý kaštan. Možná jste ho vyloupli ze 
zbytku slupky, usmáli se a strčili si ho do kapsy. Jen 

tak. Vězte však, že jen tak to určitě nebylo. V kaštanech je 
totiž ukrytá léčivá síla, která posiluje náš vnitřní štít a brání 
před útoky nemocí. Možná jste si podvědomě chtěli ten svůj 

jen trochu „dobít“. Ostatně plody jírovce maďala sbíraly 
už naše prababičky a letos si jejich magické účinky můžete 
vyzkoušet i vy. Vyrazte na podzimní procházku a nasbírejte 

přesně tolik kaštanů, kolik vám je let plus jeden navíc. Doneste 
je domů, přesypte do plátěného pytlíčku a vložte pod polštář, 

na psací stůl nebo kamkoli, kde trávíte hodně času. 
Kaštany do sebe budou přes zimu postupně vstřebávat 

negativní energii, která by vás mohla oslabit. 



Budiž  
štrůdl
To není jen tak nějaký závin, co spojuje Čechy, Slováky, Rakušany, Němce a Maďary. To je štrůdl! Tedy jablečný závin, 
chcete-li. Tahle pochoutka, tak akorát sladká, abyste měli chuť a touhu sníst víc než jednu porci, pochází z rakouské ku-
chyně, ale v rámci kulturní výměny v gastronomii rakousko-uherského mocnářství zdomácněla i u nás. Díky tomu dnes 
dostanete štrůdl v cukrárně i v maminčině kuchyni, stejně jako si jej poručíte v každé vídeňské kavárně. Často vám 
přistane na stole i s porcí domácí šlehačky. Ukrojte vidličkou kousek křupavého těsta, naplněného k prasknutí směsí 
jablek, ořechů a rozinek, přidejte trochu té božské šlehačky, vložte jej do úst, zavřete oči a pomyslete si: budiž štrůdl!
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Ten jediný a pravý štrůdl originál se samo-
zřejmě peče z taženého těsta. Nedoporu-
čujeme ale se do něj pouštět bez dokonalé 
instruktáže, která je k vidění v kavárně ví-
deňského paláce Schönbrunn při tradiční 
Apfel Strudel Show. Do té doby si však vysta-
číte s listovým těstem, které je, bez přeháně-
ní, velmi vyrovnanou alternativou těsta taže-
ného. Co všechno budeme potřebovat pro 
stvoření zázraku, který voní jako podzim?

1) Cukr smícháme se skořicí, jablka nastrou-
háme, vše smícháme a necháme odpočinout. 

2) Na válu rozložíme utěrku a teprve rozlo-
žíme již vyválené listové těsto, pomoučené 
hladkou moukou. 

3) Těsto posypeme strouhankou a po celé 
ploše navršíme jablka s cukrem, sekané oře-
chy a rozinky.

4) Využijeme podložené utěrky a závin s ní 
zabalíme a přeneseme na plech vyložený pe-
čícím papírem.

5) Štrůdl na plechu potřeme rozpuštěným 
máslem a pečeme dozlatova přibližně půl 
hodiny v troubě vyhřáté asi na 180 stupňů. 
Během pečení potíráme máslem. 

Můžete se setkat s variantami podávání 
štrůdlu s vanilkovým krémem či s vanilkovou 
zmrzlinou, nebo dokonce s kombinací kré-
mu či zmrzliny se šlehačkou. Ovšem pokud 
můžeme radit, vyberte si jen jednu z příloh. 
Anebo, víte co? Dopřejte si štrůdl samotný. 
Souhra chutí rozinek, jablek, skořice a oře-
chů s kapkou rumu je tak dokonalá, že ne-
potřebuje nic, ale vůbec nic navíc. Snad jen 
poprašek z moučkového cukru.

Emil Stelinger

Co budete potřebovat: 

listové těsto
hladká mouka
80 g cukru krupice
5 větších jablek, ideálně 
kyselejší chuti
6 lžic strouhanky
sekané vlašské ořechy
rozinky naložené v rumu
moučkový cukr na posypání
1 lžička mleté skořice

Podzimpodzim 2020



Dýně a kuchyně se nerýmují náhodou. Teď na podzim k sobě ladí ještě o kapku víc. Dejte jí šanci vyniknout na vašem 
jídelním stole. Vybrali jsme pro vás pár receptů, které zaujmou i zapřisáhlé „dýňoodpůrce“.
 

Dýně? 
To zní slibně!
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Suroviny:
1 středně velká máslová dýně
2 vejce
půl sáčku prášku do pečiva
100 g cukru
100 g másla
100 g mletých mandlí
100 g polohrubé mouky

Dýni pečlivě oloupejte, vydlabejte semínka 
a nakrájejte na kostky. V napařovacím hrnci ji 
vařte asi 15 minut, dokud nezměkne. Uvařenou 
dýni rozmixujte na pyré a nechte vychladnout. 

V míse utřete máslo s cukrem do pěny, přidejte 
vejce a polovinu připravených mletých mandlí.

Vše pořádně promíchejte a poté přilijte dýňové 
pyré. Poté postupně přidávejte zbytek mletých 
mandlí a mouku smíchanou s práškem do pe-
čiva. Vypracujte těsto (pokud se vám zdá příliš 
tuhé a lepivé, můžete ho zředit trochou mléka). 
Těsto poté vylijte do vymazané dortové formy, 
rozprostřete a pečte v troubě předehřáté asi 
na 170 stupňů. Za 40 minut bude hotovo. Ne-
chte vychladnout a ozdobte šlehačkou nebo 
čerstvým ovocem.

PROSTÝ DÝŇOVÝ KOLÁČ 
SE ŠLEHAČKOU

Ideální recept pro všechny dýňové začá-
tečníky. Milá pozornost k víkendové kávě 
i skvělá sezónní snídaně. Dýní existuje celá 
řada, těmi v kuchyni zaručeně nejoblíbe-
nějšími jsou muškátová (výrazně žebro-
vaná), máslová (světlá, ve tvaru hrušky), 
hokaido (menší, sytě oranžová s výraznou 
stopkou) a špagetová (žlutá, oválná a pro-
táhlá). Pro tento recept nejlépe poslouží 
máslová.

Podzim

Ještě než se pustíte do zuřivého krájení, loupání a dlabání barevných dýní všeho druhu, mějte na paměti jednu důležitou věc. Až svoji vy-
volenou přinesete z pole, trhu nebo supermarketu, nechte ji ideálně aspoň 14 dní odpočívat. Část škrobů se totiž stihne přeměnit na cukry 
a to je panečku hned jiná chuť! A teď už konec mlácení vydlabané dýně, jdeme na to!

podzim 2020
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DÝŇOVÉ LÍVANEČKY 
NEBO PALAČINKY
Víkendová rána nikdy nebyla sladší! Tenhle 
recept přímo vybízí obléknout bundu nebo 
pančo, omotat se šálou a ukusovat křupavé 
palačinky na čerstvém vzduchu.

Suroviny:
250 g vystydlého dýňového pyré
200 g polohrubé mouky
1 lžička prášku do pečiva
3 vejce
400 ml mléka
kousek másla

špetka soli

U výroby dýňového pyré postupujte stejně 
jako v předchozím receptu. V misce pak 
smíchejte nejprve mouku s práškem do 
pečiva a solí, poté přidejte mléko, vejce, 
rozpuštěné máslo a dýňové pyré. Řádně 
promíchejte, aby se všechny suroviny spo-
jily. Do rozpálené pánve s olejem opatrně 
nalévejte těsto a smažte zlatavé lívanečky 
nebo palačinky – fantazii se meze nekla-
dou. Podávejte ještě horké přelité medem, 
hustým jogurtem nebo sirupem posypané 
ovocem či ořechy.

Podzim

HOKAIDO SALÁT
Taky se ještě tak úplně nedokážete nebo 
nechcete rozloučit s grilovací sezonou? 
Ostatně, ještě není taková krutá zima, aby se 
alespoň jeden člen rodinné posádky nemohl 
obětovat a rozpálit to na zahrádce nebo te-
rase… A kdyby se přeci jen nikdo nenašel, 
skvělá je i z trouby. Ale pěkně popořádku.

Suroviny:
dýně hokaido
olivový olej
chilli vločky
sůl
pepř
2 lžičky citronové šťávy
150 g rukoly

Nejprve dýni omyjte a nakrájejte jí na zhru-
ba 2 cm silné plátky. Pozor, dýně hokaido se 
neloupe! Připravené klínky buď dáme na 10 
minut na rozpálený gril, případně předehře-
jeme troubu na 200 stupňů a vyskládáme je 
na pečicí papír. Následně je dobře pokapej-
te olejem, osolte a opepřete a zasypte chi-
lli vločkami dle chuti. Pečte 20-30 minut 
doměkka a zlatova. Mezitím smíchejte šťá-
vu z citronu se zbylým olejem, přidejte sůl 
a pepř. Do velké mísy nasypte omytou ru-
kolu, přidejte dýni a vydatně zalijte zálivkou.

Michaela Zumrová 

podzim 2020





Narodila jste se na dohled věhlasného 
operního domu La Scala, v deseti le-
tech se přestěhovala do Hradce, poté 
šest let studovala flétnu na konzer-
vatoři v Pardubicích. Aktuálně žijete 
v Praze, kde na konzervatoři studuje-
te zpěv. Kde je pro vás „doma“?
To se mi vybírá těžko. Čím jsem starší, tím 
víc si uvědomuji, jak se mi po Itálii stýská. 
Zůstala tam velká část mojí rodiny - hlavně 

tatínek. Na druhou stranu v Čechách žiju 
už přes deset let, mám tu kromě maminky 
a „české větve“ rodiny taky spoustu přátel 
a známých. I Pardubice, kde jsem sice jen 
studovala, mi obrovsky přirostly k srdci. 
Myslím, že jen jedno „doma“ nebudu mít 
asi nikdy. Odmalička jsem zvyklá cestovat. 
Ačkoli, když se mě někdo zeptá, jestli se 
cítím spíš jako Italka, nebo Češka, odpoví-
dám, že Italka. Tím, že jsem se tam narodila 

a strávila dětství, jsem s tou zemí srostlá. 
Hodně lidí mi také říká, že mám takovou 
„italskou energii“. Mluvím hodně hlasitě 
a výrazně gestikuluji. (smích) Naštěstí jsem 
zjistila, že Češi milují vše italské a písnič-
ky zvlášť – a to je pro mě doslova „srdeční 
kombinace“.

Narodila jste se do hudební rodiny, 
alespoň co se oné „české větve“ týče. 

GIULIA CATANIA:

Srdcem Italka, 
hlasem Češka. 

A naopak.
Co spojuje Miláno, Hradec, Pardubice a Prahu? Mimo jiné je to třiadvacetiletá Giulia Catania – talentovaná zpěvačka, 
flétnistka a herečka. Tahle usměvavá Italka s českou krví se do Hradce přestěhovala už před 13 lety, láska k rodné 
zemi ji ale neopustila ani na vteřinu. A tak ji šíří dál na koncertech po celé republice. „Češi milují vše italské a písničky 

zvlášť,“ říká v rozhovoru studentka Pražské konzervatoře.

70
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Maminka se věnovala opernímu 
zpěvu, babička hrála na klavír, dě-
deček zase na housle. Vnímala jste 
odmala, že tudy povede i vaše cesta?
Ve třech letech mě maminka zapsala na 
balet a také mě odmala vedla ke klasické 
hudbě, opeře a divadlu, protože se dříve 
pohybovala v umělecké branži v Praze. 
Když jsme se přestěhovaly do Čech, pod-
poroval mě v lásce k hudbě i nevlastní 
děda, bývalý koncertní mistr královéhra-
decké filharmonie. V mých očích to byl 
renesanční člověk, protože kromě hraní 
v orchestru psal i články do novin a měl 
ohromný rozhled. Ostatně i můj vlastní 
děda, ačkoli je lékař, hraje na různé ná-
stroje a odmalinka se mnou muzicíroval.

Ještě dva roky a budete vystudova-
ná zpěvačka. Přitom už jednu kon-
zervatoř máte – obor příčná flétna. 
Kdy došlo ke změně kurzu z klasiky 
na populární hudbu?
Ke změně kurzu došlo během mého ži-
vota několikrát. Na pardubickou konzer-
vatoř jsem nastupovala s vizí, že jednou 
ze mě bude slavná flétnistka, která každý 
den hodiny pilně trénuje na svůj nástroj 

a v potlesku zvedá ze židle publikum po 
celém světě. (smích) Ještě předtím bylo 
mým snem dělat divadlo, jenže rodiče mě 
v 16 letech nechtěli pustit do Prahy ani 
do Brna. Teď se upínám ke zpěvu, ačkoli 
se mi stal tak nějak „omylem“. Nicméně 
divadelní touhy mě neopouštějí, do bu-
doucna bych ráda zkusila muzikál.

Zpěv se vám stal omylem?
Omyl je možná silné slovo, byla to spí-
še šťastná náhoda. Stát se zpěvačkou ale 
určitě nebylo mým dětským snem, ačkoli 
koncertuji a zpěv i sama učím. Kdysi na 
základní škole mě paní učitelka přihlá-
sila na pěveckou soutěž do hradeckého 
Draku, kde jsem bez větší přípravy skon-
čila druhá. To mě namotivovalo a necha-
la jsem se po mamčině vzoru zapsat na 
operu. Jenže to pro mě úplně nebylo, tak 
jsem se chvíli hledala, až jsem se šťast-
nou náhodou dostala k úžasné profesor-
ce Lídě Nopové, slavné pedagožce a bý-
valé vokalistce Karla Gotta. Tahle úžasná 
žena, které si profesně i lidsky velmi vá-
žím, mi jednoho dne navrhla, ať zkusím 
konzervatoř v Praze. A ono to opravdu 
dopadlo.

Tím, že jste strávila polovinu života 
v Itálii a polovinu v Čechách, máte 
skvělé srovnání. Liší se nějak umě-
lecká výchova dětí v obou zemích?
V Itálii je to jiné, ač se to možná na první 
pohled nezdá, neexistuje tam tolik mož-
ností. Česká republika je ojedinělá ve své 
husté síti uměleckých škol. Pomalu i v té 
nejzapadlejší vísce stojí ZUŠka - to v Itá-

lii se musíte rozhlížet. Když už nějakou 
najdete, je většinou soukromá a musíte 
zvažovat finanční stránku věci. Italské 
školství je oproti tomu českému také ná-
ročné časově. Vzpomínám si, že kromě 
pátku jsme od první třídy trávili ve škole 
celý den až do půl páté odpoledne. I pro-
to tam volnočasové kroužky tolik nefrčí, 
a když už, tak děti chodí na balet. Že by 
ale hrály na nějaké nástroje, není moc 
obvyklé. Kdo ví, jestli bych vůbec na něco 
hrála, kdybych v Itálii zůstala.

Koncertujete po celé zemi. Kromě 
firemních večírků vás můžeme po-
tkat i na veřejných akcích, nad je-
jichž pořádáním však vlivem koro-
navirové pandemie buď visí mnoho 
otazníků, nebo byly rovnou zruše-
ny. Jak budete trávit nečekaně vol-
nější podzim?
Opravdu si v současné době v oblasti 
eventů nemůžete být ničím jistá. O to 
usilovněji ale pracuji na přípravě svého 
nového koncertního programu Hudební 
galerie evergreenů, ve které zazní písně 
z jazzového standardu, melodie z mu-
zikálů i další slavné populární melodie. 
V adventním čase nebudou pochopitel-
ně chybět ani vánoční písně. Také mě na 
podzim čeká natáčení demo CD. Takže 
moc volna mě, naštěstí, nečeká. Spí-
še nové výzvy, na které se moc těším! 

Michaela Zumrová 
foto: Jakub Misík a Vladimír Lesák

„Chvíli jsem zpívala po 
mamčině vzoru operu, ale 

nebylo to ono.“

Kultura

Giulia Catania

• Narodila se před třiadvaceti 
lety poblíž Milana do česko-
italské rodiny, v deseti 
letech se přestěhovala 
s maminkou do Hradce 
Králové.

• Vystudovala Konzervatoř 
Pardubice – obor příčná 
flétna, hostovala ve 
Filharmonii Pardubice.

• Navštěvuje hodiny herectví 
a také zpěvu. Učí ji slavná 
vokalistka Karla Gotta prof. 
Lída Nopová.

• Aktuálně studuje 
populární zpěv na Pražské 
konzervatoři a učí na 
Rockové škole v Praze .

podzim 2020
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Léto jako víno
S prvními letními paprsky skončila karanténa a my mohli zase vyrazit ven. Řada akcí letošní léto vynechala, našli se ale 

pořadatelé, kteří se odradit nenechali, a tak i díky nim máme letošní léto na co vzpomínat!

Kultura

ZAHRADNÍ VINNÁ PÁRTY V DURANU

První velká oslava návratu do normálního světa se 
uskutečnila začátkem června v hradeckém Dura-
nu a byla pojatá i jako jedno velké poděkování všem 
hostům a klientům, kteří na místní gastronomii ne-
zanevřeli ani v těžkých časech. Jedinečná zahradní 
slavnost se samozřejmě neobešla bez skvělého jídla v 
podání hostitelského Duranu i zástupců To je Bistro  
z Hradce Králové, náchodského Bonata a Restauran-
tu Vnuk z Nepasic. Nechyběla také vynikající klasická 
i naturální vína. O úspěšnosti celé akce svědčí i fakt, 
že se na podzim dočká svého pokračování ve stejné 
hvězdné sestavě.   

JARMARKY V KUKSU

Labužnický, Tradiční, Voňavý, Hravý - čtyři 
tematické komorní open air jarmarky rozzáři-
ly během pěti prázdninových víkendů kukské 
údolí na Náchodsku. Nemůžete se nějak do-
počítat? Není divu, on se totiž ten Labužnický 
konal pro velký úspěch dvakrát! Ale ani ostatní 
jarmarky nezůstaly nic dlužny a pokaždé ná-
vštěvníkům nabídly pestrou plejádu výrobků, 
produktů a různých kreativních workshopů 
z blízkého i širokého okolí. Celý „jarmarkový 
festival“ poté ukončil poslední srpnový víkend 
Hravý jarmark pojatý jako jedno velké loučení 
s prázdninami.       

PERNŠTEJNLOVE

Zámek Pardubice zažil v létě pět dní plných diva-
dla, lásky a spokojených diváků. Konal se tu totiž 
Divadelní open air festival Pernštejnlove, který na-
bídl celkem deset představení o lásce a všem, co s 
ní souvisí. Přálo mu nejen mimořádně teplé a suché 
počasí, ale také diváci, protože řada představení 
byla vyprodána. Pátý ročník festivalu, který první 
srpnový den uzavřelo představení Divadla bez zá-
kulisí s názvem Tlustý prase, tak proběhl bez větších 
omezení a přineslo i několik novinek. Napříkld vů-
bec poprvé za dobu trvání festivalu usedli diváci do 
šapito na zámeckých valech.

podzim 2020



Společně rozhýbeme vaše podnikání
Renault TRAFIC Combi Van
Nový

Jezděte hned, plaťte později
Bonus až 130 000 Kč
6 sedadel a až 4,1 m³ pro náklad
Nabídka platí od 1.9.2020. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená výše bonusu platí při využití podmínek pro firemní klienty na verzi Combi Van Energy dCi 170 L2. Jezděte hned, plaťte později znamená 
financování s odkladem 3 měsíčních splátek, které nabízí na vybraných produTtech značkové financování Renault Finance. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Nový Renault TRAFIC: spotřeba 5,4–6,4 
(l / 100 km), emise CO2 143–169 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje 

FRANCE CAR Hradec Králové - Pardubice www.francecar.cz

inzerce

SMETANOVA LITOMYŠL

Ve značně komornějším duchu, ale přece! Ani letos 
nepřišli milovníci národního hudebního festivalu 
Smetanova Litomyšl o další ročník. Tento, v pořa-
dí již 62., bude navždy mimořádným. Už jen tím, 
že menší koncerty pro omezený počet diváků se 
konaly v netradičních prostorách - například v zá-
meckém barokním divadle, na zámeckém nádvoří, 
arkádách nebo litomyšlských chrámech. 

OPEN AIR PROGRAM 
DIVADELNÍHO FESTIVALU

Letos jinak - tak zněl podtitul oblíbeného Open Air 
Program hradeckého „divadelňáku“. Přesto se tři hlav-
ní organizátoři celé akce, a to Klicperovo divadlo, Di-
vadlo Drak a kulturní neziskovka kontrapunkt rozhod-
li připravit alternativní, a přesto atraktivní program, 
který připomněl oslavu divadla. V průběhu tří festi-
valových dní se v Hradci Králové uskutečnilo celkem 
31 akcí zahrnujících divadelní představení, pohádky, 
improvizace či hudební koncerty, které si nenechalo 
ujít na 3 100 diváků. 

podzim 2020
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BROUMOV V CENTRU DĚNÍ

Malý jen ten, který má jen malý cíl. To neplatí 
pro Broumov, jedno z nejkrásnějších a nej-
sebevědomějších měst východních Čech. 
Místní zastupitelé tu v létě posvětili jeho 
kandidaturu na Hlavní evropské město kul-
tury 2028. Opírat se bude nikoli o finance, ale 
silný příběh s bohatou historií. Držíme palce!

OBŘÍ OPRAVY NÁDRAŽÍ
V září startuje velkolepá modernizace že-
lezničního uzlu v Pardubicích za víc jak 5 
a půl miliardy korun. Práce skončí v říjnu 
2024 a do té doby se musíme obrnit znač-
nou dávkou trpělivosti. Koncem května 
příštího roku odstartuje asi nejvýznamnější 
omezení – nepřetržitá pětiměsíční výluka. 
Na Hradec a Chrudim tak budeme jezdit 
nějaký čas jen autobusy.

VEŘEJNÁ LEDNICE VE SKALICI

Zamezit plýtvání a podpořit vzájemné sdí-
lení potravin se rozhodli v České Skalici 
a začátkem léta tu zprovoznili první veřej-
nou lednici. Pravidla užívání jsou jednodu-
chá – co už nespotřebujete, můžete do ní 
dát a zároveň si z ní cokoli vzít. Je přístupná 
všem bez rozdílu.

PO STOPÁCH DOBY KAMENNÉ
U Skalice na Královéhradecku v létě obje-
vili novou paleolitickou lokalitu. Může za 
to amatérský detektorový hledač zapojený 
do nového projektu Jak nalézat a neničit, 
který se raduje z nálezu dvou kusů pazou-
rku. Archeologové nálezy zařadili do vůbec 
nejstaršího období - paleolitu, tedy starší 
doby kamenné. Rozšíří sbírky Muzea vý-
chodních Čech.

POROD V PŘÍMÉM PŘENOSU

Safari Park Dvůr Králové si v létě připsal 
jedno velké poprvé. Přímo před zraky pře-
kvapených návštěvníků se tu hrošici Moně 
narodilo zdravé mládě. Porod do vody při-
tom u hrochů není až tak neobvyklý, mlá-
ďata dokonce zvládnou přímo pod vodou 
sát mateřské mléko.

POTŠTEJNEM MODERNĚ
Na jeden velký skok v čase se budou díky 
speciální mobilní aplikaci a virtuální realitě 
těšit v Potštejně. Po Kuksu, Archeoparku 
ve Všestarech nebo Troskách se tak dote-
ku moderních technologií brzy dočká dal-
ší památka. Nová aplikace návštěvníkům 
mimo jiné odhalí, jak hrad původně vypa-
dal a do budoucna umožní i prohlídku v 3D 
brýlích.

Léto bylo plné zážitků! A také událostí, na které jen tak nezapomeneme. Některé z klíčových okamžiků uplynulého čtvrtletí 
dokonce dominovaly zpravodajskému výběru republikových médií. Šest z nich si připomeňte spolu s námi v pravidelné 

rubrice Quartieru.

Stalo se 
na východě Čech

Kulturapodzim 2020





 
Quo vadis, JGTT? Pět dní 

nabitých hudbou zavedených tvůrců, 
ale také budoucnost českého jazzu aneb 

festival Jazz Goes to Town na podzim kráčí do 
svého 26. ročníku. Ve dnech 6. – 10. 10. zaplní ulice, bary 

a restaurace Hradce Králové stálice mezinárodní scény 
i rodící se hvězdy tuzemského jazzu. Novinkou letošního 
ročníku bude rezidenční projekt The Shape of Jazz to Come, 
v rámci kterého vzniknou skladby pro jeden z koncertů přímo 
během festivalu. Chybět nebude ani hudební vystoupení pro 
dětské posluchače. To vše pod taktovkou nového dramaturga 
Michala Wróblewského. Absolvent Norwegian Academy of 

Music v Oslu působil v European Jazz Orchestra, Big Bandu 
Českého rozhlasu a v mnoha komorních seskupeních. 

Foto: Lukáš Veselý 





Dechberoucí 
Broumov

Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty naše hory jsou zasnoubené s oblohou? Přidejte k Čechám 
v textu této známé lidové písně přívlastek východní, a pořád vám bude na rtech zpívat pravda! Quartier představuje 
nový seriál, tentokrát o ikonických městech východočeského regionu, která nám závidí široko daleko. Zastávka 

první – dechberoucí Broumov. 





Co se vám vybaví, když se řekne Broumov? 
Někomu obrázek majestátního kláštera 
a barokních kostelů, jinému geografická 
blízkost polského pohraničí, dalšímu pro-
stě a jednoduše portrét starobylého města 
na Náchodsku, známého (a vlastně svým 
způsobem neznámého) pro svou tajemnou 
historii a nádhernou architekturu. Ať patří-
te mezi tiché obdivovatele nebo zapřisáhlé 
milovníky přibližně osmitisícového města, 
přijměte pozvání na krátký výlet do dějin 
i současnosti této barokní perly.

V OBJETÍ ŘEKY A HOR
Z čistě zeměpisného pohledu definuje 
Broumov polská řeka Stěnava v objetí Ja-
vořích hor v čele s Ruprechtickým Špičá-
kem (nejvyšším bodem české části pohoří) 
a hřebenem pískovcových Broumovských 
stěn, co by kamenem dohodil od Adršpachu 
a Teplic nad Metují. Prvopočátky městského 
osídlení jsou navždy spojené s řádem bene-
diktýnů, kteří území dnešního Broumovska 
a sousedního Policka získali darem v roce 
1213 od krále Přemysla Otakara I. Založení 
města jako takového se datuje do roku 1255.

Raný rozvoj města však byl poznamenán 
mnoha tragickými událostmi – boji o moc 
nad správou města, četnými povstáními 
a nakonec požárem v roce 1306. Po něm byl 
ze zbytků centrálního hradu vybudován ka-
menný klášter s kostelem sv. Vojtěcha a far-
ním kostelem sv. Petra a Pavla. Zlom v ději-
nách města nastal v roce 1348, kdy se díky 
právům od Karla IV. dostalo na roveň králov-
ských měst, jako byly Hradec Králové nebo 
Kladsko. Oproti oběma jmenovaným se však 
Broumov plnohodnotným královským měs-
tem nikdy nestal.

Důležité memento pro město znamenaly 
husitské války. Začátkem léta vypálili husité 
klášter, hrad pobořili a o necelý rok později 
město krátce obléhali – i tyto události vedly 
k tomu, že Broumov až do konce 20. století 
vkládal nemalé peníze do neustálého zpev-
ňování městských hradeb.

MĚSTO SOUKENÍKŮ
Dávno tomu, co Broumov proslul svou sou-
kenickou výrobou dalece za svými hranice-
mi. V 16. století zde toto řemeslo vzkvétalo 
a broumovští soukeníci patřili mezi špičku 
i co se týče exportu. Prosperitu vyplývající 
z této produkce neohrozila ani třicetiletá 
válka, po jejímž konci s nástupem baroka 
dosáhla vrcholu pod taktovkou klášterních 
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opatů. Bolestivou ránu soukenické tradici 
zasadily až Slezské války (neboli Války o ra-
kouské dědictví) v letech 1740 – 1748. Ne-
ustálé válečné napětí, kořeněné pruskými 
vpády, které vedly v roce 1757 až k mohutné-
mu požáru, městu prvenství v textilním prů-
myslu uzmuly. Broumovští posléze napnuli 
síly k zemědělství a tkalcovskou tradici udr-
žovalo už jen pár drobných živnostníků.

Prudký rozvoj zažilo město s příchodem 
industrializace a otevřením železniční tra-
ti Broumov – Choceň v roce 1875. Ve měs-
tě rostly školy, nemocnice, byl vybudován 
městský vodovod a kanalizace, ulice rovněž 
zalil svit veřejného osvětlení.

TEMNÉ VÁLEČNÉ ČASY
Po první světové válce a rozpadu monarchie 
zažili tehdejší prorakousky a všeněmecky 
smýšlející představitelé Broumova těžký 
šok. Vyhlášení československého státu v říj-
nu 1918 odmítli a prohlásili Broumovsko za 
součást Německa. Demonstrace neustaly 
ani po obsazení města českými vojsky a pře-
vzetí jeho řízení Prahou. Krátce po Mni-
chovské dohodě v roce 1938 bylo Broumov-
sko na čas odloučeno od Čech a v místních 
závodech zcela podléhajících potřebám na-
cistického velení pracovali zajatci z mnoha 
okupovaných národů Evropy. V květnu 1945 
pak město osvobodily sovětské tanky.

I po 2. světové válce v Broumově vedla tex-
tilní výroba, později soustředěná ve státním 
podniku Veba. V roce 1960 pak došlo k zru-
šení broumovského okresu a město se stalo 
součástí okresu Náchod.

A CO DNES?
Broumov dnes, to jsou především nádher-
né památky obemknuté magickou přírodou 
všude kolem. Až se sem vydáte, nesmíte mi-
nout klášter z pera barokního architekta Ki-
liána Ignáce Dientzenhofera, domov vzácné 
historické knihovny čítající na 17 tisíc svaz-
ků, kopie Turínského plátna i vamberských 
mumií. Celý klášterní areál prošel před pár 
lety významným oživením a dal vzniknout 
vzdělávacímu a kulturnímu centru, které se 
právem stalo oblíbeným místem setkávání 
místních i turistů. Zaskočte na přednášku, 
výstavu nebo vynikající kávu – inspirativní 
kavárna Café Dientzenhofer učaruje vám 
stejně jako nám. Milou povinností je pak 
podzimní procházka v přilehlé klášterní za-
hradě, která před pěti lety rozkvetla novo-
tou a pyšní se neopakovatelnou atmosférou.

A co si ještě nenechat za žádnou cenu ujít? 
Určitě stavby, jejichž zdi pamatují histo-
rii města lépe než všechny kroniky. Přijďte 
blíž, třeba na vás něco z běhu dějin dých-
ne… Ať už si vyberete gotické trojlodí Kos-
tela sv. Vojtěcha, Kostel sv. Václava nebo 

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla založený 
současně s městem, nezalitujete ani na vte-
řinu. Až se vám bude chtít „ven“, udělejte si 
nejprve výlet po okolních vesničkách, nara-
zíte na několik barokních kostelů, kterým 
se souhrnně říká „Broumovská skupina“. 
Jde o naprostý unikát. Pokud se vám za-
chce stoupat, popojeďte ještě o kousek dál. 
Objevíte monumentální Broumovské stěny 
a jejich Laudonovy valy, které tu zbyly po 
vojenských zákopech generála Laudona ze 
sedmileté války s Pruskem. Tato národní 
přírodní rezervace skýtá nespočet vrcholů, 
jejichž výhledy berou dech. Vystoupejte na 
Hvězdu, Supí koš, Korunu nebo Božanovský 
Špičák, a když budete mít štěstí, spatříte 
v dáli hřebeny Krkonoš, Orlických a Sovích 
hor a možná i daleký Kralický Sněžník.

Broumovu jsme v redakci od začátku při-
soudili přídomek dechberoucí. Proč? Podle 
nás totiž jeho kouzlo tkví nejen ve strate-
gické poloze s úchvatnými výhledy, přírod-
ními výjevy, zachovalými historickými mo-
numenty i jedinečným architektonickým 
rázem. Dechberoucí je i jeho schopnost 
vstávat z popela – ať už toho reálného za-
příčeného dějinnými požáry, tak i toho po-
myslného, z něhož povstává Broumov žijící 
nově vznikajícími komunitními projekty 
a iniciativami. Ať žije Broumovsko, pulzující 
region, co vám sebere dech!

Michaela Zumrová

Kulturapodzim 2020
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Znovu ženou
Jsou firmy, které slovo charita objeví po letech. A pak je tu královéhradecká Perfect Academy, která vtrhla na pole 
dobročinnosti ani ne po dvou měsících fungování. A nepolevuje. V  loňském roce se v rámci svého charitativního 
programu zaměřovala na klientky s alopecií, letos pomáhá pacientkám po onkologické léčbě a mastektomii. „Vracíme 
ženám sebevědomí a pocit vlastní ženskosti,“ říkají v rozhovoru zakladatelky akademie Lucie Kunzová (na snímku níže) 

 a Michaela Nývltová. 

Design, móda & krásapodzim 2020
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Patříte mezi špičku v oblasti microb-
ladingu a permanentního make-upu, 
školíte budoucí profesionální sty-
listky. Jak do tohoto oboru zapadá 
charitativní činnost, konkrétně péče 
o pacientky, které podstoupily léčbu 
rakoviny?  
MN: Úplně přirozeně. Využily jsme toho, 
že máme patřičné know-how a zkušenos-
ti, vlastní profesionální zázemí a rozhodly 
se podpořit odvážné ženy, které se posta-
vily rakovině. Nezřídka při ní přijdou nejen 
o vlasy, ale také o obočí a řasy, v těch hor-
ších případech i o samotná prsa. Dokážeme 
jim vytvořit nové obočí, které vypadá přiro-
zeně, i s absencí řas umíme zvýraznit oči. 
Letošním tématem je tetování areol neboli 
prsních dvorců pacientkám po mastektomii. 
To vše bez nároku na honorář. 

LK: Intenzivně se v tomto směru věnuje-
me také osvětě. Ženy bohužel stále netuší, 
že existují takové možnosti. Přitom efekt 
na ženskou psychiku má takový zákrok ob-
rovský. Proto jsme se rozhodly více zapojit 
a navázat spolupráci s organizacemi, které 
tyto ženy sdružují. Medicína jde ohromně 
dopředu, žena po mastektomii pochopitel-
ně může podstoupit plastickou operaci, chi-
rurg jí dokáže vymodelovat i bradavku, ale 
ona se stále necítí kompletně ženou, stále jí 
něco chybí. V momentě, kdy ji vytetujeme 
prsní dvorce, se pocit ženskosti dostavuje 
a nám dělá velkou radost být strůjkyněmi 
těchto šťastných momentů. 

To se musíte setkávat se silnými ži-
votními příběhy. 
LK: Nesmírně. Bohužel se tato diagnóza 
týká čím dál více mladších žen. Je děsivé, že 
nejčastěji k nám přicházejí ženy mezi 20-
30 lety. Ty na sebe bývají často velmi tvrdé 
stran vlastního vzhledu, nicméně obecně je 
ztráta vlasů, řas, obočí a prsou pro ženu hlu-
bokým zásahem do její ženskosti bez ohledu 
na věk. Některé zažívají pocity studu, jiné se 
naopak neostýchají a sdílí s námi svůj pří-

běh. Tetování areol je ojedinělý zákrok a za-
bere i pět hodin, tudíž máme hodně společ-
ného prostoru. Taková sezení jsou vždycky 
náročná, ale na konci je nám odměnou ta 
šťastná, usměvavá žena. To vás rázem nabije 
zpět vědomí, že vaše práce má smysl. 

MN: Přesně toto jsou chvíle, kdy pracujeme, 
jak rády říkáme, za úsměv a máme z toho 
moc dobrý pocit. 

První dobročinnou akci jste v sou-
vislosti s microbladingem uspořádaly 
před dvěma lety po pouhých dvou mě-
sících od založení Perfect Academy. 
Co bylo prvotním impulzem k tomu 
zařadit charitativní činnost tak rychle 
do vaší firemní filozofie? 
LK: Od momentu, kdy jsem začala v tomto 
oboru podnikat, přemýšlela jsem, jak kon-
krétně bych mohla pomáhat a čím přispět. 
Měla jsem od začátku nastavené, že kdykoli 
mě oslovila dáma s alopecií nebo po léčbě 
rakoviny a přišla o své obočí, nikdy jsem si 
od ní za svoji práci nevzala peníze. Nikdy.  
Vnímám to tak, že tyhle věci přicházejí 
samy. Obě s Míšou v sobě máme nastavené, 
že když můžeme, tak pomůžeme. A tak když 
jsme založily Perfect Academy, vznikl pro-
stor pro to všechny mé myšlenky zrealizo-
vat. Zpětně si říkám, že jsme byly dost trou-
falé, rozhodně jsme neztrácely čas. (smích) 
Byla to velká výzva, do které bych sama ale 
nikdy nešla nebýt Míši a celého týmu Per-
fect Academy. 

První charitativní akce Den microb-
ladingu v listopadu 2018 ale byla za-
měřena na pomoc dětem z dětských 
domovů, konkrétně na fond Veroniky 
Kašákové. To s vaším oborem příliš 
nesouviselo. Co vás přimělo ke „změ-
ně kurzu“? 
LK: Byl to vývoj. Věděly jsme od začátku, že 
chceme pomáhat, a protože jsem se Vero-
nice starala o obočí, brzy jsem poznala její 
příběh a práci, kterou pro děti prostřednic-

tvím fondu dělá, dávalo mi to smysl. Cítily 
jsme ale, že do budoucna chceme naši pro 
bono činnost více propojit s vlastním obo-
rem. Skupin žen, kterým můžeme pomoci, 
je totiž hodně. 

MN: Já to ani tak troufale nevnímám. Sezva-
ly jsme tehdy tuzemskou špičku v microbla-
dingu -  deset nejlepších stylistek, které se 
ve prospěch dětí z dětských domovů vzdaly 
honoráře za svou práci. Na jeden den šla 
veškerá soutěživost stranou. Na jeden den 
jsme ve jménu dobré věci táhly za jeden 
provaz. Také jsme tím ukázaly, že i přesto, 
že jsme začínající firma, dokážeme pomáhat 
a uskutečnit velké věci.  Do té doby v Če-
chách nikdo nic podobného nezorganizoval, 
byly jsme hrdými nositelkami této myšlen-
ky. V současné době už to tak není, koná se 
řada podobných charitativních počinů, což 
je ale pro nás skvělá zpětná vazba. Je nám ctí 
být inspirací a pozitivně tak „hýbat světem“. 

Už v úvodu jsme zmínily, že školíte bu-
doucí profesionální stylistky. Připra-
vujete je nějakým způsobem i v tomto 
směru – chystáte je na moment, že se 
ve své praxi mohou setkat s pacient-
kou po onkologické léčbě nebo ženou 
trpící alopecií? 
LK: Troufám si říct, že je připravujeme mi-
nimálně tím, že jim vysvětlujeme, jak důleži-
tá je tato oblast. Na každém školení apeluji 
na studentky, aby si od těchto klientek také 
nenechaly platit. Zároveň je upozorňujeme, 
že je to obrovská zodpovědnost vyteto-
vat obočí někomu, kdo nemá ani chloupek. 
Vštěpujeme jim, aby se do takových zákro-
ků nepouštěly minimálně první dva roky. 
Dokud nebudou opravdovými mistry svého 
řemesla, ať se nesnaží za každou cenu „za-
chránit svět“.  

Zmínily jste, že skupin žen, kterým 
můžete pomoci, je mnoho. Loňský 
charitativní program se zaměřoval na 
alopecii, letošním tématem jsou areo-
ly. Co chystáte na příští rok? 
MN: Jen pro úplnost: tento rok se sice za-
býváme tématem areol, ale pokud se nám 
ozve klientka s prosbou o tento zákrok pří-
ští rok, určitě ji nevyženeme s tím, že akce 
už skončila. Naše charitativní programy jsou 
skutečně dlouhodobé, a tak to zůstane. 

LK: Do budoucna se nabízí téma obočí u on-
kologických pacientek a obecně zkrášlení 
jejich obličeje po náročné léčbě. Tam může-
me opravdu pomoci a poptávka je.  

Michaela Zumrová 
foto: archiv Perfect Academy
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Čtyři dekády ve světě kosmetiky. Kdy-
byste se měla ohlédnout zpátky na 
úplný začátek, jaký by to byl pohled?
Krásný a na náhody bohatý. Nikdy neza-
pomenu na ten moment, když jsem jako 
žákyně sedmé třídy vyrazila na vánoční ná-
kupy a ze zvědavosti vešla do kosmetické-
ho salonu. Ohromeně jsem tam stála mezi 
lehátky s plentami a s úžasem pozorovala 

kosmetičky při práci. Když si mě všimla 
vedoucí, přišla ke mně a zeptala se, jest-
li někoho hledám. Já jen zvědavě vyhrkla: 
„Kde to jsem?“ a ona na to: „Tady, holčič-
ko, děláme ženy krásnými.“ V ten moment 
jsem věděla, že přesně tohle chci dělat. 
Dělat ženy krásnými. Od té doby jsem tam 
docházela každou volnou chvilku, a proto-
že jsem byla neodbytná, paní vedoucí mě 

postupně všechno naučila – napařování 
pleti, peeling, masáž… Když jsem se pak 
zanedlouho hlásila na kosmetický obor do 
Hradce, z legrace jsem všem říkala, že si 
jdu jen pro ten „papír“. Tu práci jsem mi-
lovala už tehdy a zůstalo mi to dodneška. 

Když jste potom odmaturovala a na-
stoupila do zaměstnání, co tehdy ta-

VLASTA LIBOTOVSKÁ:

Za krásnější svět
Ještě jí nebylo ani patnáct, když náhodou vešla do kosmetického salonu a na místě se rozhodla, že péči o ženskou krásu 
zasvětí celou kariéru. A jak řekla, tak udělala. Dnes, po takřka čtyřiceti letech v branži, je Vlasta Libotovská v kosmetice 
pojem. Vyhrála řadu ocenění, starala se o pleť Karlu Gottovi i Seanu Connerymu, napsala tři knihy, školí a přednáší. 

„Nebojte se mít sny a jít si za nimi,“ říká v rozhovoru pro Quartier hrdá Východočeška z Kostelce nad Orlicí. 
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kové kosmetické ošetření obnášelo?
To víte, to bylo v hluboké totalitě a tolik 
možností nebylo. K práci nám musel stačit 
maďarský Fabulon čas od času ozvláštněný 
podpultovými úlovky „fáčka“ z Tuzexu. O to 
víc jsem se ale snažila svým zákaznicím ošet-
ření u mě zpestřit, přece jen jít na kosmetiku 
stálo 45 až 55 korun, a to byly tenkrát nějaké 
peníze! Hodně jsem pracovala s domácími 
produkty, míchala masky z tvarohu, vajec, 
ovoce a zeleniny, využívala bylinky a květiny. 
A ženy chodily! Šéfová v rychnovské Hygii, 
kam jsem po maturitě nastoupila, mě na za-
čátku varovala, že se minimálně měsíc budu 
„kopat do zadku“, než si mě klientky najdou. 
Tak jsem to radši vzala do vlastních rukou, 
oběhla si Kostelec a na celý měsíc měla plný 
diář. (smích) Tak to pokračovalo do doby, 
než se mi narodili synové a já musela pra-
covně zvolnit. Přestat úplně jsem ale ne-
chtěla a díky manželově mamince, která mi 
nesmírně pomáhala, ani nemusela, a tak mě 
napadlo začít pracovat doma.

Ale to tehdy nebylo možné, ne?
Ani náhodou, taky na mě tehdejší ředitel Ko-
munálních služeb, kam jsem o tu možnost 
přišla požádat, koukal jako na blázna. Jenže 
já se nedala a začátkem roku 1987 dostala 
oficiální povolení. Myslím, že jsem byla prv-
ní kosmetička v Československu, která ještě 
před revolucí začala legálně částečně pod-
nikat. Člověk se prostě nesmí bát mít sny 
a jít si za nimi! Když se mě ptali na střední, 
co chci jednou dokázat, vyjmenovala jsem 
jim celý seznam: pracovat s nějakou velkou 
celebritou, napsat knihu, založit kosmetický 
salon a jednou třeba i kosmetickou školu. 
Moje okolí si klepalo na čelo, ale já si to po-
stupně bod po bodu úspěšně odškrtávám.

Pravdou je, že úspěchů jste za svou 
kariéru nasbírala požehnaně, mimo 
řady profesních cen jste získala také 

titul Podnikatelka roku a pracovala 
s osobnostmi, jako byl Karel Gott nebo 
Sean Connery. Jak na tato setkání 
vzpomínáte?
Se Seanem Connerym jsem měla čest pra-
covat skoro čtyři měsíce, když v Česku na-
táčel Ligu výjimečných. Můj manžel vám 
odpřísáhne, že měsíc předtím jsme se spolu 
dívali na film Past, kde hraje Sean hlavní roli, 
a já pronesla, že ho stejně jednou na to své 
kosmetické křeslo dostanu. (smích) Pár týd-
nů na to mi volali do salonu, že by potře-
bovali, abych se o jeho zevnějšek kompletně 
starala celé nadcházející natáčení. Já už teh-
dy měla kariéru poměrně rozjetou, pracova-
la jsem pro televizi i rádio, ale s upřímným 

smíchem jsem ten telefon tehdy položila, 
protože jsem to považovala za vtip. Když 
potom volali znovu a čtyřikrát mě ujistili, že 
to myslí opravdu vážně, samozřejmě jsem 
nadšeně souhlasila. Každý týden pak ke mně 
chodil na kosmetiku a pokaždé mi na jejím 
konci políbil ruku a zatančil si se mnou val-
čík. Ačkoli má titul sira a je velký gentleman, 
je to ve své podstatě úplně normální chlap, 
který si na nic nehraje. Měla jsem pocit, jako 
když se známe nejmíň 50 let! A podobné to 
bylo i s Karlem Gottem, ačkoli byl taková 
hvězda, v hloubi to byl nesmírně skromný 
a milý člověk. Každé setkání s ním byl záži-
tek. Tohle jsou vzpomínky, které mi už nikdy 
nikdo nevezme.

Tak to jste si agenta 007 do života vy-
loženě přitáhla!
Když budete myslet pozitivně, to dobré si 
přitáhnete. Věřte mi, mám to vyzkoušené! 
Kdysi jsem dělala konkurz pro jednu špa-
nělskou kosmetickou značku, hledali kos-
metičku, která by je v Čechách zastupovala. 
Přijela jsem tehdy do Prahy pozdě, bez mo-
delky a z celé soutěže mě chtěli vyloučit. 
Tak jsem se rychle rozhlédla po místnosti, 
ukázala na jednu dámu a řekla, že to bude 
moje modelka. Shodou náhod jsem si vy-
brala samotnou šéfku oné značky. Paní, co 
měla celý konkurz na starost, na mě jen 
vykulila oči a španělsky té ředitelce tlumo-
čila, co že jsem si to vymyslela. Ta nakonec 
souhlasila, na křeslo si mi lehla a já se mod-
lila, ať při mně stojí všichni svatí! A stáli, 
protože po mé mikromasáži očního okolí 
usnula, já soutěž vyhrála a dnes jsme skvělé 
kamarádky. Takové příběhy píše sám život.

Máte salon v Kostelci a v Praze, pořá-
dáte školení, různé přednášky a letos 
uvedete na trh i vlastní kosmetic-
kou řadu - světlo světa spatří pleťo-
vé masky Vlasty Libotovské. Jaké to 
budou?
Byla to dlouhá cesta, ale po čtyřiceti letech 
jsem si řekla, že jestli něčemu opravdu ro-
zumím, tak je to kosmetika, a tak zkusím 
své dlouholeté zkušenosti spolu s odbor-
níky přetavit v originální a hlavně účinné 
produkty. V nadcházejících měsících se tak 
můžete těšit na luxusní krémové masky 
v pytlíčkách na jedno použití – hydratač-
ní, liftingové, regenerační. Nejsem žádná 
kovářova kobyla, pečuji o sebe, zkouším 
a můžu říct, že za mě osobně je naprostá 
pecka liftingová maska s extraktem z třeš-
ňových květů.

Existuje nějaká kosmetická rada, 
kterou byste ženám po tolika letech 
v branži dala?
Základem všeho je milovat a být milován. 
To je takové moje životní krédo, podle 
kterého se řídím, a doporučuji ho všem, 
protože díky tomu jsme všichni tak nějak 
krásnější - nejen ženy. Také od začátku 
své kosmetické kariéry kladu klientkám 
na srdce, že obličej končí tam, kde začíná 
podprsenka. A v neposlední řadě radím: 
neodbývejte se! Stejně jako každý den jíte 
vy, musíte nakrmit i svoji pleť. Stejně jako 
se oblékáte a vrstvíte oděvy, když jdete 
ven, musíte podobně vrstvit péči i na svoji 
pokožku, abyste ji ochránila před vnějšími 
vlivy. Věřte, výsledky se dostaví a stojí za to!

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

„Myslím, že jsem byla první 
kosmetička, která před revolucí 

začala legálně podnikat.“
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Fenomén 
Hugo Boss

Boss. Hugo Boss. Synonymum elegance a  jedinečnosti, ale také 
multimiliardový brand s  temnou minulostí. Objevte příběh věhlasné 
módní značky, která se zrodila jen zhruba pět set kilometrů od Prahy, 
kdysi oblékala wehrmacht i jednotky SS a její ikonické obleky šily zá-

vody v Prostějově nebo Trenčíně.
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Celým jménem Hugo Ferdinand Boss se 
narodil ve zhruba dvacetitisícovém šváb-
ském Metzingenu v červnu 1885 jako syn 
místního obchodníka s dámským prádlem. 
Z mužských potomků byl jediný, který se 
dožil dospělosti, a brzy začal rodičům 
v obchodě pomáhat. Ještě než stihl osla-
vit třicetiny, vypukla první světová válka 
a Hugo chtě nechtě narukoval. Po svém 
návratu navázal v rodném městě, převzal 
vedení rodinného podniku, až si v roce 
1923 otevřel svůj vlastní. A tak se fakticky 
zrodila značka Hugo Boss.

Teď se teprve začíná psát ten pravý příběh. 
Hugovi je skoro čtyřicet a na podnikání si 
věru nemohl vybrat horší čas. Poválečný 
svět sužuje nastupující hospodářská krize, 
firmy jedna po druhé zavírají a existenční 
potíže po pár letech dopadají i na jeho to-
várnu. Málem zbankrotuje, banka mu kvůli 
neschopnosti splácet dokonce zabaví vět-
šinu strojů a Hugo stojí na složité životní 
i profesní křižovatce… Nakonec ho zachra-
ňují kontakty a vzájemné sympatie s Ná-

rodně socialistickou stranou. Ostatně prv-
ní sadu dnes již „legendárních“ hnědých 
košil pro její členy navrhl a ušil právě Boss. 
Jejich spolupráce vyvrcholila roku 1931, kdy 
Hugo vstoupil do Hitlerovy NSDAP, a stal se 
tak jejich výlučným dodavatelem oblečení.

Bossově továrně se začalo dařit. Skuteč-
ně zlatá éra ale přišla až s Hitlerovým ná-
stupem k moci v roce 1937. Od té doby šla 
veškerá civilní výroba stranou a Hugo se 
soustředil výhradně na vojenské zakázky. 
Uniformy, košile, pršipláště. Celá továrna 
navrhovala a šila pro wehrmacht i nechval-
ně proslulé jednotky SS. V dobách, kdy 
většina podniků krachovala, Hugo Boss 
vykazoval roční obraty přesahující milion 
říšských marek. Ne nadarmo se však říká, 
že s jídlem roste chuť. Chuť, která měla 
ambicióznímu továrníkovi brzy zhořknout 
na jazyku.

Čím víc zakázek totiž od nacistů plynulo, 
tím větší napětí vládlo v kanceláři vedení. 
Továrna byla na vrcholu své výrobní ka-

pacity, zoufale chyběly pracovní síly, a tak 
za šicí stroje usedali tzv. totálně nasazení. 
Podle soudních záznamů šlo o 180 nuceně 
pracujících, převážně žen, z Polska a Fran-
cie. Za brány továrny je vozilo gestapo. 
Přestože tu zavedli nekompromisní dva-
náctihodinové pracovní směny, měl zdejší 
tábor oproti ostatním lágrům ještě poměr-
ně dobrou pověst. Místní boss s velkým 
B totiž moc dobře věděl, že pokud svým 
pracovníkům nenabídne relativně slušné 
pracovní podmínky, nemůže od nich oče-
kávat kdovíjaký pracovní výkon. I přesto 
dostával ostřílený fabrikant s blížícím se 
koncem druhé světové války strach. Na 
sklonku roku 1944 údajně dovolil svým nu-
ceně pracujícím švadlenám jíst s ostatními 
v podnikové jídelně a zajistil lepší životní 
podmínky v ubikacích - přesto i jeho tábor 
obcházela smrt – nemoci z podchlazení, 
podvýživy, sebevraždy.

Když válka skončila, stanul Hugo Ferdi-
nand Boss před soudem. Po složitém vy-
šetřování byl nakonec označen za násle-
dovatele, nikoli budovatele nacistického 
režimu, a tak byl „pouze“ zbaven práva vo-
lit, nesměl dále podnikat a zaplatil tučnou 
reparační pokutu. Krátce na to zemřel ve 
svém rodném městě na otravu krve z roz-
sáhlého zánětu zubů a dásní v srpnu 1948. 
Bylo mu 63 let.

Svou značku si ale do hrobu nevzal, do čela 
společnosti usedl hned po válce jeho zeť 
Eugen Holy. Košile a uniformy se v továrně 
šily dál, jen už ne pro nacisty. Odběrateli se 
stala alianční okupační vojska a jednotky 
Červeného kříže. V 50. letech se pak do fir-
my natrvalo vrátila civilní produkce a od-
startovala výroba jejich dnes již ikonických 
pánských obleků.

Hugo Ferdinand Boss

podzim 2020
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V pravém slova smyslu zlomovým se pro 
Hugo Boss stal rok 1969, kdy po skoro 
čtvrtstoletí odešel Eugen Holy do důchodu 
a otěže řízení firmy převzali jeho synové 
Joachen a Uwe. Právě oni vytvořili z Hugo 
Boss nadnárodní firmu, jakou známe dnes. 
Věřili v expanzi, sílu komerce a reklamy. 
Logo firmy tak začínalo být víc a víc vidět - 
třeba na helmě rakouského pilota Formule 
1 Nikiho Laudy nebo na prestižních turna-
jích v tenise či golfu. V 80. letech se do té 
doby ryze pánská značka začala otevírat 
i ženám. Přicházely první kolekce dám-
ského oblečení, bot, brýlí a dalších doplň-
ků. V této době svět také přičichl k jejich 
vůbec prvnímu parfému – pánské kolínské 
s příznačným názvem Boss Number One.

Další významné transformační období 
čekalo firmu hned v následující dekádě. 
Nastupující 90. léta znamenala pro pán-
skou módu jedno velké zemětřesení. Muži 
přestávali mít zájem o do té doby tradič-
ní obleky se širokými rameny, které vy-
zdvihovaly maskulinní sílu a dominanci. 

Jenže v Hugo Boss to neviděli, nebo vidět 
nechtěli. Prodeje začaly padat, účetní zá-
věrky červenat a nejvyšší vedení v Metzin-
genu panikařit. Pomoc módnímu gigantovi 
přišla tentokrát ze Slovenska, když se do 
firemního představenstva dostal známý 
marketér Peter Littmann. Právě on byl na 
začátku 90. let hlavním strůjcem změny 

strategického směřování firmy a faktickým 
zachráncem brandu. „Obleky Hugo Boss si 
do té doby kupovali muži, kteří neměli na 
to, aby byli ‚bossové‘. Mysleli si ale, že když 
si obléknou oblek této značky, budou tak 
vypadat. Představa, která tak dobře fungo-
vala v 80. letech, se najednou stala směš-
nou. Změna společenských hodnot pro-

běhla velmi rychle, skoro před očima. Muž 
už nechtěl být mačem, kýmsi víc, než ve 
skutečnosti byl, a jeho pohled na společ-
nost se stával realističtější,“ vzpomínal Lit-
tmann na začátky v Hugo Boss v rozhovoru 
pro slovenskou Pravdu. V následujících le-
tech proměnil vše - od střihů obleků přes 
komunikaci se zákazníky až po reklamu. 
Dokonce v rámci úspor přesunul výrobu, 
a tak se slavné obleky šily v oděvních závo-
dech bývalého Československa – v Prostě-
jově a Trenčíně.

Značka Hugo Boss brzy oslaví sto let od své-
ho založení a za jeden „stoletý život“ toho 
stihla hodně. Nápadně se podobá lidské-
mu osudu – sáhla si na dno, aby střemhlav 
vystoupala vzhůru, vyrostla, chybovala, 
snad se i poučila, vyfasovala pár výchov-
ných pohlavků, a tak mohla růst a kvést. 
A na pozadí nenápadně psát módní dějiny. 

Michaela Zumrová

„Do té doby ryze pánská značka 
se začala otvírat ženám.“

podzim 2020
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Stejně jako s každým novým ročním obdobím nadšeně měníme garderobu, měli bychom věnovat pozornost i svému 
toaletnímu stolku nebo poličce v koupelně. Jedno je jisté, pleť na podzim vyžaduje úplně jinou péči než v létě. Jakou, 

jsme se zeptali odborníků na zdraví a krásu z královéhradeckého Estetického laserového centra Estela.

ní a je to. Máme-li ovšem na mysli skuteč-
nou, hloubkovou hydrataci, která se vy-
značuje viditelně šťavnatou pletí, hladšími 
a jemnějšími konturami zejména očních 
partií a zlepšení produkce kolagenu, pak 
se doporučuji svěřit do rukou profesioná-
lů. 

Na co se tedy konkrétně zaměřit, 
podle čeho vybírat? 
Není snadné vyznat se v záplavě reklam 
na přípravky, které slibují zatočit s vráska-

mi a jako bonus přes noc omladit. Úplně 
zbavit vrásek krémy skutečně neumí, ale 
omlazení, pokud jsme trpělivé a počká-
me dva až tři týdny, reálné je. A viditelné! 
Nyní, v podzimním čase, je ideální dopřát 
pokožce regenerační retinolové produk-
ty, které nabízí výrazné omlazující účin-
ky. Mezi ty, které skutečně fungují, patří 
jednoznačně přípravky londýnské derma-
tologické speciálky Medik8. Mé osobní 
doporučení je postavené na dlouholeté 
zkušenosti klientek našeho centra, které 

Budu-li parafrázovat známý holly-
woodský film, po čem podzimní pleť 
touží?  
Možná vám to zní jako klišé, ale je to hyd-
ratace. A s ní související následná regene-
race. Na první pohled se to zdá být jasné, 
zkrátka koupím krém s nápisem hydratač-

Tváří v tvář 
podzimu 

Petra Velichová
laserová terapeutka Estely

Design, móda & krásapodzim 2020
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Medik8 používají a pravidelně se pro tyto 
přípravky vrací. 

Co dělat, když mám tendenci péči 
o pleť „flákat“? Ráno většinou není 
čas, večer zase energie.
Doporučuji udělat si z ranní a večerní 
kosmetické rutiny malý domácí rituál. 
Když si vytvoříte příjemnou atmosféru, 
budete se na svých pár minut pro sebe 
těšit celý den a nějaké odbývání se nebo 
vynechávání nehrozí. Důkazem budiž na-
příklad večerní aplikace Retinolu TR10 
Intense, kdy ze skleněné lahvičky natáh-
nete přiloženým kapátkem  3 - 4 kapky, 
které jako svátost nanesete na odlíčenou, 
dokonale vyčištěnou pleť. Výživná textura 
okamžitě prostoupí pokožkou a dostaví 
se pocit úlevy, který pohladí. A ráno, když 
se podíváte do zrcadla, je to prostě a jed-
noduše znát! Ráno si naopak dopřejte pár 
vteřin s neodolatelným suchým olejem 
Glow Oil. Mastného filmu na pokožce se 
nemusíte bát, tento se dokonale vstřebá, 
než stačíte dopít ranní kávu a jeho deli-
kátní vůně vás bude provázet celý den. 
V podzimním větrném a vlhkém počasí 
ideální záležitost! 

Kromě kosmetiky se v Estele zamě-
řujete na různé zkrášlovací zákroky 
a procedury. Které byste v souvis-
losti s tolik potřebnou hydratací do-
poručila?
Určitě intenzivní dermatologické proce-
dury, jako je například mezoterapie, při 
které se kyselina hyaluronová, jakožto 
absolutní jednička v hydrataci, apliku-
je přímo do podkoží. Tam je skutečně co 
platná. Je-li přítomna v běžném krému, 
nemá vzhledem k velikosti své molekuly 
šanci pokožkou prostoupit. Objednáv-
ky jsou v plném proudu také na laserové 
zákroky - odstranění kožních znamének 
a různých kožních útvarů nebo k redukci 
rozšířených žilek v obličeji a metliček na 
nohách. Obrovský zájem je také o plastiky 

horních i dolních víček. V této oblasti se 
pyšníme špičkovými výsledky z rukou na-
šich očních chirurgů sítě VISUS. 

Každoročně touto dobou předsta-
vuje vaše centrum novinky v péči 
o pleť. Co chystáte tentokrát?  
Mohu prozradit, že se chystáme rozšířit 
nabídku o profesionální ošetření, které 
bude zaměřené na jeden z nejnepříjem-
nějších následků působení UV záření - hy-
perpigmentaci, nebo pigmentové skvrny, 
chcete-li. Typů pigmentových skvrn je 
celá řada a mají různý původ. Snadno se 
objeví, přitom zbavit se jich už dvakrát jed-
noduché není. Většinou je na místě kom-
binace profesionálního ošetření a domácí 
péče, aby byla redukce hyperpigmentací 
skutečně účinná. Nezřídka sáhneme i po 
invazivní metodě - laseru. To je jedno 
z ústředních témat, na která se na podzim 
v Estele zaměříme, protože zájem o zákro-
ky tohoto typu je opravdu velký. Veškeré 
zákroky však budou vycházet vždy z od-
borné konzultace, jak jsou klientky zvyklé. 

Michaela Zumrová

inzerce

„Je-li kyselina hyaluronová 
v běžném krému, není tam 

moc platná.“

Design, móda & krásapodzim 2020
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Design, móda & krása

Pro MUŽE

Až se ochladí
Košilové šaty, vínové kabáty, roláky, skládané sukně, široké nohavice a – nový parfém. Už teď se 
v redakci nemůžeme dočkat podzimu, až světové značky představí své omamné novinky. A jestli 
rádi dáváte nebo dostáváte voňavé dárečky k Vánocům, máme pro vás pár horkých favoritů.

BVLGARI MAN GLACIAL ESSENCE

S tímto parfémem se vydáte na zasněžené vrcholy 
italských hor, kde panuje ten nejsvěžejší, nejčistší 
a naprosto opojný čerstvý vzduch.

PACO RABANNE 1MILLION PARFUM

V ikonické a nezapomenutelné zlaté cihle vám 
připomene zasychající mořskou sůl na kůži uprostřed 
parného léta.

BOSS BOTTLED

Rafinovaný a kořenitý parfém Boss Bottled 
naplněný jablky, bergamotem a černým 
pepřem byl stvořen pro aktivní, ambiciózní 
muže připravené zvládnout každou výzvu, 
která jim přijde do cesty.

ETERNITY CALVIN KLEIN

Kultovní vůně od Calvina Kleina je 
v této nové verzi Cologne inspirována 
nespoutanou povahou oceánu a radostí 
z procházky krásnou smyslnou zahradou.

TOMMY HILFIGER IMPACT

Tato vůně kombinuje jiskřivé citrusové 
ovoce, kouřové aromatické motivy a trojici 
vzácných dřev a je oslavou nekonvenčního 
myšlení, odvahy snít a touhy vyniknout.

podzim 2020
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Pro ŽENY

CHLOÉ ROSE TANGERINE

Vůně je obohacena o živý, slunečný 
a exotický tón mandarinky, která jedné 
z nejoblíbenějších vůní dodává jiskrnost, 
a stává se tak osvobozenější a asertivnější 
více než kdy jindy.

SALVATORE FERRAGAMO 
AMO FERRAGAMO PER LEI

Vytváří podmanivý efekt „druhé kůže“. 
Reflektuje obraz odhodlané ženy, která se 
rozhodla zaměřit se na sebe a své sny.

MONTBLANC SIGNATURE

Montblanc Signature v sobě snoubí 
smyslnost vanilky s čistým tónem pižma, 
které se prolínají s jemností pivoňky 
a magnólie.

MARC JACOBS PERFECT

Moderní, jiskřivá a hravá vůně Marc Jacobs 
Perfect je inspirována životním mottem 
„Jsem perfektní, jaký jsem“.

ZADIG & VOLTAIRE 
GIRLS CAN BE CRAZY

Vůně, která je plná rock’n’rollu a navýsost  
svobodného života podle svých podmínek. 
Holky prostě můžou být šílené! 

NARCISO AMBRÉE

Zářivá, hřejivým teplem naplněná vůně 
vyjadřující záhadnou alchymii přitažlivosti. 
Nechte se zlákat! 

Design, móda & krásapodzim 2020
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Barevný mix

TRADICE V NOVÉM

Vychutnejte si svůj oblíbený drink z originálních a mistrně 
vyrobených křišťálových sklenic z kolekce Fortune známé 
sklárny Schott Zwiesel. Kolekce je vyrobená speciální pa-
tentovanou technologií Tritan. Při ní jsou olovo, baryum 
a další toxická aditiva nahrazena titanem. Díky použitému 
materiálu se navíc stává výrazně odolnější proti prasknutí 
či poškrábání. Bez obav je můžete mýt v myčce

www.luxurytable.cz
1320 Kč/6 ks

Tipy

Zpříjemněte si sychravé dny maličkostmi, díky kterým bude váš den 
barevnější. A možná také chutnější a voňavější!

PŘÁTELSTVÍ VE VZDUCHU

Chladný večer, hořící oheň, dlouhé pohledy do plamenů, staré his-
torky a kytara. Plus nějaké ty dobroty, aby vám nevyhládlo. Cítíte 
to? Nová čtveřice vůní kolekce Campfire Nights od Yankee Candle 
se vrací k tradici přátelských setkání v přírodě. V každé z vůní je 
zachycen kousek oněch magických okamžiků, na které se nezapo-
míná. Pečená jablka, chladný večerní vzduch a měkká hřejivá deka. 
Ke štěstí už víc nepotřebujete.

www.yankeesvicky.cz
od 299 Kč

PRO ZKLIDNĚNÍ PLETI

Naše pleť je vystavena mnoha vnějším faktorům, jako jsou UV záření, chlad, znečištění, nebo klimatizace. 
Nevyhýbají se jí ale ani vnitřní faktory, jako je stres a celková psychická pohoda. Intenzita a frekvence 
těchto podnětů může nadměrně stimulovat pleť a způsobit zánětlivé reakce a změny. Zklidňující kosme-
tika Sensitive Camomille účinně zajistí, že vaše pokožka zůstane zklidněná a regenerovaná.

Yves Rocher
od 179 Kč

BOJ S RÝMIČKOU

Přichází období plné posmrkaných 
kapesníků. Nosní balzám Bio Karité je 
ideálním pomocníkem, který účinně 
zabraňuje odírání a olupování citlivé 
pokožky nosu a zklidňuje namáhaná 
a bolavá místa. Díky vysokému podílu 
bambuckého másla má balzám výrazné 
regenerační účinky. Napomáhá 
urychlovat hojení a obnovuje 
ochrannou bariéru kůže.

Saloos
78 Kč

TUHÉ NEBO TEKUTÉ?
V posledním desetiletí se projevila posedlost tekutými mýdly, 
zejména těmi s přidanými antibakteriálními přísadami, které 
slibují, že zabijí téměř 100 procent bakterií. Tekutá mýdla však 
bývají balena v nerecyklovatelných lahvích, kde se právě bakterie 
mohou snadno schovat. S 12,7 miliony tun plastu, které často 
končí v oceánech, je možná čas na to, abychom opustili lahve 
a zamilovali se do tuhých mýdel nebalených v plastu.

www.lush.cz
220 Kč

podzim 2020



SYNONYMUM PLNOSTI
Kdo by neznal Primitivo - kvalitní 
italská vína, která jsou skvělou vol-
bou pro každého milovníka plných 
a ovocných červených vín. Primi-
tivo doporučujeme i těm, kteří do 
světa červených, nejen italských, 
vín teprve pronikají, má totiž při-
rozeně nižší obsah „taninů“. Pri-
mitivo je synonymem vína plného 
ovoce, exotického koření a luxus-
ní opulentnosti. Toto konkrétně 
nese název Primitivo Di Manduria 
Riserva a doporučujeme ho všemi 
deseti! 
 
Vinotéka u Mazlíka
799 Kč

ROZPALTE SE!

Že to v Mixit umějí se sladkým, to se ví už nějaký ten pátek. Ale že jsou odborníci na slané 
a kořeněné křoupání k televizi nebo na večírek, to je horká novinka. Po řadě Slaných oříšků 
z pece s příchutí Med a chilli jsou k dostání i další tři neméně kořeněné novinky – Rozmarýn 
s citronovou trávou, Sezam s růžovou solí a pikantní Čtyři druhy pepře. Všechny kombinace 
chutnají nejen báječně samy o sobě, ale skvěle se doplňují i mezi sebou.

Mixit
129 Kč

BUĎTE V SUCHU

Cool potisky a svěží barvy, které nabízí nová kolekce funkčního oblečení do deště, promění 
i šedivé podzimní dny v pestrou zábavu. Navíc s hřejivým pocitem, že šetříte životní prostředí, 
protože recyklované materiály a ekologicky šetrná impregnace evoPel® dělá z bund a dalšího 
oblečení kousky, které jsou nejen nepromokavé, ale i udržitelné.

www.tchibo.cz
od 399 Kč

CHLOUBA KAŽDÉ KUCHYNĚ

Len je materiál výjimečných vlastností, je vysoce savý, hypoalergenní 
a je navíc krásně mekkoučký. Praním se neopotřebovává, stává se pouze 
ještě měkčí na dotek. Dopřejte si ručně šité lněné utěrky Linen Your Life, 
které si zcela zamilujete a stanou se chloubou vaší kuchyně. Moderní 
a zároveň nadčasový design vypadá stylově nejen v moderním interiéru 
ale i krásně dokreslí atmosféru rustikální kuchyně.

www.fler.cz/linen-your-life
250 Kč

ÉTERICKÉ OLEJE DO KAŽDÉ 
KUCHYNĚ

Pokud si myslíte, že éterické oleje potěší pouze 
čichové buňky, přesvědčíme vás o opaku. Skvěle se 
totiž hodí také k dochucení jídel a nápojů. Své aroma 

si dokonce drží déle než 
původní surovina, proto 
v kuchyni nabízí výjimečný 
chuťový zážitek. Do 250–
500 ml pokrmu vám budou 
dle druhu stačit 1–4 kapky 
rozpuštěných v tucích. 
Jejich dlouhá trvanlivost 
zaručí, že budou vždy po 
ruce.

Sonnentor
od 180 Kč



Podzim je tu a na východě Čech to žije! Kam se vypravit, co zažít, a co nepropásnout, jsme zjistili za 
vás. Na vás je si jen vybrat. Tak hurá na to!

Nabitý podzim

MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
PARDUBICE 
www.ipardubice.cz

Pernštýnské náměstí v Pardubicích i letos 
ožije tradičními Městskými slavnostmi. 27. 
ročník multižánrového festivalu, který tra-
dičně zpestřuje pardubický podzim a kde 
nechybí open-air koncerty, pouliční vy-
stoupení, historická vozidla a spoustu další 
zábavy pro malé i velké připadá na 9. - 11. 
října. Vyvrcholením je oblíbený lampionový 
průvod a velkolepá ohňostrojová show. 

HRADECKÝ KOŠTÝŘ
www.hradecko.cz

Každoroční slavnost vína a burčáku 
v atraktivních prostorách starého 
Hradce vás nemine ani letos! Ne-
váhejte a vyrazte oslavit Den české 
státnosti 28. září na nádvoří Městské 
hudební síně a na přilehlé severní te-
rasy a ochutnat ušlechtilý vinný mok. 
Bohatý kulturní program je jako vždy 
samozřejmostí. 

FESTIVAL MUZEJNÍCH 
NOCÍ 
www.cz-museums.cz

Z května přeložený začátek Festiva-
lu muzejních nocí na podzim začíná 
10. října a končí 14. listopadu. Muzea 
a galerie nabízejí nočním návštěv-
níkům kromě prohlídek svých stá-
lých expozic a výstav také řadu do-
provodných i kulturních programů. 
Buďte obezřetní, účastní se i řada 
muzeí z východních Čech! 
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MARTINSKÉ TRHY
V ADALBERTINU 
www.adalberinum.cz

Dorazte v sobotu 14. listopadu načerpat 
ranou sváteční atmosféru do královéhra-
deckého Adalbertina. Přímo v jeho budo-
vě i přilehlém parkovišti se setkáte s prací 
uměleckých řemeslníků a ukázkami doved-
ných rukou členek spolku lidové tvorby. 
Součástí je tradiční prodejní výstava výrob-
ků lidové tvorby a uměleckých řemesel. 

HRADECKÝ PŮLMARATON 
A MARATON 
www.sportvisio.cz

Závod v běhu na 21 a 42 km pro širokou 
veřejnost se startem a cílem v historickém 
centru města Hradec Králové odstartuje 
4. října z Malého náměstí. Běžecká akce je 
doplněna bohatým doprovodným progra-
mem určeným pro celou rodinu, charita-
tivním během na podporu Onkologické kli-
niky FNHK či dětskými závody v Žižkových 
sadech.

BRAMBOROVÁ SOBOTA 
NA VESELÉM KOPCI 
www.hlinsko.cz

Příležitost k ochutnání tradičních bram-
borových jídel a dozvědět se vše o pěs-
tování, použití i uskladnění brambor 
budete mít v areálu muzea v přírodě na 
Veselém Kopci 3. října. Brambory bude 
možné koupit na místě a akci doprovodí 
zajímavý kulturní program.

72. ZLATÁ PŘILBA MĚSTA 
PARDUBIC 
www.zlataprilba.cz

72. ročník motocyklového závodu na 
ploché dráze zve 4. října do hlediště 
stadionu v Pardubicích. Užijte si atrak-
tivní podívanou na šestici jezdců jedou-
cích bezmála stokilometrovou rychlostí 
po ovále na strojích, které nemají brzdy.

ARCHIMYŠL - SVĚTOVÝ 
DEN ARCHITEKTURY 
V LITOMYŠLI 
www.litomysl.cz

Komentované prohlídky a pro veřejnost 
otevřená zajímavá místa ve městě, a to 
i ta, kam se běžně během roku nedosta-
nete, bude možné navštívit během akce 
ArchiMyšl od 2. do 4. října, která je ur-
čena pro laickou i odbornou veřejnost 
napříč věkovými skupinami.

SVATOHUBERTSKÉ 
SLAVNOSTI V KUKSU 
www.hospital-kuks.cz

V pořadí už 27. ročník Svatohubertských 
slavností čeká 3. října Kuks. Těšte se na 
zkoušky a ukázky loveckých psů, hru na 
lesní roh, slavnostní Svatohubertskou 
mši v kostele Nejsvětější Trojice, tema-
tickou výstavu a  chybět nebudou ani 
stánky s mysliveckými potřebami.

Tipypodzim 2020
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BRANNÝ ZÁVOD HRADEC 
KRÁLOVÉ 
www.brannyzavod.uspfvz.cz

Branný závod pro čtyřčlenná družstva 
nabízí originální sportovní vyžití pro do-
spělé i mládež od 15 let. Pro veřejnost je 
v sobotu 17. října plánován bohatý dopro-
vodný program na náměstí Osvoboditelů. 
Bude zaměřený především na první pomoc 
a zdravovědu obecně a ukázky z vojenské-
ho sektoru. To si nenechte ujít! 

JAZZ GOES TO TOWN 
HRADEC KRÁLOVÉ 
www.jgtt.cz

Opět po roce nebude v ulicích krajské me-
tropole chybět prestižní hudební přehlíd-
ka jazzových tónů. Letos se mezinárodní 
festival Jazz Goes to Town uskuteční od 
6. do 10. října. Nabídne vystoupení kapel, 
uskupení a formací složených z umělců 
pocházejících z 20 zemí světa a čtyřech 
kontinentů.

RUNTOUR PARDUBICE
www.run-tour.cz

Vzhůru do toho a půl je hotovo! V so-
botu 7. listopadu vyběhnou běžci již 
po deváté společně s největším ro-
dinným běžeckým seriálem PVZP 
RunTour na unikátní trať se star-
tem i cílem na Dostihovém závodišti 
v Pardubicích. Jednotlivé trasy měří 
tři, pět nebo deset kilometrů a vlastní 
závod si mohou zaběhnout i ti nej-
menší. 

VELKÁ PARDUBICKÁ
www.zavodistepardubice.cz

130. ročník společenské a sportovní 
události s nejdelší tradicí u nás, kdy 
koně musí překonat celkem 31 pře-
kážek včetně nejznámějšího Taxisova 
příkopu, se uskuteční 11. října. Přímý 
přenos v televizi sice nabízí krás-
ný pohled na legendární dostih, ale 
úžasnou atmosféru přímo na závodi-
šti je třeba zažít i osobně.

NIGHT RUN HRADEC 
KRÁLOVÉ 
www.night-run.cz

NN Night Run Hradec Králové je tra-
diční sportovní běžeckou událostí 
v Hradci Králové. Běžecký závod se 
uskuteční 31. října v centru města 
a v jeho okolí. Nebudou chybět dět-
ské závody 211 Kids Cup ani nezávod-
ní Family Run, noční běh NN Night 
Run na 10 km a charitativní Avon běh 
na 5 km.

HUDEBNÍ FÓRUM  
www.hfhk.cz

Už 16. ročník festivalu místní filhar-
monie Hudební fórum míří do Hrad-
ce Králové. Od neděle 11. do čtvrtka 
15. října se těšte na festival společ-
ného naslouchání Zemi plný nejen 
nádherné hudby, ale také světelného, 
pohybového a výtvarného designu. 
Přímé přenosy odvysílá Český roz-
hlas Vltava. 

Tipypodzim 2020
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ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE 
DOLNÍ SLOUPNICE

Moderní řeznictví respektující tradiční po-
stupy a poctivé řemeslo. Už od roku 2010 
pokračuje Řeznictví Sloupnice ve zdejší 
tradici řeznického řemesla z konce 90. let 
minulého století, navazuje na rozvinutou 
živočišnou výrobu a silnou surovinovou 
základnu místních zemědělců. Sortiment 
výrobků nabízí jak ve svých podnikových 
prodejnách, tak u regionálních dodavate-
lů, v prodejnách farmářských potravin a na 
dalších místech. Specialitou sloupnického 
řeznictví je stařené maso, tedy exkluzivní 
vyzrálé hovězí pocházející z prověřených 
BIO chovů. Ačkoliv grilovací sezóna je pro 
letošek minulostí, co takhle dát letošnímu 
podzimu třeba vůni vepřového kolene? My 
jsme rozhodně pro!          

Tipy

To mi voní, 
to mi chutná

Východní Čechy byly a jsou krajinou spíše zemědělskou, než průmyslovou, a tak kam se hnete, narazíte nejen na rázovité 
místní speciality a recepty, ale také na poctivé potraviny, které vám doslova na stříbrném podnosu servírují zdejší sedláci, 
řezníci, cukráři nebo i pivovarníci. Každoročně získávají ocenění nejlepších regionálních potravin. Představujeme vám ty 

nejzajímavější z nich - tak ať vám ten náš kraj voní a chutná!

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO 
ROSICE U CHRASTI

Na dvou tisících hektarech úrodné půdy 
kolem Chrasti u Chrudimi hospodaří Země-
dělské družstvo Rosice, jedno z těch druž-
stev, která dokazují, že je jen malých výzev. 
Kromě očekávatelné živočišné a rostlinné 
výroby tu najdete třeba také palírnu, z je-
jíchž destlačních soustav vytékají ty nejla-
hodnější pálenky, pekárnu se sortimentem 
čerstvých, křupavých dobrot nebo mlékár-
nu s ojedinělou nabídkou selských výrobků 
- sýrů, ať už čerstvých či nakládaných, más-
la, jogurtů nebo tvarohu. Zaujmout vás mo-
hou také zdejší jatka, která produkují kolem 
800 kilogramů masa denně. Vězte, že nebu-
dete první, komu tu bude chutnat - zdejší 
výrobky se opakovaně staly Regionálním 
produktem a Mlsem Pardubického kraje.

EKOFARMA KOZOZEL 
DOLNÍ ŘEDICE

Váháte nad trochu zvláštním názvem? Není 
v tom nic zvláštního - prostě kozy a ze-
lenina. Vítejte na ekofarmě Jitky Píchové 
v malebné vesničce Dolní Ředice nedaleko 
Holic, která má mečící zvířata a zeleninu 
ve znaku, samozřejmě vše v bio kvalitě. 
Zeleninu, ovoce a bylinky tu pěstují sice 
asi jen na jednom hektaru, o to víc lásky 
a péče se však dostane každému jednomu 
rajčeti i dalším druhům plodin, kterých 
tu najdete na 70! Najdete tu vše, co si na 
správné vesnické farmě můžete představit 
- koču ospale mžourající na zápraží, hra-
bající slepice, pospávajícího psa, ale hlav-
ně - usměvavou farmářku Jitku, která vám 
nabídne čertsvé sýry a další výrobky ze své 
minimlékárny.  
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PETRÁČKOVY HOŘICKÉ 
TRUBIČKY, HOŘICE

Hořické trubičky jsou nejen vynikající 
a vyhledávanou sladkou specialitou vý-
chodních Čech, ale především jsou lasko-
minou s historií, jakou by jim mohl závidět 
kdejaký evropský dezertní navoněnec. 
Legenda totiž vypráví, že paní Líčkové 
z Hořic, u které se tyhle křupavé dobro-
ty objevily poprvé v roce 1812, recept na 
jejich tvorbu prozradil z vděku osobní 
kuchař (podle jiné verze příběhu generál) 
samotného císaře Napoleona! Pravdou je, 
že podobné trubičky se na francouzském 
dvoře prokazatelně pekly už v 17. století. 
Nemudrujme a zakousněme se do Petráč-
kových hořických trubiček, stojí to za to!

PIVOVAR TRAUTENBERK 
MALÁ ÚPA

Na začátku byla zchátralá Tippeltova 
bouda a prázdné půllitry na Malé Úpě, 
v nadmořské výšce 1 045 metrů. Na konci 
příběhu, tedy dnes, je už pět let fungující 
Pivovar Trautenberk. Pyšní se přívlast-
kem „pivo horalů“, ale není to ani trochu 
vychloubání. Pivovar je totiž akciovou 
společností, kterou spoluvlastní i místní 
boudaři a zdejší lyžařský areál. Pivo tu vaří 
bez pasterizace a filtrování, řízné a hořké 
tak akorát. Na čepu dnes najdete spodně 
kvašený ležák Trautenberk 11, polotmavý 
speciál Trautenberk 13 a svrchně kvašený 
speciál Trautenberk 14 – APA. Tak hore 
zdar!

FARMA POD LIPOU 
ROKYTNICE V ORL. HORÁCH

V krajině Orlických hor hospodaří už té-
měř 30 let na farmě Pod Lipou rodina Pá-
chových. Stará se o asi 130 hektarů půdy 
a přibližně 100 kusů dobytka, několik koní 
a pár dalších hospodářských zvířat. Ačko-
liv původně jejich produkci tvořilo préváž-
ně mléko, časem k němu přibyla i výroba 
farmářských mléčných výrobků, které far-
mu proslavily v širokém okolí. Nejnověji 
získal jejich selský zákys ocenění Regio-
nální potravina Královéhradeckého kraje. 
Chcete-li zjistit, jak chutnají Orlické hory, 
zastavte se třeba na některém farmářském 
trhu na zámku v Doudlebách nad Orlicí, 
kde stánek farmy pravidelně najdete.

NAŠE HOSPODÁŘSTVÍ 
OSICE

Další Regionální potravinou Královéhradeckého kraje, vyhlášenou jen 
před doslova několika týdny, je Pomalu tažený hovězí vývar z Našeho 
hospodářství v Osicích. Na hospodářskou tradici rodin Kratochvílových 
a Erlerových navazuje dnes na rodovém statku Jakub Erler, který na 50 
hektarech hospodaří podle starých tradic a s úctou k minulostí. Také pro-
to se na jeho loukách pase tradiční plemeno českého strakatého skotu 
a v chlěvě spokojeně pochrochtávají přeštičtí vepříci. V nabídce zdejšího 
obchůdku najdete především vyzrálé kusy vynikajícího masa, vyberte si 
z exkluzivních kusů určených pro přípravu steaků, nebo z balíčků hovězí-
ho po 5 či 10 kilogramech.

Emil Stelinger
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Po smutném jaru a na filmy trochu chudém 
létu se v kinech konečně začíná blýskat na 
lepší časy. Od září do listopadu se na plátně 
představí plno zajímavých filmů, na které 
vás srdečně zvu!

Jen v září najdete v programu přes 12 filmo-
vých premiér – třeba hvězdně obsazenou 
americkou komedii s Robertem De Nirem 
a Umou Thurmanovou v hlavních rolích 
o velké a nelítostné válce vnuka s dědou 
„Děda postrach rodiny“ (premiéra 10. září). 
V tentýž den poprvé uvedeme také napína-
vý americký thriller Vyšinutý v titulní roli 
s Russelem Crowem.

Těšit se ale můžete i na zbrusu nové sním-
ky z české produkce, rád bych zmínil záři-
jovou premiéru filmu Bohdana Slámy Kraji-
na ve stínu. Film je kronikou obyvatel jedné 
malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami 
třicátých, čtyřicátých a padesátých let mi-
nulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu 
i komunismu. Silná podívaná.

Děti zase vezměte na novou českou fan-
tasy pohádku Princezna zakletá v čase. 
Natáčela se v nádherných tuzemských 
kulisách – mimo jiné na Točníku, Bouzově 
nebo zatopených lomech v okolí Lipnice 
nad Sázavou. Koncem září ještě stihneme 
Dámskou jízdu s novým českým filmem 
Bábovky podle bestselleru Radky Třeští-
kové. Snímek vypráví o tom, že všichni 
jsme propojení, díky čemuž i malé věci do-
kážou někdy otřást světem. V Hlavních ro-
lích Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana 

Tomáš Volt
marketingový ředitel sítě 
multikin CineStar

Vyšinutý, distributor: Vertical Entertainment

Princezna zaklatá v čase, distributor: Bohemia Motion Pictures

Plodková, Marek Taclík, Barbora Poláková, 
Táňa Pauhofová, Rostislav Novák ml. nebo 
Jiří Langmajer.

V záloze máme tento podzim i něco pro 
„komiksáky“. Nenechte si ujít akční film 
Wonder Women 1984 v hlavní roli s uhran-

čivou Gal Gadot a premiérou 1. října nebo 
očekávanou marvelovku Black Widow se 
Scarlett Johansson, která vtrhne na plátna 
5. listopadu.

V říjnu uvedeme také nový přepis kla-
sické detektivky Agáty Christie Smrt na 

Na lepší časy 
blýskání

Je tu podzim a do kin míří odložené premiéry nejočekávanějších filmových trháků letošního roku. Jestli se to čekání vypla-
tilo, a které z nich si rozhodně nenechat ujít, prozrazuje marketingový ředitel Cinestaru Tomáš Volt.

podzim 2020
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Nilu (premiéra 22. října) a velmi očekávaný 
dokument o mistru Karlu Gottovi. Premi-
éra ojedinělého náhledu do mistrova sou-
kromí i duše s výmluvným názvem Karel 
je v plánu 15. října. Konečně bych neměl 
zapomenout jmenovat i další pokračování 
kultovních filmů o agentovi 007 s povole-

ním zabíjet. Nejnovějšího Jamese Bonda, 
naposledy v podání Daniela Craiga, Není 
čas zemřít se po odložené jarní premiéře 
dočkáme 19. listopadu.

Jak vidíte, je se opravdu na co těšit 
a o podzimní kinozážitky nebude nouze. 

A to jsem vám jich odhalil jen pár! Jsme 
rádi, že vás koronavirus neodradil, že stále 
umíte žít a bavit se, třebaže musíte někde 
nosit roušku. Přeji vám všem hlavně pevné 
zdraví, vitalitu a radost ze života. Na vidě-
nou v Cinestaru!

Tomáš Volt

Wonder Woman 1984, distributor: Vertical Entertainment

podzim 2020
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BÝVALÁ MANŽELKA
Jess Ryder

Čerstvě vdaná Nataša má zdánlivě všechno: 
perfektní dům, milujícího manžela a krás-
nou malou holčičku jménem Emily. Její život 
by byl dokonalý. Tedy, kdyby tu nebyla Jen, 
bývalá žena jejího muže, která je nechce ne-
chat na pokoji. Když se jednoho dne Nataša 
vrátí domů, zjistí, že její manžel s Emily beze 
stopy zmizeli. Zoufale chce svoji dceru zpět 
a je ochotná pro to udělat cokoli, i kdyby to 
znamenalo přijmout pomoc právě od Jen. 
Může jí ale důvěřovat? A ví o svém manže-
lovi všechno?

SVEDU TO NA TEBE
Lucie Šilhová

V posteli Šípková Růženka, ve společnosti 
Popelka a v kuchyni Bětuška s hrncem, co 
sám vaří kaši. To je onen přesný recept na 
šťastný život hlavní hrdinky románu. Jen-
že její muž to vidí jinak! V posteli by vítal 
kurtizánu, do společnosti chce vodit dámu 
a v kuchyni potkávat vždy pečlivou hos-
podyňku. A proč mu nedopřát místo tří 
žen rovnou třeba osm? Vždyť každá z nich 
může být báječná a tolik jiná. Až si o nich 
přečtete, uvidíte, že by byla škoda někte-
rou vynechat.

KDO SE POSTARÁ O ANNU
Kateřina Pantovič

Mladá malířka Olívie spáchala sebevraždu. 
Jenže takhle si svůj posmrtný život nema-
lovala ani náhodou! Převtělená do akvarijní 
rybky Anny putuje po českých domácnos-
tech jako němá pozorovatelka a cynická 
komentátorka cizích osudů. Postará se o ni 
smutná holčička, jasnozřivá důchodkyně 
nebo homosexuální pár usilující o adopci? 
Dozví se Olíviin psychoterapeut, kým vlast-
ně byla jeho nejzáhadnější klientka? A dá 
se i v maličkém akváriu věčně plavat proti 
proudu?

Knihopodzim
Barevné listí, sychravé počasí, vítr za okny, první ranní mrazíky a hora nepřečtených knížek vedle postele. To vše je pro nás 
synonymum podzimu. Doba pro čtení jako stvořená, nemyslíte? Tak si udělejte volnou chvilku, zapalte svíčku a mrkněte 

na náš knižní výběr - je stejně pestrý jako podzim sám! 
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POUSTEVNÍK: 27 LET SÁM 
MIMO CIVILIZACI!
Michael Finkel

Inteligentnímu a plachému Christopheru 
Knightovi z Massachusetts bylo 20 let, když 
se v roce 1986 rozhodl pro skutečně zásad-
ní životní krok – ze své vlastní vůle zmizel 
v mainských lesích. Bydlel pouze ve stanu 
bez ohledu na mnohdy kruté rozmary po-
časí. S nikým nepromluvil, až poprvé o 30 
let později při svém zatčení kvůli krádeži 
jídla z cizí chaty. Nikdy nikomu neodcizil 
žádné cennosti, přesto místní komunitu 
dlouhodobě děsil… Proč vlastně odešel do 
divočiny? Co tam hledal, co se naučil a jak 
teď bude žít dál?

DOVOLENÁ OČIMA DELEGÁTKY: 
POD MASKOU RÁJE
Jitka Herzánová

Byli jste někdy na dovolené s cestovní 
kanceláří, kde se o vaše zážitky, komfort 
a  veškeré zařizování staral váš delegát? 
Byl ochotný, milý, drzý, anebo snad k ni-
čemu? Záviděli jste mu, že se může celé 
léto válet po pláži, a ještě je za to place-
ný? Možná je to ale celé jinak! Přemýšleli 
jste někdy o tom, jak celou sezonu letních 
dovolených vnímá on sám? Vyrazte na ex-
kurzi do tří horkých řeckých dní z pohle-
du delegátky. Knížka vás pobaví, donutí se 
zamyslet a možná na chvíli vrátí i pocit, že 
léto ještě neskončilo.

LOUIS VUITTON: ŽIVOTNÍ 
SÁGA
Stéphanie Bonvicini

Psal se rok 1821, když se v malé osadě 
v kraji Jura narodil mladé mlynářce Lou-
is Vuitton. Ve čtrnácti letech odešel hle-
dat štěstí do daleké Paříže. Cesta pěšky 
s rancem přes rameno mu trvala dva roky. 
O třicet let později založil podnik s kuf-
ry. Od jeho cíle ho neodradilo ani svrže-
ní Ludvíka Filipa, válka proti Prusku, útěk 
Napoleona III., komuna nebo zrození re-
publiky. Dál vytvářel vlastní legendu, mý-
tus, který jeho syn Georges a vnuk Gaston 
pomalu, ale jistě a každý po svém naplňují 
a zvětšují.

999: PŘÍBĚH ŽEN Z PRVNÍHO TRANSPORTU DO 
OSVĚTIMI
Heather Dune Macadamová

Píše se rok 1942 a Židé na Slovensku nesmí vycházet z domu po deváté 
hodině večer, nesmí se shromažďovat, nesmí chodit do školy… příkazy se 
vrší jeden za druhým. A přichází další: svobodné ženy ve věku šestnácti 
až třiceti šesti let se musí dostavit na nucené práce. Ženy si tedy zabalí 
do kufru to nejpotřebnější a vydávají se na cestu. Netuší, že jejich vláda 
v čele s prezidentem Tisem zaplatila Německu za jejich deportaci a čeká 
je postupná likvidace.

Hana Došlová
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Great Lenghts
světová špička v prodlužování vlasů

Víta Nejedlého 1100, Hradec Králové
tel.: 606 240 742, www.greatlengths.cz

FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.
grafický design, multimédia, marketing

Lesní 2080/6a, Nový Hradec Králové
www.fifty-50.cz

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

Klicperova 1266/1, Hradec Králové
www.arws.cz

Estela Hradec Králové
Estetické a laserové centrum

tř. Edvarda Beneše 1549, HK
www.estela-hk.cz

V HRADCI KRÁLOVÉ: Alin – moderní byt – Gočárova třída 1208/21 • ARROWS advisory group – Klicperova 1266/1 • Assenza Café & Tapas – 
Švehlova 443 • Ateliér salon dagmar popová – Klicperova 263 • Bikero – nám. 5. května 835/10 • BISTRO u dvou přátel – Soukenická 55, Pivovarské 
náměstí • Casa del Prosecco – Velké náměstí 137/17 • Dapi – Malé náměstí 129/1• Estela estetické laserové centum – E. Beneše 1549 (budova 
Polikliniky III) • FiftyFifty kreativní agentura – Lesní 2080/6a • Filharmonie Hradec Králové – Eliščino nábřeží 5 • Fit4Fun Flošna – Malšovická 
779/2 • FitStyle – Šafaříkova 666 • Fly Zone Park OC Atrium – Dukelská tř. 1713/7 • Galerie Café – Úzká 138/13 • Galerie moderního umění – 
Velké nám. 139 • Kadeřnický salon Perfekt – Víta Nejedlého 1100 • Kadeřnictví Jeaniss – Jana Pospíšilová  – Balbínova 1261 • Kadeřnictví 
Viktor Borčický – Tomkova 620/20 • Kavárna Cross Café – Gočárova tř. 20, Hradecká 1250/2, Dukelská tř. 1713/7 (OC Atrium) • Knihovna města 
Hradce Králové – Wonkova 1262/1a • Kosmetický salon Cosmeo – K. H. Máchy 749 • Květinové studio La Vital – Svitavská 1814/2 • Miele 
Center Vlášek – Mrštíkova 2140/11 • Muzeum východních Čech – kavárna – Eliščino nábřeží 465 • Oční klinika Visus – E.Beneše 1549 (budova 
Polikliniky III) • OlfinCar – Na Rybárně 1670 • Paradis Fashion – Úzká 138/13 • Pivovar Beránek – Zámecká, Stěžery • Polstrin Design – Pražská 
tř. 685/15 • ProSpánek – Pilnáčkova 357 • Restaurace Aquarium – Rybova 1901/14 • Restaurant Na Statku – Pražská 29/146 • Salon AfroDité – 
Šafaříkova 581/4 • Starbucks – Brněnská 1825/23a (Futurum) • Stratos Auto BMW – Březhradská 195 • Taneční studio T-BASS – Gagarinova 
844 • Technologické centrum – Piletická 486/19 – Letiště • TopStyl boutique – Masarykovo náměstí 391/13 • Veronika Ladická – kosmetické 
studio – Wonkova 385/28 • Vinárna Boromeum – Špitálská 183 • Vinotéka u Mazlíka – Rybova 1904/2

V PARDUBICÍCH: AMSalon – Smilova 308 • Café Bajer – Tř. Míru 763 • Cross Café – Tř. Míru 110 • Čokoláda Café Bajer – Zelenobranská 2 • 
Dapi – Třída Míru 71 • Fine Fitness – Jindřišská 276 • France Car – Dražkovice 156 • Galerie města Pardubic – Příhrádek 5, Pardubice I – Zámek 
• Krajská knihovna v Pardubicích – Pernštýnské nám. 77 • Mlsoun Pardubice – Smilova 337 • Pekárna Optimista – Automatické mlýny • Perník 
Janoš – Věry Junkové 306 • Boutique Paradis Fashion – Sladkovského 767 • Prosekárna – Třída Míru 420 • ProSpánek – S. K. Neumanna 2869 • 
Ristorante Cartellone – U Stadionu 2030 • Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek č.p. 2 • Zlatá husa – Třída Míru 60

NA DALŠÍCH MÍSTECH VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH: Infocentrum Revitalizace Kuks – Kuks 72 • Restaurace Baroque  – Kuks 57 • Baroque 
ve dvoře  – T. G. Masaryka 80, Dvůr Králové nad Labem • Baroque dvoreček  – Revoluční 79, Dvůr Králové nad Labem • Baroque u tří růží – Růžová 2, 
Broumov • Oční klinika Visus – Manželů Burdychových 325, Červený Kostelec; Pulická 99, Dobruška; Pod Branou 331, Kostelec nad Orlicí; Němcové 738, Náchod; 
Dobrušská 356, Opočno; 17. listopadu 291, Police nad Metují; Bratří Čapků 773, Úpice • CAFE 59 ® – Tyršovo nám. 299, Choceň • Café Orangerie – Pražská 1, 
Chlumec nad Cidlinou • Národní památkový ústav Josefov – Okružní 418, Jaroměř, Josefov • Salon Visage – Jiřího Šlitra 1766, Rychnov nad Kněžnou • Spa 
resort Tree of Life – Lázeňská 531, Lázně Bělohrad

Kde najdete 

Casa del Prosseco
Prosseco bar

Velké náměstí 137/17, Hradec Králové
tel.: 722 900 915

Jakub Misík
svatební, portrétní 

a reportážní fotograf

tel.: 604 780 622, www.jakubmisik.cz

Centrum SION
MŠ, ZŠ, SŠ, Křesťanské centrum

Na Kotli 1201, Hradec Králové
tel.: 495 263 623, www.sion.cz

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

Rybova 1904/23, Hradec Králové
www.vinotekaumazlika.cz

Restaurace Aquarium
restaurace

Rybova 1901/14, Hradec Králové
www.aquarko.cz






