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Vážení a milí,

zima byla odpradávna časem zpomalení a zastavení se. To vše letos přišlo dřív a navíc opakovaně. V šoku
jsme se zastavili už na jaře a s hořkou pachutí na jazyku znovu na podzim. Když je ale člověku nejhůř, má se
obklopit lidmi a věcmi, které jsou mu blízké. Které ho přinutí radovat se tak nějak přirozeně a z maličkostí.
S pokorou doufáme, že právě nové číslo Quartieru se právě mezi ty blízké maličkosti zařadí. Že vás přivede na
jiné myšlenky, zahřeje na duši, inspiruje do dalšího roku a ukrátí nejeden dlouhý zimní večer. Možná si díky
němu stejně jako my připomenete, že nejvzácnější věci na světě jsou ty úplně obyčejné.

Přejeme nádherné Vánoce a optimistický nový rok 2021!

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky

Michaela Zumrová
šéfredaktorka
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Další rok
s vámi!
17 vydaných čísel, 1812 popsaných stránek,
stovky podnikatelských příběhů z východních Čech. Je to tak, Quartier v září oslavil
už svoje 4. narozeniny, a jak se na oslavu
královského magazínu sluší a patří, konala se na místě přímo královském – v zámeckém parku Karlovy Koruny v Chlumci
nad Cidlinou. A chybět nemohla ani doslova královská společnost! Kromě přátel,
osobností a podporovatelů magazínu se
slavnostního představení narozeninového
podzimního čísla zúčastnily i jeho tváře –
herci a manželé Eva Hrušková a Jan Přeučil.
Komorní garden party završila VIP prohlídka zámku s hrabětem Francescem Kinským
dal Borgo.
(red)
foto: Jakub Misík
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Zveme Vás do klubu…

Clubu!
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

21

– 31. 8. 20

Chcete být součástí? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz
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VERONIKA KHEK KUBAŘOVÁ & PAVEL KHEK:

Obyčejné je vzácné
Populární herečka, usměvavé děvče z plakátu, kam se jí většinou ani celé jméno nevejde, a uznávaný režisér, který prošel
divadly po celé zemi, aby nakonec zakotvil v Hradci Králové. Anebo taky jen Veronika a Pavel. Manželé, divadelníci, tvůrci,
kteří jsou ve východních Čechách jako doma, tráví už druhý lockdown v Krkonoších a budoucnost vidí optimisticky. „Život
je tvorba a my jsme tvorové. Kultura je nesmrtelná,“ shodují se zatím poslední vítězka StarDance Veronika Khek Kubařová
a umělecký šéf Klicperova divadla Pavel Khek.

Když se ohlédnu, váš start na pozici
uměleckého šéfa Klicperova divadla
v Hradci nebyl zrovna nejšťastnější.
Loni jste naskočil do již naplánované
sezony, a když už jste fakticky mohl
začít tvořit, nastoupila pandemie. Hádám, že takhle jste si to asi nepředstavoval.
PK: S jednou kolegyní jsme si nedávno dělali
legraci, že jsme asi prokletí. Říkala mi: „Pavle,
prosím tě, já už nechci nic zkoušet. Jakmile
v něčem hraju, tak se to nedodělá!“ Uklidňoval jsem ji, že ta žába na prameni budu
já, protože se to začalo dít s mým příchodem. (smích) Snažím se to brát jako zkoušku
odolnosti, jako výzvu to překonat. Nejsme
v tom sami a nejen z Verči, ale i z ostatních
kolegů divadelníků cítím velké odhodlání. To
mi dává naději, že až to skončí, budeme mít
dostatek sil vymyslet, co divákům nabídnout
a jak je přitáhnout zpět. Protože, co si budeme povídat, ta situace je nejen v českých, ale
i evropských dějinách bezprecedentní. Tohle
se zatím nikdy nestalo, plošně nebyla divadla
zavřená ani za protektorátu. Vzpomínám si,
jak jsem kdysi na DAMU vedl s jedním profesorem debatu, co by se stalo, kdyby divadla
přestala hrát. Nikdy bych si nepomyslel, že
to opravdu zažiju.

A co jste si tenkrát myslel, že by se
stalo?
PK: Měli jsme dvě teorie. Buď že by se nestalo vůbec nic, nebo by lidem onen unikátní kontakt jeviště-hlediště začal chybět
a postupně by se snižovala jejich citlivost,
vnímavost a empatie. Dnes bych podepsal
tu druhou hypotézu. Lidem se stýská. Lační
po divadle, po specifické atmosféře, po „teď
a tady“. To žádné jiné umění nemá, je to ne-

opakovatelná chvíle, kterou nic nenahradí –
ani film, ani streamy a ani sociální kontakt.
Ostatně to činí divadlo smysluplným už tři
tisíce let a další tisíce let podle všeho bude.

Jaká byla vůbec vaše první reakce,
když se ze dne na den všechno zavřelo a na týdny dopředu se vám vyčistil
pracovní diář?
VK: Mě to zastihlo po StarDance, kdy jsem se
pořád ještě cítila hodně psychicky i fyzicky
vyčerpaná a před sebou měla spoustu nových projektů. Upřímně jsem si moc neuměla představit, jak to zvládnu. Takže když přišla tahle „stopka“, chvíli jsem měla strach, že
snad někdo nahoře vyslyšel moje přání být
chvíli doma a nic nedělat. (smích) Nejdřív mi
to tedy vlastně káplo do noty, odjeli jsme do
Krkonoš, já si užívala hor a odpočívala. Zároveň jsem si zažila dost nekompromisní zjiš-

„Lidem se stýská.
Lační po divadle, po jeho
atmosféře, po onom teď a tady.“

tění o sobě samé, že si neumím trochu toho
volna dopřát sama. Je to extrém, buď člověk
nemá práci žádnou, nebo jí má naopak moc,
a tak si jí váží, že si tu pauzu z principu nedovolí.
PK: Od začátku jsem se snažil být optimista.
Nesdílím názor s některými politiky, že jsme
ve válce s virem. Tohle není válečný stav.
V dějinách 20. století byly z hlediska omezení pohybu nebo nesvobody jako takové mnohem náročnější zkoušky. Takže jsem si říkal,
že to není žádná tragédie, že to zvládneme.

Ať už jako společnost obecně či jako kultura.
Na druhou stranu, když pak nahlédnete do
rozpočtových čísel divadla, je to jako ledová
sprcha. Ale určitě to není stěžování si, jsou
i jiná odvětví, která jsou stižena podobně.
Zrátka jsme v tom všichni společně a jediná
šance, jak to přestát, je vzájemně si pomoci.
VK: Mě v tomto optimisticky naladilo léto,
kdy se po rozvolnění otevřela divadla v omezeném režimu. Hráli jsme v Dejvicích asi pro
padesát diváků, ale pro padesát nesmírně
vděčných diváků. To, co jsme zažívali, se rovnalo procitnutí z posttraumatického zážitku.
Pamatuju si, jak jsme po tom úplně prvním
představení stáli na jevišti a diváci nám tleskali vestoje. Dojetím nám tekly slzy a tleskali
jsme na oplátku my jim, že měli odvahu přijít.
V ten moment mi došlo, že kultura je nesmrtelná. Můžete ji na chvíli umlčet, ale stejně
si najde cestičku. Jako voda. Život je tvorba
a my jsme tvorové. Tvořit se bude pořád.

Myslíte, že pandemie kulturu nějak
změní? Že se v budoucnu přesune víc
do online prostředí?
VK: Skoro si myslím, že to bude obráceně.
Asi před rokem a půl mi někdo říkal, že se
blíží doba bezkontaktní, stejně jako kdysi
doba kamenná nebo bronzová. Já si to nemyslím. Naopak bych řekla, že letos nám
všem naplno došlo, jak moc je mezilidský
kontakt důležitý. Jak nám schází doteky, objetí nebo jen obyčejné podání ruky.
PK: Těžko se teď odhaduje, jak se letošní
omezení projeví v budoucnu na návštěvnosti. Myslím, že část lidí se vrhne do hlediště
a nevynechá jediné představení. Druhá část
bude mít možná ještě jistou dobu strach,
protože nás ten virus asi ze dne na den neopustí. A poslední - třetí by ráda chodila, ale
9
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Když jste po nich pomyslné žezlo přebíral, říkal jste, že než se do čehokoli
pustíte, musíte nejdřív zjistit, co mají
Hradečáci rádi. Zjistil jste to?
PK: Bohužel jsem zatím neměl tolik příležitostí. Mám vypěstovanou takovou metodu: při představení sice sedím v hledišti,

„Pavel byl první režisér, se kterým
jsem po studiích pracovala.
Obsadil mě do role prostitutky.“

Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička po triumfu ve StarDance

nebude mít tolik volných peněz. Je možné,
že nějakou dobu nebude vyprodáno. To nás
ale motivuje k tomu, abychom vyprodukovali
opravdu kvalitní inscenace. Kvalita je nejlepší
reklama. Když je něco opravdu kvalitní, tak si
to Hradečáci řeknou.

Historicky bylo divadlo vždycky místem setkávání a dialogu nad aktuálními tématy. Budete uplynulé měsíce
v repertoáru Klicperova divadla nějak reflektovat?
PK: Vlastně budeme, ačkoli jsme to tak původně vůbec nezamýšleli. Chtěli jsme třeba
uvést scénické čtení hry Listopad, která
pojednává o amerických volbách. Vtipné
je, že dokonce dopadly tak, jak jsme chtěli,
protože v Listopadu figuruje postava prezidenta, který se za žádnou cenu nechce
vzdát svého úřadu. Máme ji skoro nazkoušenou, tak snad se brzy dočkáme i uvedení.
Další kouzlo nechtěného se nám povedlo
i v případě Hany podle slavného románu Aleny Mornštajnové, kterou začínáme
zkoušet v lednu. Tam v jistém městě Meziříčí bují epidemie, tehdy tyfu, která tragicky decimuje obyvatelstvo. Když jsme před
rokem tento titul vybírali, ani v nejmenším
nás nenapadlo, jak moc bude za pár měsíců
aktuální.

Žijete sice v Praze, ale v součtu jste
víc času strávili jinde. Veroniko, vy
pocházíte z Rakovníka, oba jste byli
v minulosti pracovně spojeni i s divadlem v Mladé Boleslavi a v jednom
z rozhovorů jste dokonce řekla, že
pro menší města máte slabost. Jak
v této souvislosti vnímáte nové působiště svého muže?
VK: Je to tak, život na menším městě se
mi prostě líbí víc. Baví mě energie spoje10

ná s tím, že se lidé navzájem znají a mají
k sobě tak nějak blíž. I za cenu jistých negativ. Hradec mám ráda už dlouho, hrávala
jsem tam právě ještě s mladoboleslavským
souborem, kam jsem nastoupila hned po
konzervatoři. Jako město na mě Hradec od
první chvíle působil neskutečně uvědoměle. Pořád jsem nevěděla, čím to je, až jsem
si uvědomila, že tam sídlí několik univerzit
a pohybuje se tam spousta studentů. Jezdím do Hradce moc ráda, ale kvůli dvěma
koronavirovým vlnám jsem zatím neměla
moc příležitostí si ho užít spolu s Pavlem.
PK: Kolegové si už ze mě dělají srandu, že
Verča je tak trošku paní Colombová. Pořád
o ní mluvím, ale nikdo ji nikdy neviděl. Když
jsem do divadla nastoupil, točila StarDance
a na nic jiného nebyl čas, po novém roce
zase přišla pandemie. Když se pak divadla
znova otevřela, měla napilno v Dejvickém
divadle.
VK: Počkej, Lidé, místa, věci jsem ale viděla!
PK: Tak snad to nebyla první a poslední inscenace. (smích)

Hodně lidí váš přechod z Prahy do
Hradce překvapil. Nevnímal jste to
jako krok zpátky, krok „na vesnici“?
PK: Vůbec ne, upřímně řečeno to mám
radši. Vnímám to podobně jako Verča,
i když jsem rodilý Pražák, vyrostl jsem
v Olomouci, která je Hradci podobná. Na
něj si ještě musím zvyknout a poznat zdejší
publikum, ale už teď říkám, že v porovnání
s městy obdobné velikosti a počtu obyvatel je Hradec skutečně fenomenální – architekturou, stylem života i kulturou. Táhl
mě sem hlavně fakt, že Klicperovo divadlo
je po dramaturgické stránce nejodvážnější
městské divadlo v republice. Což je práce
mých předchůdců - Vladimíra Morávka
a Davida Drábka.

ale nekoukám na jeviště, na herce. Naopak
sleduji diváky a mapuji si, co je baví, kdy se
smějí, kdy zívají a kdy už na férovku usínají.
Z toho, co jsem zatím vypozoroval, ale můžu
s jistotou říct, že Hradec má velmi vnímavé,
poučené a chytré publikum. Snad to mohu
posoudit, protože jsem hostoval v celé řadě
českých divadel od Chebu po Zlín.

Veronika Khek Kubařová
Narodila se 1. 6. 1987
v Rakovníku.
Po absolutoriu pražské
konzervatoře zahájila hereckou
kariéru v Městském divadle
Mladá Boleslav, hrála také
v Městských divadlech
pražských a nyní v Dejvickém
divadle.
Je také oblíbenou filmovou
herečkou, jejím debutem byli
Rafťáci (2006), zazářila například
také v Nejkrásnější hádance
(2008), Ženách v pokušení (2010)
nebo Ženách v běhu (2019)
a zvítězila v 10. řadě StarDance.
Od roku 2015 je vdaná za
divadelního režiséra Pavla
Kheka.

Veroniko, loni jste vyhrála taneční
soutěž StarDance, asi nejpopulárnější
televizní klání současnosti. Vnímáte
to jako svůj určitý kariérní mezník?
VK: Řekla bych, že mě od té doby lidé víc
poznávají. Nejvíc to pozoruji tady u nás v Krkonoších. Jezdím tam odmalička, ale až teď
po StarDance si všímám, že není túra, kdy by
mě někdo nepozdravil jménem. Už to tu není
tak anonymní. Jinak pro mě byla StarDance
mezníkem spíš osobním - že jsem to celé ve
zdraví přežila. (smích)

Pavel Khek
Narodil se 5. 11. 1978 v Praze.
Nejprve studoval filmovou teorii
v Olomouci a poté v Praze, od
teorie posléze přešel k praxi
a vystudoval režii na DAMU.
Za svou kariéru spolupracoval
s řadou městských divadel
v republice, v roce 2019 přijal
post uměleckého šéfa Klicperova
divadla v Hradci Králové.
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PK: Vybavila se mi k tomu taková vtipná
vzpomínka z loňska. Šli jsme s naším Barneym po stráni a míjely nás dvě starší dámy,
které se k Verče nadšeně hlásily a říkaly:
„Jéžíš, vždyť my vás známe!“ Verča se tak
pousmála, že potkala fanynky, načež paní
vykřikla: „Vy jste chodila do školy ve Frýdku
Místku!“ (smích). A je pravda, že dnes už by
asi Frýdek netipovaly. Chtěl jsem ale říct,
jak moc jsem na ženu pyšný, že do StarDance šla, a to, že to celé vyhrála, je absolutní
nadstandard. Ač jsem toho byl účasten jen
zvnějšku, musím říct, že je to opravdu záhul
a smekám před každým, kdo to zvládne. Je to
obrovská řehole.

Ke konci soutěže jste prý trénovala
i 10 hodin denně.
VK: To je pravda a byl to jedním slovem masakr. Nutno ale říct, že tomu předcházely
skoro tři měsíce pozvolných příprav, začínali jsme trénovat v červenci a postupně
navyšovali, až se tančilo opravdu každý den.
K takové aktivitě se normálně dobrovolně
nevybičujete. Nicméně poslední kolo mám
dodneška v mlze. Když jsme ten finálový večer odtancovali pátý tanec a šlo se na vyhlášení, byla jsem dojatá hlavně z toho, že jsme
to přežili a nic se nám nestalo. Spousta kolegů se v průběhu soutěže potýkala s různými
úrazy. Celé tělo už jsem měla bolavé a ulepené od všemožných mastí proti bolesti.
PK: Jako většina chlapů a ještě jako bývalý
hokejista jsem měl tendenci to zlehčovat.
Říkal jsem si: nějaký tanečky, vždyť to nic
není. Ale musím říct, že jak jsem to s Verčou
prožíval a na vlastní oči viděl, jak se jí mění
fyziognomie těla, úplně mi spadla brada. Ve
slabé chvilce jsem kývnul na to, že po Star-
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Dance začneme chodit na párové kurzy tance, abych nebyl vedle ní úplné dřevo.

A jak to dopadlo?
PK: Naštěstí přišla korona. (smích) Ale když
už jsme jednou začali, chceme se k tomu
vrátit.

Váš vztah obecně je plný začátků a návratů. Seznámili jste se a spolupracovali v mladoboleslavském divadle, pak
se vaše cesty rozešly, těsně míjely, až
se zase spojily v Praze. Od té doby, co
jste pár, už jste ale společně nepracovali. To schválně?
VK: Pavel byl úplně první režisér, se kterým jsem po konzervatoři pracovala. Tehdy
mě obsadil do maličké role prostitutky a na
zkouškách mě okřikoval, jak mám správně dělat striptýz. Potom uplynulo spoustu
let, kdy jsem hrála v řadě jiných inscenací, z nichž jedna z těch nejzásadnějších byl
Faust a Markétka, díky které jsem se dostala
do Městských divadel pražských. Posléze,
když už se staly mou domovskou scénou,
oslovilo jejich vedení mého oblíbeného režiséra Pavla Kheka, aby režíroval Markétu
Lazarovou. A právě během ní se zrodila ta
naše láska a začali jsme spolu chodit. Jenže
já jsem krátce na to odešla do Dejvického
divadla, Pavel zůstal v Městských divadlech
pražských a pracovně jsme se míjeli.

Takže ty Markéty jsou pro vás svým
způsobem osudové.
VK: Ano! Pavle, tak to nás ještě čeká Bulgakov! Nicméně taky jsem dlouho tvrdila, že
ještě nejsem dost zralá na to, abych dokázala
při práci oddělit profesní a osobní vztah. Obě

roviny se mi hodně prolínají a je pro mě těžké nebýt na zkoušce drzá.
PK: Ideální je, když můžete být u zkoušek
maximálně otevření, což někdy znamená
i dost kritičtí a ostří. Někdy je potřeba na
herce i od plic zařvat, a je prostě blbý ječet
na vlastní manželku. (smích) Už jsme o tom
ale mluvili, že nastává doba, kdybychom si tu
společnou spolupráci uměli představit. Mně
osobně to totiž strašně chybí.

„Vánoce mám ráda se vším,
co k nim patří. I s těmi nervy
a dramaty kolem.“

Blíží se Vánoce, jak je budete trávit?
Pustíte si Nejkrásnější hádanku s Veronikou v hlavní roli?
VK: Pro mě je definicí těch pravých pohodových Vánoc „bytí spolu“. Rodiče, já, Pavel,
náš pes Barney a moje ségra s partnerem.
Je úplně jedno, co se děje, hlavně když jsme
pohromadě. Pohádky si pouštíme, ale většinou ty, co právě běží v televizi. Letos bude
mít premiéru nová pohádka mého bývalého partnera Karla Janáka, tak si asi pustíme
tu. Taky hodně jíme, chodíme na procházky
a na půlnoční. Uvidíme, co všechno letos
půjde vzhledem k pandemii uskutečnit. Ale
jídlo si vzít nenechám!
PK: Myslím, že je strávíme úplně obyčejně. Ona ta obyčejnost je totiž krásná. Občas jsme měli chuť v zimě zmizet někam
do tepla, ale vždycky jsme to plánovali tak,
abychom samotné svátky strávili přesně tak,
jak popsala Verča. Spolu, obklopeni nejbližšími, s dobrým jídlem a pohádkami. Sedět
večer u televize se nám s naší prací často
nepoštěstí, takže je to vlastně vzácnost. Původně jsem měl mezi svátky zkoušet, ale to
se kvůli opatřením zrušilo, takže letos budu
mít Vánoce jako už dlouho ne. To obyčejné je
pro nás vzácné.
VK: Mám ráda Vánoce se vším všudy a podle
mě k tomu patří i všechny ty nervy a dramata kolem. Že se rodina pohádá a chvíli spolu
nemluví, že připálí řízek nebo někdo sní celý
jeden druh cukroví.
PK: To je fakt. Celá ta koronakrize by mohla
mít jeden, v pravém slova smyslu pozitivnídopad. Doufám, že si lidé uvědomí, že společně strávený čas je cenný, i přesto, že někdy může vyvolat hádky a napětí. To, že jsme
zdraví a spolu, je největší dar.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora a archiv
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RESTAURACE AQUARIUM:

Už vás vyhlížíme!
Ze dne na den zavřeno. S drsnou realitou posledních měsíců se musela vyrovnat řada oblíbených podniků včetně
královéhradecké Restaurace Aquarium. Ačkoli jejich gastronomický koncept stojí především na exkluzivním zážitku
a péči v restauraci, rozjeli rozvoz, pekli domácí pečivo a vyráběli drobné pochutiny nejen k vínu. „Chtěli jsme vyhovět
stálým zákazníkům a zůstat s hosty v kontaktu. S naším jídlem v plastových krabičkách se ale nikdy nesmířím,“ říká
šéf vyhlášené restaurace Jiří Bodlák.
se neztotožňuji a nikdy nesmířím. Přistoupili
jsme k tomu, abychom vyhověli stálým zákazníkům a zůstali s hosty v kontaktu, ale dlouhodobě to pro nás určitě není. Těšil jsem se,
až budu zase moci hostovi u nás nabídnout
sklenku vína nebo kávu k dezertu.

Už dřív se říkalo, že práce v pohostinství je tak trochu pro srdcaře. Platí to
teď dvojnásob?

V první vlně na jaře vám chvíli trvalo,
než jste se připojili k boomu výdejních
okének. Vyčkávali jste?
Trochu naivně jsem si na jaře myslel, že to
bude záležitost maximálně na dva týdny,
a tak jsme se nejdřív pustili do drobných
oprav a úklidu. Nakonec z toho ale byly skoro
tři měsíce, takže na podzim jsme se poučili
a nečekali ani den. Hned jsme upravili menu
a spustili rozvoz. Musím říct, že podobně na
tom byla v říjnu většina podniků a okénko jich
otevřelo daleko víc. K mému údivu i ty nejmenší restaurace ve městě.

Čekal jste osobě, že vás znovu de facto z hodiny na hodinu vláda zavře?
Ne, pamatuji si jako by to bylo včera, hosté
i zaměstnanci mi tuhle otázku pokládali ještě začátkem října, když se začala epidemiologická situace opět zhoršovat. Všem jsem
14

bez váhání odpovídal, že už se situace z jara
opakovat nebude. Důkazem budiž, že mi den
před lockdownem dovezli 150 kilo masa ke
staření na grilovací akci, kterou jsme dlouho
plánovali. Nutno ale dodat, že jsem zároveň
vůbec nečekal, že by nás ještě do konce roku
otevřeli. To mě překvapilo také.

Jak se popasoval gastronomický koncept typu Aquaria s plastovými krabičkami a dlouhými lhůtami rozvozu?
Špatně. Na rovinu říkám, že mi to přidalo
pěkných pár vrásek na čele, protože v takových podmínkách nedokážeme pokrmy udržet v kondici, na kterou je náš host zvyklý na
talíři v restauraci. Proces, kdy dáte jídlo do
plastové krabičky, zabalíte do fólie a půl hodiny ho vezete k zákazníkovi, který ho pak
strčí do mikrovlnky, je pro nás prostě neakceptovatelný. S takovým standardem služby

Gastronomie už roky trpí nedostatkem kvalitních lidí – ať už mluvíme o servisu nebo
o kuchyni. Stáhly nám je v minulosti okolní
automobilky, to je prostě realita. Už na jaře
se přitom říkalo, že v tom bude pandemie
naopak přínosná, protože na trhu se objeví
spousta volných pracovníků. Ale to se nestalo. Lidi pořád nejsou a ti, kteří z nějakých důvodů ještě zůstávali, ale byli nalomení odejít,
letošní rok zlomil úplně. Řada lidí to vzdává
a z oboru odchází úplně. Na jednu stranu to
lidsky úplně chápu, protože mít z dvanácti
měsíců otevřeno sedm, nedává smysl. Nikdo
přitom neví, co bude příští rok.

Kromě Aquarka v Hradci vedete i kavárnu Assenza na pěší zóně. Jak se
personální stránka projevila ve vašich
provozech?
Nikoho jsme nepropustili. Neumím si představit, že bych to s někým ukončil s tím, že až
se zase otevře, vezmu ho zpět. To bych se mu
pak nemohl podívat do očí. Jsme, troufám si
říct, fajn kolektiv, který to myslí s gastronomií vážně a chce ji dělat pořádně, protože nás
to baví a máme jí rádi. Situace, kdy prodáváte
přes okénko, znamená, že jedete „na půl plynu“. Ale díky aspoň za to. Nyní jsme vděční za
každý otevřený den, možnost pracovat a každého hosta vyhlížíme s nadšením větším, než
kdy dřív.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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MŮJ ZUBAŘ:

Kvalitně
a s respektem
Narodil se na severu Čech, přesto je jeho jméno známé především v Hradci Králové, kde vystudoval a dodnes žije. Lékař,
stomatolog, spolumajitel zubní ordinace Můj zubař Daniel Černý patří mezi špičku v oblasti endodoncie, přes 15 let vyučuje a přednáší po celém světě. Ve svých ordinacích v Hradci a Solnici buduje s týmem lékařů inovativní koncept zubní
péče postavený na kvalitě a respektu „Důležité je, aby se kvalita péče nezaměňovala za dražší sedačku v recepci,“ říká.

Pyšníte se víc jak dvacetiletou praxí
v oboru. Kdybyste měl porovnat zubní péči v dobách, když jste začínal,
a nynější situaci – jaký je to rozdíl?
Období na přelomu století z hlediska své
praxe přirovnávám na přednáškách k úrovni USA těsně po II. světové válce. Technicky
i mentálně. Naštěstí jsme však s nejbližšími
kolegy byli schopni ustát potřebu inovací
a dnes není na světové úrovni nic, co bychom nebyli schopni provést tady u nás.
Naše péče dnes poskytuje vyšší úroveň
spolehlivosti výsledku. My už neodhadujeme, jak to dopadne. Umíme to předvídat.
A pro pacienty nejdůležitější - snažíme se
nastavit nová pravidla péče. Více respektu k pacientovi, jeho potřebám a volbám.
Ale také více odpovědnosti za jejich vlastní orální zdraví. Jinými slovy - umíme pro
pacienty udělat hodně, ale chceme, aby se
aktivně léčby účastnili. Důležité je, aby se
kvalita péče nezaměňovala za dražší sedačku v recepci a neschovávala neduhy nezkušenosti za pozlátko mikroskopu a uhlazeného, leč neupřímného chování. Jsem hrdý
na to, jakou cestu jsme ušli, ale stále je co
dělat!

Změnil se za tu dobu český pacient?
Je náročnější?
Nedovedu mluvit k situaci celkově, ale vnímám to tak, že roste podíl pacientů oceňujících náš přístup. Jako poskytovatel péče si
určuji, co jsem schopen a ochoten nabízet
ve své praxi, a logicky se ke mně stahují
pacienti, kterým tento konkrétní přístup
vyhovuje. Zvolna však narůstá i otevřenost
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a kritičnost našich pacientů. Zvolna. Pořád
snadno poznám, zda žije pacient dlouhodobě ve svobodomyslnější společnosti.
Více se zajímá, dokáže formulovat své potřeby, váží alternativy a respektuje cenu
odpovídající našemu úsilí. Takový pacient,
který nám nastaví vyšší laťku, je pro nás ale
z dlouhodobého hlediska přínosem. Kvůli
němu se chceme vzdělávat, zlepšovat, prostě na sobě pracovat. Kdyby vše bylo snadné, nic bychom se nenaučili.

„Kdyby bylo vše snadné,
nic bychom se nenaučili.“

Vaše jméno je v Hradci Králové spojeno nejen se značkou Můj zubař,
kterou spoluvlastníte se svojí manželkou, ale také s klinikou DCM. Jak
toto spojení funguje? Nekonkurují si
oba koncepty vzájemně?
Domnívám se, že ne, a předpokládám, že to
tak zůstane i nadále. Nemám rád všechna
ta vznosná označení pro každou běžnou
ordinaci. Zkusím to tedy popsat bez přehánění. DCM klinika je pracoviště komplexní
restorativní péče a její doménou je právě
starost o ty nejnáročnější případy s tlakem na interdisciplinaritu, tedy schopnosti v poskytované službě kombinovat více
oborů. V Můj zubař poskytujeme vedle zá-

kladní léčebně preventivní péče také služby
odpovídající schopnostem našich klíčových
odborníků v oblasti pedostomatologie, stomatochirurgie a endodoncie. Nyní v době
pandemie jsme například spádové stomatochirurgické pracoviště pro Covid+ pacienty. Mezitím také rozvíjíme zcela unikátní
přístup v pedostomatologii založený na
vizi mé ženy, doktorky Černé. Ten vedle
technické kvality péče přináší i respektující
přístup a možnost psychoterapeutických
sezení za účelem snížení potřeby ošetření našich nejmenších pacientů s nějakou
formou omezení vědomí. Teď už mluvím
hodně jako lékař, že? (smích) Jinými slovy,
snažíme se dětské pacienty netraumatizovat, a pokud již nějaké trauma mají, chceme
jej napravovat. S DCM klinikou přitom spolupracujeme i nadále v různých rovinách
a věřím, že to bude i nadále oboustranně
výhodné soužití.

Patříte mezi špičkové odborníky v oblasti endodoncie a záchovné stomatologie, jste dokonce prezidentem České
endodontické společnosti a přednášíte nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Jak se liší standard zubní péče u nás
a „venku“?
Endodoncie se u nás řadí k záchovné stomatologii, ale ve světě, zejména na západ od
nás, je historicky řazena spíš k chirurgickým
oborům. Standard u nás, ale i jinde ve světě ovlivňuje skutečnost, zda je endodoncie
hrazena ze zdravotního pojištění. Pokud ano,
dělá se těch výkonů obecně více, ale nižší
kvality. Vedle této větve tu ale za posledních

25 let vyrostla generace nových, moderních
endodontistů. V rámci mé „prezidentské činnosti“ hledáme nové nadějné kolegy, kterým
endodoncie učarovala podobně jako mně
a daří se jim držet velmi slušnou kvalitu péče.
Nejde ani tak o to udělat dobře pouze vlastní
endodoncii, tedy ošetření kanálků, ale udělat to tak, abychom ji nemuseli dělat vůbec.
Premiantem nebo leaderem, chcete-li, jsou
hlavně USA. Ale mezi světovými špičkami
najdete jména opravdu z celého světa. Moji
nejbližší kolegové, se kterými spolupracuji,
působí v Itálii, Velké Británii a USA, ale dobré
příklady najdete i na Ukrajině. Jak už to bývá,
je to hlavně o konkrétních lidech.

Zaujala mě jedna věc – zubaři zaujímají
přední místo v žebříčku profesí, které
trpí extrémní psychickou zátěží, a dokonce vedou ve statistikách sebevražd.
Čím to podle vás je?
Zubař je v jedné osobě lékař, podnikatel,
zaměstnavatel, úředník i vrba. Těch potřebných kvalit je hodně a někdy je těžké ten tlak
ustát, obzvlášť pokud k tomu řešíte i těžká
osobní témata. Dobrou zprávou ale je, že
tato statistika má úplně jiné výsledky, když
se nebavíme o ordinaci v počtu 1 lékař a 1
sestra. Toto uspořádání je totiž nejrizikovější. Naopak práce v týmu, jakkoliv někdy také
náročná, funguje v tomto smyslu jako dobrá
pojistka.

Patřil jste mezi spolutvůrce oboru
Zubního lékařství na Karlově univerzitě, není to totiž tak dávno, co zubaři
absolvovali s titulem MUDr. – ostatně
vy sám jste toho příkladem. Dnes již
fakultu opouštějí ověnčeni titulem
MDDr. Jak tedy s odstupem času vnímáte současnou úroveň vzdělávání
budoucích zubařů? Vezmeme-li v úvahu fakt, že jste hradeckou medicínu
sám vystudoval a působil zde i jako
pedagog.
Tohle je pro mě ožehavá otázka. Přerod
z MUDr. na MDDr. jsem absolvoval jako
poměrně mladý lékař na pozici odborného
asistenta na univerzitě. Věnoval jsem tomu
hodně úsilí a invence. Vlastní studium se od
mých dob v mnoha ohledech zlepšilo. Věnuje se víc času zubnímu lékařství, existuje
lepší struktura předmětů a lepší vybavení.
Dlouho jsme s kolegy pracovali na tom, aby
výuka celkově dosáhla vyšší kvality a také
aby nepouštěla dál nikoho bez dostatečné
praktické přípravy. Na druhou stranu jsme
tehdy dopustili, aby byla zrušena předatestační praxe, kdy lékař nemohl pracovat bez
odborného dohledu. Dnes bych již tento
přerod studenta v lékaře rád koncipoval jinak, nebo bych o to minimálně usiloval.

Proč jste změnil názor?
Vedení vlastní praxe je velkou pracovní
zátěží, a kdo se do toho pustí příliš brzy,
může ve svém odborném vývoji na řadu let
ustrnout. Ostatně potvrzují mi to i někteří absolventi mých kurzů, kteří přiznávají,
že minimálně tři i více let byli tak zahlceni
chodem své nové ordinace, že jim nezbýval
čas na nic jiného. Prostě si myslím, že pokud by to bylo jinak, řada lékařů by se ve své
odbornosti dostala dále. Z mého pohledu je
zde velký prostor na klinické postgraduální
vzdělávání. Nemám na mysli Ph.D. studium,

ale několik let strávených s konkrétním odborníkem za účelem předání i těch nejjemnějších detailů celé profese či specializace.
Ostatně, testuji to už nějaký pátek na sobě.
V našich tříletých programech nabízíme
v tuto chvíli endodoncii a stomatochirurgii,
tedy naše nejbližší obory. Výhledově chceme zařadit i pedostomatologii.
Michaela Zumrová
foto: archiv
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Portréty
s nadhledem
Hradečák Jaroslav Klinský je vášnivým fotografem, který neváhá vydat se za neobvyklými snímky na
neobvyklá místa. Často jeho cesty vedou do oblak, odkud rád zvěčňuje své rodné město, stejně jako jeho
blízké i vzdálenější okolí. Hradečtí i mimohradečtí fanoušci jeho snímků si rok co rok věší na zeď kalendáře, díky kterým mohou být alespoň zprostředkovaně přítomni pohledu na východočeské krásy, které
Jaroslav Klinský portrétuje s neopakovatelným nadhledem.

Na rok 2021 připravil Jaroslav
Klinský hned dva kalendáře
– v jednom se vydává do ulic
i nad střechy Hradce Králové,
v druhém portrétuje Orlické
hory. Objednat si je můžete na
www.jardak.cz, autora můžete
kontaktovat i prostřednictvím
jeho profilu www.facebook.
com/jardaklinsky.
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Tradice betlémů,
tradice Vánoc
Betlémy jsou u Jakuba Sochora jako doma. Ať už do skříňky nebo kokosového ořechu, jejich vyřezáváním se někdejší
novinář baví už víc jak 20 let. A není v tom sám – betlemářskou tradici drží jeho rodina už po tři generace, pořádají
interaktivní výstavy a kouzlo betlémského příběhu šíří daleko za hranice naší republiky.

zima 2020

Loni jste spolu s dědečkem a tatínkem získali krajské ocenění Mistr
tradiční rukodělné výroby. Přitom
se ono pomyslné žezlo u vás nepředalo úplně lineárně, ale spíš na
přeskáčku. Tatínka jste do betlémů
„uvrtal“ vy sám.
Mělo to svůj vývoj. Betlémy mě obklopovaly odmala, jeden dědeček je sbíral
a druhý vyřezával. Že jim ale takhle propadnu právě já, bych si nikdy nemyslel
a myslím, že to nenapadlo ani tátu. Přivedlo mě k tomu tak trochu mé původní
povolání, jako novinář jsem žil dost hektickým životem a hledal nějakou brzdu.
Tou pro mě bylo právě vyřezávání figurek – člověk se při tom na chvíli zastavil
a odreagoval. Začal jsem tedy vyřezávat
statické betlémy do skříněk, až jsem si
jednoho dne řekl, že by bylo fajn je rozhýbat. Protože na podobné věci jsem vlastně
dost nešikovný, šel jsem s tím nápadem za
tátou, který je naopak nesmírně šikovný
a bývalý strojní a textilní inženýr. Sice to
nikdy nedělal, ale jako každý chlap miluje
výzvy a pustil se do toho. Výsledkem naší
společné práce je poměrně velký bet

Jak na tuhle rodinnou spolupráci
vzpomínáte?
Bylo to docela dobrodružné, protože jsme
v podstatě neměli žádný plán. Na tom
betlému jsme pracovali celé léto a dlouho
vymýšleli, jak se budou jednotlivé figurky hýbat. Zpětně si říkám, že si sousedi
museli myslet, že jsme se dočista zbláznili, protože jsme chodili po zahradě a na
zkoušku zvedali ruce a nohy ve snaze si
jednotlivé pohyby dopředu nasimulovat.
Celá stavba probíhala víceméně metodou
pokus-omyl, protože jak při práci nepoužívám metr a všechno vyřezávám od oka,
podařilo se mi několik figurek nechtěně
zmrzačit. Vyřezal jsem třeba slona s nádhernýma velkýma ušima a táta vymyslel,
že bude grandiózně vyjíždět na otáčecím
talíři z jeskyně. Jenže ta byla menší než
jeho uši, takže si je hned při prvním výjezdu neméně grandiózně urazil. (smích)

Betlémy nejen tvoříte, ale i vystavujete. Loni na velké výstavě v Hradci
Králové jste představili i různé interaktivní scény, na které si mohou návštěvníci nejen sáhnout, ale
zkusit si jednotlivé figurky i samy
rozpohybovat. Nebojíte se, že se poškodí?
Naopak, říkáme lidem: jen si sáhněte a vyzkoušejte, jak to funguje. Chodily nám na
výstavu školní exkurze a děti z toho byly
úplně paf. Zatočily klikou a v betlému za-

Životní styl

čali dokola létat ptáčci. Děti to baví a pro
řadu z nich je to úplně nová zkušenost.
Zjednodušeně jim na tom ukazujeme, jak
takový betlém vzniká, a že když něčím
zatočí v místě A, v místě B se něco rozhýbe. To je pro ně v dnešní době klikání
na mobilu nebo tabletu hodně netradiční
zážitek. No, a když se něco rozbije, tak se
to prostě slepí. Nepovažuji to zase za tak
ohromné dílo. Je to věc, která má dělat
radost a jestli si alespoň jedno dítě, které to uvidí, pak samo zkusí něco vyřezat,
budu nejšťastnější.

Nebojíte se, že tradice výroby betlémů právě s nástupem moderních
technologií postupně umře. Že se
tomu mladí lidé nebudou chtít věnovat?
Betlémy přežily mnohé - Josefa II., který
je zakázal vystavovat na veřejných místech i komunismus, který jim taky nepřál. Jejich tradice je tak silná, že v nějaké
formě určitě přežijí. Krása lidových betlémů tkví v tom, že je lidi tvořili z toho,
co zrovna měli. Existují nádherné paličkované nebo keramické betlémy, betlémy
z perníku a slámy. Moc bych si přál, aby
jejich tradice žila dál a jestli k tomu naše
práce a výstavy přispějí, budeme jedině
rádi. Spoustu věcí k člověku taky přichází
až časem. Kdyby mi někdo ve dvaceti řekl,
že jednou budu vyřezávat betlémy, tak se
mu vysměju.

„Jakmile vyřežu figurce obličej,
vdechnu jí život. Do té doby je to
jen kus dřeva.“

Kromě tradičních skříňkových betlémů jste vyřezal betlémskou scénu
i do kokosu nebo lískového oříšku.
Dočetla jsem se, že se chystáte i na
třešňovou pecku. Jak to dopadlo?
To jsem neprozřetelně řekl někde do novin, až mi ho jednoho dne táta vyřezal
a dal. Takže mě předběhl a já lehce ztratil
motivaci. (smích) Trochu se v tom chlapsky trumfujeme. Když jsem vyřezal první betlém do kokosového ořechu, chvíli na to koukal a za nějakou dobu přišel
s vlastním, kam umístil dvakrát víc figurek. Každopádně už jsem si třešňové pecky nařezal a o letošních Vánocích, pokud
vyšetřím čas, se do toho pustím. Mým vrcholem byl zatím lískový oříšek.

Jak dlouho vůbec trvá vyřezávání
betléma?
Mám většinou období vyřezávání a období skládání. Rád si vyřezávám do zásoby,
nejradši na chalupě, když už začíná být
venku teplo. Na podzim si pak řeknu, že
by to po tom celoročním snažení chtělo udělat nový betlém a pustím se do
toho. Dokud figurka nemá obličej, je to
kus dřeva. Jakmile mu ale vyřežu výraz,
probudím figurku do života. A najednou
je prostě živá. Mám dny, kdy tvořím od
rána až do večera, a to je prostě krásné.
Potvrdí vám to každý, kdo má v životě nějakou vášeň – ať už je to tančení tanga,
opravy veteránů nebo rybaření. Všem, co
to tak mají, moc fandím a mám radost, že
něco takového v životě našli. Protože kdo
vášeň nemá, musí mít ten život hrozně
plochý.

Zmínil jste, že jeden děda betlémy
sbíral a druhý vyřezával. To musíte
mít v rodině pěknou sbírku. Kolik
jich doma na Vánoce stavíte?
Paradoxně jsme se loni dostali do situace,
kdy jsme doma neměli pomalu jediný a já
musel dát nějaký narychlo dohromady.
Skoro celá sbírka byla totiž rozpůjčovaná
na různé výstavy. Jinak je ale už docela
pestrá, máme i historické betlémy, které se v naší rodině dědí od roku 1890. Už
jako dítě jsem obdivoval dědovy betlémy,
které vystavoval na dlouhých policích
v obýváku a do každého dával světýlko.
Jezdili se jimi k němu do Dvora Králové
kochat sousedé a známí z okolí. Vždycky
si dali čaj, chvilku popovídali a jeden po
druhém si prohlédli. Bylo to svým způsobem takové zastavení se v tom hektickém
předvánočním čase.

Vaše figurky dělají radost nejen
v Čechách. Co se týče expanze, máte
tedy splněno. Existuje ještě nějaký cíl nebo vize, kterou byste rád
uskutečnil?
Líbilo by se mi, kdybych jako starý pán
seděl na prahu roubené chalupy a v hlavní světnici měl celoroční výstavu betlémů. Chodily by za mnou děti a já bych jim
o nich vyprávěl. To by bylo takové vyvrcholení mé betlemářské záliby, ale na to
je ještě čas.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora
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Daně?
Jedině s expertem
Schválně, jmenujte nejméně populární součást podnikání. Trefa, jsou to daně a účetnictví. Druhý zmiňovaný obor
přitom čeká malá revoluce. Na co se v brzké době připravit, jsme se zeptali účetního experta a partnera ARROWS
advisory group Tomáše Čecha.

Zmínil jste oblast účetnictví, co daně?
Tomáš Čech
účetní expert
a partner ARROWS

Po deseti letech v oboru daní a účetnictví máte skvělé srovnání. Prošly
v průběhu uplynulé dekády tyto obory
u nás významnější proměnou?
V poslední dekádě zažila oblast účetnictví
celou řadu obměn, nejsou ovšem tak zásadní proti těm, které nás čekají v nejbližších letech. V první řadě se dočkáme výrazných a dlouho žádaných legislativních
změn. V červnu 2020 předložilo ministerstvo financí vládě návrh věcného záměru
nového zákona o účetnictví. Ten současný
je totiž velice zastaralý. Nejvýraznější změnou bude použití mezinárodních účetních
standardů IFRS. Ty začnou povinně používat především subjekty působící na finančních trzích, tedy podléhající dohledu České
národní banky. Nepovinné použití mezinárodních účetních standardů je oproti tomu
navrženo u subjektů zapojených do konsolidačních celků. Cílem je snížit administrativní zátěž jak pro subjekty používající mezinárodní účetní standardy, tak pro mikro
a makro účetní jednotky, které se dokonce
dočkají určitého zjednodušení. Nový zákon
o účetnictví by měl dále lépe reagovat na
stávající mezinárodní trendy a rozvoj ICT
v oblasti účetnictví, jeho maximální automatizaci a digitalizaci, které začínají hrát
velmi významnou roli. Cílem těchto nových
moderních digitálních technologií je snížit
lidskou chybovost, lépe využít časové kapacity účetních a v neposlední řadě úspora nákladů. Zachycení tohoto trendu bude velice
důležité pro konkurenceschopnost v poskytování účetních služeb.
26

Vývoj v této oblasti je výrazně pestřejší. Kdybych je měl všechny jmenovat, určitě bych
čtenáře unudil. (smích) Zmíním proto ty nejvýraznější, a to například omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob,
solidární zvýšení daně z příjmů fyzických
osob (nebo-li zavedení milionářské daně),
povinnost zpracování a podávání kontrolního hlášení, EET nebo zavedení superhrubé
mzdy. Změny, které uvádím, vnímají podnikatelé negativně, protože právě je zasáhly nejvíce. Znamenají větší daňové zatížení
a více administrativy. Pro běžného smrtelníka je tak dnes zcela nemožné orientovat se
v této problematice bez daňového poradce.

„Pro běžného smrtelníka
je nemožné se orientovat
v daňové soustavě.“
Uvádíte samá negativa. Zaznamenala
česká daňová soustava za tu dobu podle vás i nějakou změnu k lepšímu?
Jako pozitivní vnímám možnost a v některých případech i povinnost činit podání finanční správě elektronickou cestou.

Je to právě pomoc s orientací v oblasti
daní a účetnictvím, s čím se na vás klienti nejčastěji obracejí?
Je pravda, že celá řada společností vnímá
účetní agendu pouze jako administrativní
zátěž, přitom je to legitimní prostředek pro
efektivní řízení společnosti. Tento trend se
však v posledních letech pomalu mění. Pozorujeme u klientů větší důraz na řízení společnosti s využitím účetních dat. Stále více pod-

nikatelů se chce opírat o kvalitní ekonomické
reporty vyplývající z účetnictví a kvalitně
poskytovaného účetního a daňového poradenství, které na účetní data navazují. Naším
společným cílem v ARROWS je poskytnutí
komplexních služeb v oblastech práva, daní
a účetnictví, a to vše během jedné návštěvy jak na tuzemském trhu, tak také v zahraničí.
Vždy budeme ctít a realizovat zásadu „právo
a daně bez hranic“. Součástí poradenské skupiny jsem již třetím rokem a mohu potvrdit,
že spojení uvedených oborových oblastí je
pro klienta obrovsky přínosné.
(red)

Podle našich
receptur a chutí

řemeslné zpracování
skvělý dárek

na svačinu i večeři
bez éček a chemie

recyklovatelné obaly

Skleničky se hodí pro každou příležitost
a jsou výsledkem několikaleté práce kuchařů
konceptu baroque.

chlazená jídla
lokální zvěřina

zdravé svačiny
tradiční chlebíčky

pečivo & sladké

Chlazená jídla
až k vašim dveřím

Objednejte do 12h, plaťte online. Jídla rozvážíme
po + st + pá severovýchodní Čechy a út + čt Praha.
Osobní odběr 10–15 h v Broumově.

Objednávejte na
www.baroquemarket.cz
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Rok nových
příležitostí
Jen málokdo se na konci roku ubrání bilancování. Stál uplynulý rok za to? Ten letošní určitě. Pozitivně se na něj ohlížejí
v holdingu BICZ, významném hráči na poli výnosových nemovitostí, kde se i přes objektivně nepříznivé okolnosti vydali
doslova po zlaté stezce. Jejich řady rozšířili zkušení a oceňovaní experti, rozjeli několik nových projektů a ještě do konce
prosince stihli nakoupit nemovitosti za bezmála půl miliardy. „Letošní rok byl plný výzev,“ shodují se členové vedení holdingu
Daniela a Milan Filo s Robinem Šimkem.
Když se ohlédnete zpět, jak byste ze
svého pohledu popsali rok 2020?
DF: Jako rok plný výzev. Myslím, že v letošním krizovém roce to potvrdí každý – majitel firmy i zaměstnanec, rodič i student…
Každá krizová situace ale otvírá nové příležitosti, a tak jsme k tomu od začátku přistupovali i my.
MF: Letos se naplno ukázalo, jak je důležité
diverzifikovat finanční portfolio a přemýšlet
o tom, kde spoříme a jak investujeme. Pro
mě osobně to byl i rok přesvědčení, že náš
holding je stabilní a nastavené procesy dobře fungují. Díky tomu jsme mohli nájemcům
v našich nemovitostech podat pomocnou
ruku a v nejtěžších momentech jim poskytnout slevu na nájemném, aniž bychom se
jakkoli zpozdili nebo ponížili výplaty zisku
našim finančním partnerům.
RŠ: Byl to mimo jiné i rok plný nových začátků. Začátkem roku jsme vydali vlastní emisi
dluhopisů v hodnotě 1,5 miliardy, podařilo se
nám také rozjet několik úplně nových projektů a rozšířit naše služby pro klienty ze
sektoru zdravotnictví a veřejné správy.

Přestože na jaře jste museli vlivem
pandemie některé nákupy a investice odložit, v dalších měsících jste si
to v nejlepším slova smyslu vynahradili. Vaše nemovitostní portfolio se
rozrostlo – mimo jiné o polyfunkční
areál v Pelhřimově nebo bytový dům
Veselka v Pardubicích. Do konce roku
máte navíc v plánu nakoupit nemovitosti ještě za bezmála 500 milionů.
O co půjde?
MF: V pomyslném nákupním košíku máme
momentálně tři bytové domy v různých
28

lokalitách. Jedním z nejvýraznějších je Experiment v Chomutově s předpokládaným
výnosem 18 milionů ročně. Obecně je naším dlouhodobým záměrem rozšířit portfolio větších bytových domů o kapacitě 100
a více jednotek. Kromě samotných nákupů ale také rekonstruujeme a stavíme. To
vše ve jménu našich hodnot s cílem zvýšit
standard bydlení v regionech – ať už se
například jedná o projekty bytových domů
s prostornými terasami nebo zelenými
střechami.

Ať se ale nebavíme jen o financích,
řada velkých změn nastala i ve vašem
personálním zázemí. Řady vašich kolegů v posledních měsících rozšířily
vyhlášené kapacity v oboru, například dlouholetá finanční manažerka
Swiss Life Lucie Vernarová nebo někdejší finanční ředitel koncernu Vítkovice a.s. Václav Dostál.
RŠ: Příliv zkušených odborníků ve financích nás samozřejmě těší – o to víc, že
jejich pohnutky přidat se k nám pramení
především ze sdílení společných hodnot.
Získat do týmu oceňované odborníky je
bezesporu dobrým signálem nejen pro nás,
ale i naše finanční partnery.
DF: Ačkoliv mnohé firmy byly v letošním
roce nuceny propouštět své zaměstnance,
my naopak nové tváře vítáme - ať už jde
o profesionály nebo nováčky v oboru. Motivace učit se v každém věku a neustále na
sobě pracovat je u nás žádaná. A díky přílivu nových projektů máme i řadu nových
volných pozic. Čili pokud s novým rokem
uvažujete o změně a máte chuť i zdravé ambice - podívejte se na naše webové stránky, jestli nehledáme právě vás! to
ale není tak, že bychom nevítali nováčky.

Chuť učit se a neustále na sobě pracovat je
u nás žádaná a stále máme řadu pozic volných. Tak pokud s novým rokem uvažujete
o změně a máte chuť i ambice, rozčiluje
vás, když někdo dokola opakuje „to nejde“ podívejte se na naše webové stránky, jestli
nehledáme právě vás!
Michaela Zumrová

Poslední šance
sjednat dluhopisy
BICZ
Už jen do konce března 2021
můžete nakoupit dluhopisy
holdingu BICZ. Nabízí
konzervativní, ale zároveň
stabilní zisk 5,5 % ročně.
Úroky se vyplácí dvakrát do
roka, přičemž emise skončí
v roce 2025. Za výnosy
z prodaných dluhopisů
nakupuje BICZ nemovitosti
a jejich zhodnocení pak
využívá pro výplatu úroků
z dluhopisů. Cena za jeden
kus činí 50 tisíc korun a je
jen na vás, kolik si jich
pořídíte, počet není omezen.
„Díky našim dluhopisům
můžete nepřímo vložit
své peníze do nemovitostí
a z toho profitovat, ačkoli
nedisponujete desítkami
milionů. Jsou tak variantou
opravdu pro všechny
střadatele,“ dodává ředitel
divize Finance Robin Šimek.

Zlaté Vánoce

a krásný nový rok

www.bicz.cz

Nejlepší dárek je ten,
který vám vydělá
Minimální hodnota nákupu je 1 kus dluhopisu,
tedy 50 000 korun. Maximální hodnota přitom není omezena.

Klient si sám určí, jakou částku si může a chce nechat zhodno�t.
Příležitost mají opravdu všichni – malí, střední i velcí.

Nakoupit lze přímo u obchodních zástupců společnos� BICZ Bond 2020 s.r.o.,
která je Emitentem dluhopisů.

Více informací na www.bicz.cz/dluhopisy
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Ženy v advokacii
Brzy oslavíme sto let, kdy brány právnické fakulty opustila první absolventka. Zářným příkladem, že ženy v advokacii
nezůstávají jen v řadových pozicích, je nová vedoucí advokátka pražské pobočky ARROWS Mgr. Renata Pirklová. Co
její nový post obnáší, a jak velkou roli hrají při jeho výkonu léta praxe?

Co vše spadá do vaší gesce?
Mgr. Renata Pirklová
vedoucí advokátka ARROWS

V ARROWS jste pracovala hned po
škole už jako koncipientka, v současnosti zastáváte post vedoucího
advokáta. Jak se to člověku povede,
vystoupat za tak krátký čas tak vysoko, navíc v poměrně maskulinním
prostředí, jakým právo je?
Sama jsem si tuhle otázku pokládala
v době, kdy jsem s partnery naší kanceláře
řešila možnost, že se této funkce zhostím.
Myslím, že receptem na úspěch je v mém
případě kombinace více faktorů. Pozice
vedoucího advokáta je manažersko-administrativní což znamená, že předpokladem
pro její výkon je bezesporu schopnost vést
lidi, organizovat práci v týmu, působit interně jako jakýsi styčný bod mezi vrcholným vedením a ostatními kolegy, a zároveň reprezentovat firmu navenek. K tomu
všemu je zapotřebí jistá dávka nasazení
a zodpovědnosti, schopnost poradit si za
všech okolností, být organizovaný a spolehlivý jedinec, který je navíc přijímán
kolektivem často i seniornějších kolegů.
Taková jsem se snažila být vždycky. Bez
ohledu na to, na jaké pozici jsem působila,
snažila jsem se ji plnit na 100 procent. To
se myslím vyplatilo. Za svůj kariérní růst
ale vděčím z velké části i tomu, že vedení
společnosti přemýšlí progresivně a snaží
se v nás už od pozice studentů vychovávat samostatné jedince, na které se nebojí
přenést zodpovědnost za dílčí úkoly při
vedení firmy.
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Své profesní fungování v ARROWS momentálně dělím na dvě části. Především se věnuji našim klientským kauzám, které vedu
a řeším tak, jako tomu bylo před nástupem
na pozici vedoucí advokátky. Pak se věnuji
právě práci vedoucí advokátky se vším, co
k ní patří. Spolu s kolegou jsem například
zodpovědná za chod pražské pobočky. To
v praxi znamená, že řeším zejména personální, provozní a ekonomické záležitosti.
Vše obvykle začíná pondělní poradou, na
které se všichni sejdeme, řešíme probíhající
kauzy, rozdělení práce, klientskou fakturaci a jiné pracovní radosti i starosti. Věnujeme se ale i celé řadě dalších otázek, jako
je systém vzdělávání našich právníků, jejich
odměňování, motivace nebo naše působení
v mezinárodní síti ARROWS International.
A protože jsme celorepubliková kancelář,
pravidelně se také potkáváme a spolupracujeme s kolegy z dalších poboček v Hradci Králové a Olomouci. V neposlední řadě
se setkáváme s klienty a udržujeme dobré
pracovní vztahy na pracovních i mimopracovních akcích.

Osobně se specializujete na oblast
soukromého, rodinného a pracovního
práva. Jaký byl zatím váš nejnáročnější případ, který jste řešila?
Obecně náročnou oblastí, především co do
emoční roviny, je rodinné právo. Mezi ty
nejsložitější případy řadím ty, ve kterých
se rodiče dohadují o své děti. V takových
kauzách bojujete o další osudy konkrétních
lidí a jejich budoucí rodinné vztahy. V rozvodových případech je spolupráce s klienty
po určitou dobu velmi intenzivní. Musí se
vám otevřít v těch nejcitlivějších otázkách

a věřit, že jim je pomůžete vyřešit v jejich
nejlepším zájmu a zájmu jejich dětí. Takové
„boje“ jsou samozřejmě trochu jiné než ty,
ve kterých jde jen o materiální záležitosti.
Je to náročný proces pro všechny zúčastněné. Když opominu emoce, bývají rodinně-právní kauzy často velmi složité i po právní
stránce. Dělení společného jmění manželů
zejména v situaci, kdy mají manželé rozsáhlejší majetek, nebo některý z nich investoval
do společného majetku své výlučné finanční prostředky, bývá leckdy oříšek. Přidáte-li
k tomu fakt, že s klienty trávíte dlouhé hodiny na náročných jednáních před soudem,
máte o vypjaté a emočně nabité situace vystaráno.

Rok 2021 už je za dveřmi. Čekají nás
v oblasti práva nějaké významné novinky?
Určitě bych zmínila velkou novelu zákoníku
práce. Některé změny platí již od července,
ale ty největší nás čekají právě až s příchodem nového roku. Jako příklad mohu uvést
zavedení zcela nového institutu sdíleného
pracovního místa, na kterém se střídají alespoň dva zaměstnanci se stejným druhem
práce a sjednanou kratší pracovní dobou.
Za zmínku stojí i řada změn v pravidlech
pro počítání dovolené, změny v oblasti doručování písemností (například výpovědí),
změny v odvolávání vedoucích pracovníků, změny ve vysílání zaměstnanců do zahraničí apod. Novela je skutečně rozsáhlá
a významná, proto doporučuji zhlédnout
videa mých kolegů, která se novely týkají. Je
v nich řada zajímavých tipů jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.
(red)

Na tebe,

zimo

Cukroví pro
každého
Možná to tak nevypadá, ale cukroví je jedno z nejožehavějších vánočních témat v každé rodině. Někdo nechce žádné
změny v tradičním rodinném repertoáru, jiný musí každý rok vyzkoušet nový druh, třetí experimentuje s ingrediencemi
v klasických receptech, další zase peče podle nejnovějších trendů. A to samozřejmě není vše, další spory přijdou, když
dojde na složení tradičních druhů – dejte si vedle sebe dva kousky lineckého, pracen nebo vanilkových rohlíčků od
různých hospodyněk a ani jednou nebudou chutnat stejně. Stejně tak se liší názory na to, kolik týdnů před Vánocemi
začít péct, jak cukroví skladovat a tak dále. Nemluvě o tom, že buď ho upečete hodně, nebo málo. Z pečení cukroví se
tak někdy stává doslova dobrodružství, v jehož cíli je plná mísa sladkostí. Připravili jsme pro vás šest tradičních i netradičních receptů na vánoční laskominy a navrch ještě řadu zajímavostí nejen o cukroví. Tak sladké a veselé!
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PRACNY: JSOU OPRAVDU TAK
PRACNÝ?
Jeden z ikonických kousků tradičního svátečního pečení. Voní i chutnají po oříšcích
a kakau, a protože se obalují v cukru, vypadají, jako by byly jemně posněžené nebo
lehce omrzlé. Mezi vánočním cukrovím
tvoří společně s lineckým a perníčky neochvějnou „svatou trojici“. My pro vás máme
jeden z nejklasičtějších a nejsnadnějších
receptů, prověřený celým stoletím.

Kakaovo-oříškové pracny
250 g mletých ořechů, nejlépe vlašských

Ze všech surovin vypracujeme hladké
těsto, které necháme odpočinout v lednici třeba i několik dnů. Typické pracnové
formičky si před první dávkou vymažeme
sádlem nebo máslem. Těstem je plníme
tak, aby nebyly plné až po okraj, a těsto
v nich prsty trochu přimáčkneme. Pečeme
je v troubě při 160 stupních asi 5 minut.
Venku je necháme 2 minuty trochu vychladnout, vyklepneme z formiček a ještě teplé obalujeme ve směsi moučkového
a vanilkového cukru.

PERNÍČKY: TAK VONÍ
VÁNOCE

200 g hladké mouky
50 g holandského kakaa
2 vejce
směs cukru moučka a vanilkového cukru
na obalení

Medové perníčky
Na těsto:

50 g másla
650 g hladké mouky
7 lžic mléka
4 žloutky
150 g medu
2 lžičky perníkového koření (mletá směs)
2 lžičky sody
Na polevu:
170 g cukru moučka
1 bílek

250 g másla
250 g moučkového cukru

tiž nezměknou ani do Nového roku. S naším receptem vám to však nehrozí.

Tak jako Vánoce každému chutnají jinak,
tak i každému jinak voní. Přece jen ale existuje jedna vůně, kterou máme s Vánocemi
spojeni snad všichni – vůně perníku, tedy
směsi skořice, hřebíčku, anýzu a badyánu.
Perníčků se leckdo v kuchyni bojí, často to-

citronová šťáva z jednoho citronu
Ze všech surovin vypracujeme těsto, vyválíme ho a formičkami vykrájíme tvary. Perníčky pečeme 8-10 minut v troubě vyhřáté
na 180 stupňů. Zdobíme polevou.
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BEZLEPKOVÉ: KLASIKA JINAK
Bezlepková dieta s sebou nese po celý rok
nutnost opatrného výběru potravin a pečení ze speciálních surovin. Nijak nás proto nepřekvapí, že stejné je to i s vánočním
cukrovím. Nemusíte se bát, že by výsledek
tohoto možná trochu netradičního pečení byl bez chuti a vůně, opak je pravdou,
a tak – vzhůru do tvoření bez lepku!

Mrkvové sušenky
200 g bezlepkové mouky
120 g másla
100 g strouhané mrkve
1 vejce
1 lžička prášku do pečiva
1 vanilkový cukr
směs cukru moučka a vanilkového cukru
na obalení
Mrkev oloupeme a nastrouháme, smícháme ji s ostatními ingrediencemi a vypracujeme těsto, které rozválíme. Formičkami vykrajujeme tvary a pečeme na plechu
vyloženém pečícím papírem asi 15 minut
v troubě vyhřáté na 220 stupňů. Ještě teplé obalujeme ve směsi vanilkového cukru
a cukru moučka.

6x z historie
vánoční
tabule
NA MODRO? NA ČERNO!
Pohled na dnešní štědrovečerní tabuli tomu
nenasvědčuje ani náhodou, ale Štědrý den
býval součástí období půstu. To se ovšem
nevztahovalo na rybu, a tak se v domácnostech začaly rodit slavnostnější úpravy
rybího masa, konkrétně kapra, který se na
vánočních stolech objevil až na začátku 19.
století. Upravoval se na modro (vařený ve
zředěném octě nebo bílém víně s kořenovou zeleninou) nebo na černo (připravoval
se tři dny a pekl se v omáčce z mandlí, rozinek, perníku, povidel, ořechů a sladkého
piva). V trojobalu smažený kapr se poprvé
objevuje až u Magdaleny Dobromily Retti36
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NEPEČENÉ: LEHČÍ UŽ TO
NEJDE
Ne tedy že by nepečené cukroví bylo lehké
co do kalorické vydatnosti, nic takového!
Ale náročností své přípravy vzbudí odhodlání vydat se do krajin pomoučených rukou
a upatlaného válu i ty, kteří si ve světě cukroví zatím moc nevěří. Archetypem nepečeného cukroví jsou sladké kouličky, které
ve svátečních receptářích najdete na mnoho způsobů. Tady je jeden z nich.

Rumovo-kokosové koule
60 g lískových ořechů
100 g cukru moučka
100 g rybízové nebo višňové marmelády
100 g rozinek
240 g piškotů
100 g másla
100 ml rumu
30 g holandského kakaa
strouhaný kokos
Oříšky nameleme, piškoty nadrtíme válečkem na těsto. Obě sypké hmoty smícháme,
přidáme k nim cukr, marmeládu, rozinky,
rozpuštěné máslo, kakao a rum. Těsto necháme ztuhnout v lednici. Pak z něj tvarujeme koule, které obalujeme v kokosu.

gové v roce 1895, slavná kuchařka se nechala inspirovat v Rakousku. Jako štědrovečerní
pokrm se společně s bramborovým salátem
rozšířil až po 2. světové válce.

SLADKÁ VANDROVNICE
O pečení vánoček se poprvé dočítáme už
v pramenech ze 16. století. Tehdy se ovšem pekla i nezapletená, což možná souvisí
s tím, že její původ je v bílém obřadním chlebu. Oválný tvar vánočky, jak ji známe dnes,
má připomínat dítě v zavinovačce – vánoční
symbolika je dokonalá! Obvykle se vánočka plete ve třech patrech, ti nejzručnější ji
dokonce dokážou zaplést z šesti pramenů,
většina ostatních si vystačí se čtyřmi. Druhé
patro tvoří klasický tříramenný cop, vrchní
patro pak dva stočené prameny těsta. Víte,
že se jí říkalo také vandrovnice, houska, pletenice nebo štědrovka?

U MUZIKY NA VÁNOCE
Kdybyste v některém popisu Vánoc našich
prababiček a pradědečků narazili na výraz muzika, pak vězte, že nešlo o hudební
37
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RAW: NĚKDO TO RÁD RÓ
Nepečené cukroví – jedna z velkých kapitol vánočních receptářů – dostala nový
rozměr s módní vlnou raw stravování, tedy
konzumování potravin, které neprošly žádnou tepelnou úpravou. Repertoár vánočního cukroví znal už předtím všemožné
nepečené kuličky, ostatně mezi nepečené
cukroví patří i slavná vosí hnízda neboli
úlky. Ovšem pravé raw cukroví – to je trochu něco jiného.

Pekanové dortíčky
s meruňko-mangovým džemem
Na korpus:
300 g pekanových ořechů
10 datlí
8 lžic kakaa
1 lžička vanilky
šťáva z poloviny citronu
špetka soli
Na marmeládu:
2 hrsti sušených meruněk
1 oloupané a nakrájené mango
Ingredience na korpus společně rozmixujeme a vypracujeme z nich těsto. Polovinu rozprostřeme na plech nebo tác do

zpestření Štědrého večera, ale o oblíbený
vánoční kompot – jablka, hrušky a švestky
povařené se skořicí a hřebíčkem ve vodě
oslazené vanilkovým cukrem. Hotové se
ozdobilo ještě sušenými švestkami, zalilo
šťávou a podávalo vychlazené, někde navíc
ještě s mandlemi, rozinkami či perníkem.
Podle tradice zaručovala muzika na vánočním stole v rodině svornost.

FOFREM NA TALÍŘ
Jednu z oblíbených vánočních specialit podávaných v pražských bohatých rodinách
představoval tucet pečených šneků. Tato
tradice se po 2. světové válce téměř vytratila, z domácí přípravy šneci vymizeli zcela
a také v restauracích se vyskytují poměrně
zřídka, jednou z výjimek je tradiční restaurace v Klokočné legendy české kuchyně
Jaroslava Sapíka. Dnes se v profesionální
úpravě nechávají živí šneci týden naložení
v octě, aby se vyprázdnili. Pak se semelou
a s ostatními ingrediencemi několikrát tepelně upraví, aby se mohli v podobě kuliček
vrátit zpět do vymytých ulit a konzumovat.
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čtverce nebo obdélníku a dáme do lednice, kde ztuhne. Mezitím si připravíme
marmeládu tak, že rozmixujeme meruňky
s mangem. Když těsto v lednici vychlad-

ne, namažeme na něj marmeládu a z druhé poloviny těsta vytvoříme horní vrstvu.
Opět vychladíme, nakrájíme na kostky
a servírujeme.
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MODERNÍ: VRAŽ DO TOHO
NĚCO NOVÉHO
Ruku na kuchařku – když vznikne moderní
recept, často jde o novou variaci tradičního postupu. U cukroví to platí dvojnásob.
Navíc je to dost nevděčná disciplína, přicházet s novinkami do tak tradičního světa,
jako je ten vánoční. Připravili jsme si pro
vás recept, který v sobě spojuje to nejlepší z klasického „slepovaného“ cukroví, ale
přitom mu dává nezvyklý šmrnc.

Matcha vykrajované cukroví
80 g loupaných mandlí
240 g hladké mouky
sůl
2 lžíce matcha čaje
80 g cukru moučka
1 sáček vanilkového cukru
200 g másla
1 žloutek
šípková nebo meruňková marmeláda
Mandle nameleme nebo rozmixujeme
najemno, prosejeme k nim mouku, přidáme špetku soli, matcha čaj, moučkový
i vanilkový cukr. Vše promícháme, přidáme nakrájené změklé máslo a propracujeme rukama na hladké těsto, do kterého

nakonec zapracujeme žloutek. Hotové
těsto necháme do druhé dne odpočívat zabalené ve folii v lednici. Pak z něj
vyválíme 3 – 5 mm silný plát a vykrajujeme formičkami tvary, které přendáme

na plech a pečeme asi 10 minut v troubě
vyhřáté na 170 stupňů. Hotové (vychladlé)
slepujeme marmeládou.
Emil Stelinger

HOSTINA NA HOUBY
S Krkonošemi jsou spojena houbová jídla
a nejinak je tomu v případě těch vánočních,
dodnes se zde o svátcích připravuje tradiční
vánoční hubník či hubovec. Jeho základem
jsou nakrájené housky vložené do vajíček
rozmíchaných s mlékem a rozpuštěným
máslem. Přidají se ještě povařené sušené
houby, sůl, pepř, česnek, majoránka a trocha
strouhanky. To vše se pak dá do vymaštěného pekáče a upeče v troubě.

ŠUP DO PEŘINKY
Asi proto, že Vánoce jsou ze všech svátků
do roka těmi nejzachumlanějšími, dali naši
předkové další laskomině nejkrásnějšího
večera v roce jméno peřinky nebo také peciválky. Z kynutého těsta se upekly buchtičky ne nepodobné těm, kterým dnes říkáme
dukátové. Spařily se horkým mlékem, osladily medem a podávaly sypané v hmoždíři
tlučenými sušenými hruškami, tedy prachandou, strouhaným perníkem nebo mákem,
případně zalité hustou a vydatnou makovou
omáčkou.
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Jak na Nový rok,
tak po celý rok
Skončím, začnu, musím, nesmím, už nikdy, už navždy… Také jste se někdy pokoušeli dělat něco od Nového roku jinak?
Ano? Pokud se vám to podařilo – blahopřejeme! Pokud ne – nezoufejte, nejste v tom sami, většina lidí, kteří se pouštějí
do novoročních předsevzetí, prý ve svém úsilí neuspěje. A proto pro vás máme pro nový rok 2021 desatero tipů na
novoroční předsevzetí, inspirovaných vším, co v našich životech změnil rok 2020. Dobrá zpráva je, že jsou tak snadné,
abyste je zvládli levou zadní!
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BUDU DĚLAT NĚCO PRO
ZDRAVÍ

PODPOŘÍM MÍSTNÍ
PODNIKATELE

ZKUSÍM SÁM NĚCO
PĚSTOVAT

Hlavně to zdraví! Tohle přání budeme letos
o vánočně-novoročním čase slýchat dozajista častěji než v jiných letech. A téměř
jistě ho většina z nás letos poprvé řádně
docení. Zkušenost, kterou jsme společně
udělali v končícím roce, pro to jednoznačně mluví. A tak – pojďme naproti vlastnímu
zdraví! Ne že by byly všemocné, ale tady je
pár dobrých rad. Spěte alespoň sedm, lépe
osm hodin. Den začínejte nalačno sklenicí
vlažné vody s pár kapkami citronu. Věnujte ráno pár minut cvičení – třeba s mobilní aplikací 7 Minute Workout je to hračka.
Nepřejídejte se. Pijte alespoň 2,5 litru tekutin denně – nezapomínejte na minerálky,
čaj, ovocné a zeleninové šťávy, ale i vývary.
Že to není žádná věda? Nic převratného?
Víme. Tím spíš to zvládne skutečně každý!

Nakupovat ovoce a zeleninu a třeba i mléko či jogurty od místního farmáře už není
nic neobvyklého. Ale menších i větších
podnikatelů je ve vašem okolí mnohem víc.
A právě teď, po roce, kdy měli řadu měsíců
ve výloze nedobrovolně cedulku Zavřeno,
vás potřebují víc než dřív. Pojďme u nich
utrácet víc než u velkých řetězců a značek. Místní kavárna? Místní značka módy?
Místní pivovar? Vše místní je trefa do černého! Pokud váháte, kde začít, doporučujeme jako užitečný rozcestník třeba web
www.hradecsipomaha.cz – najdete tam
kolem stovky zdejších živnostníků, kteří
vás určitě budou vítat s otevřenou náručí.
Spoustu z nich můžete podpořit i nákupem voucheru na služby nebo předplatným jejich služeb.

Let it grow! Tedy – nechte to vyrůst! Snadnější než jít pro rajčata do obchodu je skočit
pro ně na zahrádku. Teď v zimě je ideální čas
na plánování, co na jaře kam zasadíte na zahradě nebo aspoň v truhlících na balkóně.
Šlágrem posledních let je vlastní česnek –
vyhraďte si záhonek na zahradě, vyberte
ideální odrůdu a hurá do toho: česnek je
sice nejlépe sázet na podzim, ale řadě odrůd
se dobře daří i při jarní výsadbě. Sklízet pak
budete přibližně v srpnu. Zahrádkářské minimum, které hravě zvládnete na balkóně
a v nejhorším případě třeba i jen na kuchyňské lince, jsou bylinky všeho druhu. Fantazii
se meze nekladou – vsaďte na klasiku v podobě petrželky, bazalky či oregana, ale nebojte se ani méně obvyklých rostlin. Estragon, koriandr či stévie se těší na seznámení!
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POMŮŽU POTŘEBNÝM
Pomoc všeho druhu vládla uplynulému
roku. Ovšem pomáhat bude in i po celý rok
2021. Pokud jste nestihli být Ježíškovým
vnoučetem, nic není ztraceno! V domovech
seniorů uvítají pomoc všeho druhu určitě
i jindy než jen před Vánoci. Slyšeli jste třeba o dobrovolnících, kteří chodí seniorům
číst nebo si s nimi třeba prostě jen povídat?
To byste určitě zvládli. Stejně tak, když se
rozhlédnete, najdete ve svém okolí děti samoživitelů či méně majetných rodin, kde by
váš starší počítač ještě dobře posloužil – to
není jen o online výuce. Svou pomocí nebo
darem můžete určitě podpořit celonárodní
sbírky a organizace, ale i tady u nás v regionu najdete řadu neziskovek, které konají
dobro všude, kam se podíváte.

BUDU MÍT ČAS SÁM NA SEBE
Mít čas sám na sebe, sám pro sebe – ale co
to vlastně znamená? Čas, který vám nikdo
nevezme, může mít (a má) tisíc podob. Co
třeba jít si koupit něco jen tak pro radost
a pak se z toho radovat? Dobře! Pořídit si
čtenářskou průkazku do knihovny? Ještě
lépe! Strávit celý den nicneděláním v pyžamu? Skvěle! Podniknout neplánovaný
výlet do Prahy s procházkou z Václaváku
až na Pražský hrad? Výborně! Nebudeme
za vás vymýšlet, co vše může naplnit čas,
který bude jen váš. Určitě pár tipů máte
sami, najdete je uložené ve své mysli…
možná někde hodně hluboko a toužíte po
tom dlouho, možná to máte hned navrchu
a napadlo vás to teprve včera. V každém
případě si pamatujte, že čas, který strávíte
sami se sebou, je jedním z nejdůležitějších!
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ZDOKONALÍM SE
V TECHNOLOGIÍCH

KAŽDÝ DEN BUDU MÍT
DŮVOD K RADOSTI

Pokud jediný zoom, který znáte, se nachází na vašem fotoaparátu, pokud lepicí páska přes webkameru na vašem počítači je
k němu už ta léta úplně přirostlá a pokud
neznáte rozdíl mezi Facebookem a Facetimem, pak možná máte problém. Přinejmenším to znamená, že vás na jaře i na podzim
minul boom kontaktu na dálku prostřednictvím technologií, a to ať už kvůli práci nebo
jen za účelem obyčejného mezilidského sdílení. Ačkoliv zrovna to samozřejmě žádná
technika nenahradí, No jistěže, chytrý telefon je někdy chytrý až moc a volání nabízí
už jen jako víceméně doplňkovou funkci, ale
pojďme si z něj vzít to lepší. Zavolejte někomu, kdo žije daleko a jen tak ho neuvidíte –
a zkuste si rovnou střihnout videohovor.
Uvidíte, jakou budete mít oba radost!

Kdy jste si naposledy přečetli oblíbenou
básničku, poslechli zamilovaný song, prolistovali rodinné album, vyrazili na bezcílnou
procházku městem nebo ochutnali novou
příchuť latté v oblíbené kavárně? Že ani
nevíte? Rádi věříme. V každodenním shonu
je snadné zapomenout, že existuje cosi jako
radost ze života a ta že se skládá převážně z maličkostí, dobrou náladou počínaje
a drobnými radostmi všedního dne konče.
Zkuste proto právě tímhle předsevzetím
začít. Může vám denně zabrat pět minut,
ale i půl dne – to už záleží jen na vás. Doporučujeme začít s menšími věcmi, po těch
větších už začnete toužit sami. Když svůj
malý rituál zařadíte do každodenního programu, garantujeme vám do týdne zlepšení
nálady

Zima

zima 2020

ZÚTULNÍM SVŮJ DOMOV

PŮJDU NA TO… HLOUBĚJI

Také jste letos strávili doma víc času,
než jindy? Chápeme a sdílíme, v tom
jsme všichni společně. Vůbec bychom se
proto nedivili, kdybyste si při té příležitosti všimli nedovírajících dveří, chybějící poličky, nevyužitého koutu nebo
okna čekajícího na svůj závěs. Nemusel
se z vás při jarním či podzimním nedobrovolném pobytu doma stát zrovna kutil
Tim, který opraví, na co přijde a vyrovná
všechny údržbářské deficity. Stačí, že se
vám v hlavě začaly rodit nápady… jaké
polštářky by se hodily na gauč. Že tahle
zeď si říká o stylově zarámovaný akvarelový obraz. Kolik různých barev květináčů byste napočítali a že by možná bylo
fajn, kdyby spíš byly stejné nebo alespoň
ladily. Prostě a jasně – zkuste i v novém
roce mít na paměti, že to, jaký je náš domov, má velký vliv na to, jací jsme. o sto
procent!

Často se dnes skloňuje, že pandemická situace se vším tím, co nám dočasně
vzala, nám možná přinejmenším trochu
pootevřela oči a změnila naše někdy
povrchní vidění věcí na přece jen trochu hlubší. Uvědomili jsme si, že přát si
„hodně zdraví“ není jen tisíckrát vyřčená fráze, ale často opravdu to nejlepší
možné přání. Zjistili jsme, že být s někým pár hodin denně není to samé, jako
být s ním bez přestání několik týdnů

a měsíců. A stejně tak že nám dost možná najednou schází někdo, s kým jsme
se vídali právě jen těch několik hodin
denně. Že možnost kdykoliv se zvednout
a vyrazit do jiného města nebo země nemusí být zase tak samozřejmá. Stejně
jako oběd v restauraci, nákup v obchodě,
ale i obyčejný pozdrav podáním ruky či
objetím. Dejme si předsevzetí, že o důležitých věcech budeme uvažovat hlouběji.
Emil Stelinger

ZAČNU DĚLAT NĚCO PRO
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Možná jste mezi smrští negativních covidových zpráv zaznamenali těch nemnoho pozitivních, týkajících se životního prostředí.
Tak třeba se na celé planetě významně
snížilo znečištění ovzduší – jen nad Čínou
o celých 25 %! V Benátkách se jindy kalné
vody zdejších kanálů proměnily v čisté, objevily se v nich ryby a labutě. A u Sardinie
byli po letech viděni delfíni. Že je to jen
dočasné zlepšení? Nejspíš ano. Ale když
změna chování tolika lidí na Zemi dokázala
tak velké věci, dokáže změna chování jednotlivců alespoň malé věci. Ale ty se také
počítají! Zachytáváte na zahradě dešťovou
vodu? Můžete jí tak získat desítky kubíků
ročně! Máte kompost? Z kuchyňského odpadu vznikne cenné hnojivo na zahradu!
A co takhle nahradit při praní aviváž pár
kapkami přírodního vonného olejíčku? Jde
to doslova na každém kroku!
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Malý vánoční
zázrak
Jan Franus byl soukeníkem v Hradci Králové. O jeho životě toho příliš nevíme, ale můžeme se domnívat, že jeho soukenická dílna byla úspěšným podnikem. Jak jinak si vysvětlit, že v roce 1505 nechal na vlastní náklady vyrobit nádherný
zpěvník s bohatým zdobením, který pak 8. listopadu věnoval zdejší Katedrále Svatého Ducha. Do Štědrého dne roku
1505 sice zbývalo hodně času, ale nedejme se mýlit – tehdy ještě dárky nosil Mikuláš. A do jeho příchodu už chyběl
jen necelý měsíc. Svým způsobem tak byl Franusův kancionál když ne vánočním, tak alespoň předvánočním dárkem.
A co víc: kromě dalších úchvatných skladeb obsahoval i píseň, která se měla stát jednou z nejniternějších a zároveň
nejsilnějších českých vánočních koled vůbec. Narodil se Kristus Pán.

K Franusově zámožnosti jistě přispělo i to, že byl hradeckým purkmistrem.
I díky tomu si mohl dovolit nechat vyrobit
vskutku velkorysý dar: desky kancionálu
dosahují úctyhodné výšky 70 centimetrů
a šířky 45 centimetrů a svazek váží něko-
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lik desítek kilogramů. Vázán je v dřevěném
rámu potaženém bílou vepřovicí, zdobí ho
ornamentální slepotisk a bohaté ozdobné kování. Stránky pak dekorují výpravné
malby, které jsou připisovány Janíčkovi
Zmizelému z Písku.

„VÝBORNÉ A SLAVNÉ DÍLO“
Hned v úvodu kancionálu se dočteme
o okolnostech jeho vzniku a darování.
„Dne 8. listopadu r. 1505 po Kristově vtělení, pátého dne potom, co se krutý mrazivý
Saturn setkává ve znamení lva s hněvivým
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Marsem, pilný muž, pan Jan, příjmením
Franus, občan města Hradec Králové, jehož řemeslem bylo soukenictví, objednal ve
své horlivosti vlastním nákladem za 55 kop
pražských grošů do kostela Ducha Svatého
tuto knihu, která je opravdu pamětihodným
a velkolepým dílem. Nejsilnějším důvodem
bylo to, aby se z ní nesmrtelný Bůh a všichni jeho svatí v hojnosti neustále oslavovali
a ctili. On pak nemohl více přispět k spáse své duše než skrze toto výborné a slavné
dílo.“
Na 367 listech kancionálu najdeme chorály, ale i vícehlasé latinské skladby a písně.
Téměř všechny dnes objeví jen badatel,
který bude v bílých rukavičkách obracet
pergamenové listy, ale jedna z nich se stala natolik známou, že ani běh času si na ni
nepřišel.

ČESKÁ VÁNOČNÍ HYMNA
Píseň Narodil se Kristus Pán je označována za nejstarší dodnes známou a oblíbenou vánoční píseň, někdy dokonce za
českou vánoční hymnu. Je jednou z těch,
jejichž autorství zůstane nejspíš už navěky
zahalené rouškou tajemství. Víme však, že
pochází z 15. století, kdy vznikla z latinské
duchovní písně Ave hierarchie coelestis
– Buď pozdraveno, kněžstvo nebeské. Ta
byla známá prý ještě o 200 let dřív. Ačkoliv hradecký zpěvník obsahuje začátek
skladby Narodil se Kristus Pán jde o cenný
doklad jejího významu pro tehdejší městskou a kulturní společnost. Zajímavostí
je, že původně měla jen čtyři sloky, další
dvě jí přibyly v pozdější době a svým způ-

sobem na původní čtyři příliš nenavazují.
Poprvé se objevily v roce 1636 ve slovenském evangelickém zpěvníku Cithara sanctorum, ale jejich původ prý spočívá už ve
slavném Jistebnickém kancionálu z roku
1420. Na rozdíl od prvních čtyř slok, které se zpívají dodnes, se liší především tím,
že v nich schází závěrečný verš „Z života
čistého, rodu královského, nám, nám narodil se“. Píseň se stala populární i mezi
v Čechách žijícími Němci, a tak vznikla její
německá verze Freu‘ dich Erd‘ und Sternenzelt – doložená je už někdy kolem roku
1520.
Možná vás to už taky napadlo. Čím je zrovna tahle vánoční koleda výjimečná? Proč
je už 600 let tou příslovečnou českou vánoční hymnou právě ona? Každý hudební
skladatel i zpěvák vám potvrdí, že hit se
nedá napsat, hitem se píseň musí stát.
A podobné je to i v našem případě. Odpověď na otázku po výjimečnosti písně, v níž
lid do zázračné vánoční noci vyzpívává
svou naději „Nám, nám narodil se“, můžeme jen tušit. Snad dávala a pořád dává
lidem naději, že Goliáš může být oloupen
a člověk vykoupen, tedy že zlo může být
poraženo a dobro zvítězit. Není vám to
povědomé? Ano, právě to je poselstvím
tradičních českých pohádek, které tak
neodmyslitelně patří k českým Vánocům,
stejně jako koledy. Že by to všechno byla
náhoda? Nemyslíme si. Spíš malý vánoční
zázrak. Pomyslný kruh, na kterém najdeme koledy, pohádky, naději a příběh o zrození, se uzavírá.

Narodil se Kristus Pán
Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzít Bůh na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.
Ó milosti Božská, budiž s námi;
dejž, ať zlost ďábelská nás nemámí.
Pro Syna milého, nám narozeného,
smiluj se nad námi!
Dejž dobré skončení, ó Ježíši,
věčné utěšení věrných duší!
Přijď nám k spomožení, zbav nás
zatracení
pro své narození.

Emil Stelinger

Desky Franusova kancionálu			

List s podobiznou Jana Franuse			

List se skladbou Narodil se Kristus Pán

Vyobrazení Franusova kancionálu jsou v souladu s podmínkami licence CC BY-NC-SA 4.0 převzata z projektu Manuscriptorium.com a pocházejí ze zdrojů Národní
knihovny České republiky.
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Kam se poděli
sněhuláci?
Ladovská zima je fenomén, který nedává Čechům každoročně na podzim spát – už dobře deset let vyhlížíme zimu,
která by se blížila idylickým obrázkům inspirovaným dětstvím slavného malíře. Jaké vůbec byly zimy Ladova dětství
a jak se od těch dob změnily? „V posledních letech jsou teplejší, asi i ta letošní bude taková. Ale věřím, že té pravé zimy
se ještě dočkáme,“ říká v rozhovoru pro Quartier Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D., vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie královéhradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Stanislava Kliegrová
vedoucí oddělení meteorologie
a klimatologie ČHMÚ na
pobočce v Hradci Králové

U nás máme zimu zažitou asi nejvíc
z obrázků Josefa Lady – nekonečné
závěje sněhu, děti stavějící sněhuláky,
46

sáňkující na mezi, bruslící na rybníce.
Jaké vlastně byly zimy na přelomu 19.
a 20. století?
Ladovské zimy jsou legendární, nebo aspoň
v našich představách, které právě z Ladových obrázků vycházejí. Podívejme se
ale do naší klimatologické databáze, jak to
s nimi bylo doopravdy. Josef Lada se narodil

17. prosince 1887. V tom správném dětském
věku, kdy vnímal zimní radovánky, které
ho v pozdější tvorbě inspirovaly, tedy mohl
být v období 1890–1900. Teplota vzduchu
se tehdy měřila na více stanicích, ale pro
další srovnání uvedu data z naší nejdéle
měřící stanice - z pražského Klementina.
Vezmeme-li průměrné teploty vzduchu za
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celou zimní sezónu, tak z uvažovaných 11
zim se určitě aspoň čtyři dají pokládat za
mimořádně příznivé pro udržení sněhu,
nejchladnější z nich byla ta na přelomu let
1894 a 1895. I v těch mírnějších zimách ale
byly měsíce, které sněhové pokrývce přály.

A jak to s ní bylo? Bylo sněhu dost, aby
z něj mohl malý Josef Lada skutečně
stavět ty sněhuláky?
Řekla bych, že určitě. Bohužel z té doby
máme v databázi v rámci našeho území
údaje jen z jediné stanice v Českých Budějovicích. Ty dokládají, že v zimách tohoto
období bylo zaznamenáno více než 60 dní
se sněhovou pokrývkou, nejvíce během
zimních měsíců v letech 1894-1895 a 19001901, kdy se sníh udržel až 86 dní. To už je
opravdu mimořádné. Navíc v zimě v letech
1894-1895 přesahovala výška sněhové pokrývky ve více než polovině dnů 20 centimetrů. Dá se předpokládat, že v Hrusicích,
kde Lada trávil dětství, byly podmínky obdobné.

Vánoce a sníh – to je spojení, které má
u nás tradici. Kdy jsme vůbec bílé Vánoce zažili naposledy, tady ve středních a nižších polohách našich krajů?
Pro milovníky sněhových vloček jsou statistiky v tomto ohledu docela smutné. V nížinách Pardubického a Královéhradeckého
kraje jsme se přímo na Štědrý den těšili
souvislou sněhovou pokrývku naposledy
v roce 2010, a to jen několikacentimetrovou. Podíváme-li se hlouběji do minulosti,
skutečně bílé Vánoce jsme za posledních
20 let zažili jen třikrát. Rekordně nejvíc
sněhu u nás napadlo v roce 2001, kdy jsme
24. prosince v Hradci Králové naměřili přes
20 centimetrů sněhu. Pokud chceme bílé
Vánoce, musíme vyrazit do hor, tam to bylo
zatím docela jisté. Na naší stanici v Peci pod
Sněžkou chyběl na Štědrý den sníh v po-

sledních 20 letech jen dvakrát, a to v letech 2006 a 2015. Oproti tomu ve zmíněný
na sníh bohatý rok 2001, tam mohli lidé na
svátky zažít až 90 centimetrů.

prakticky v celé Evropě. Různé studie se zaměřují na úbytek množství sněhu i rozsahu
pevninských ledovců, které nabralo na obrátkách zejména v 21. století.

Mám pocit, že ještě v devadesátých
letech ty bílé zimy byly celkem standardem, ale pak se to najednou nějak
změnilo…

Souvisí tahle změna s tak často diskutovaným globálním oteplováním,
nebo se spíš jen nacházíme v periodě
sušších zim, jaké máme zaznamenány
i z minulosti?

Lidská paměť je v tomto ohledu značně
ošemetná. Pokud měla zima jen pár dní se
sněhem, ale zato ho bylo hodně, budeme si
ji pamatovat jako bílou? Nebo není důležité,
kolik sněhu je, ale aby ležel dlouho? Pokud
vezmeme data o množství sněhu, které celkem připadlo na stanicích za celou zimu,
vidíme, že se zimy s více a méně sněhem
nepravidelně střídají. V osmdesátých letech
napadlo hodně sněhu na přelomu let 19861987, v devadesátých ho bylo více o zimách
1992-1993 a 1995-1996. Všichni si také pamatujeme zimu 2005-2006, která inspirovala Jarka Nohavicu k napsání trefné písně
Ladovská zima. Zatím poslední zimu s výraznou sněhovou pokrývkou i ve středních
a nižších polohách jsme zaznamenali v letech 2009-2010. A ještě jedna zajímavost:
oficiálně nejvyšší sněhová pokrývka na meteorologické stanici na našem území v celé
historii měření byla zaznamenána v poměrně nedávné minulosti - v březnu 2005 na
Labské boudě v Krkonoších. Kolegové tam
tehdy naměřili celých 345 centimetrů.

Jsme u nás ve střední Evropě v téhle
proměně zim osamoceni, nebo se dotýká více zemí a evropských regionů?
Oteplování zaznamenávají prakticky všechny evropské země. V kontinentální střední Evropě je ještě výraznější. Dlouhodobé
trendy ve srážkových úhrnech jsou regionálně velmi proměnlivé a většinou statisticky nevýznamné, ale vliv teplejších zim na
menší množství sněhu se projevuje opravdu

Určitě nemůžeme v posledních letech
svádět menší množství sněhu jen na menší množství srážek. Například poslední
zima byla srážkově obvyklá, ale právě kvůli nadprůměrným teplotám jsme v nižších
a středních polohách zaznamenali sněhu
opravdu pomálu.

Dá se vůbec odhadnout, jestli a případně kdy se k nám bílé zimy vrátí?
Případně, jaké budou zimy příštích
let?
Podle předpokladů klimatických modelů
pro střední Evropu nás čeká další oteplování, tedy i teplejší zimy, v průměru se srovnatelným nebo o něco větším množstvím
srážek. V posledních letech jsme svědky
rychlejšího a dřívějšího nástupu jarních
teplot, to zřejmě bude ještě častější. Sněhu mimo nejvyšší horské polohy tedy spíše ubude a na jaře rychleji roztaje a odteče
i z hor. Poslední zima, kterou bychom označili jako tuhou, byla v pražském Klementinu zaznamenána v roce 1962-1963. Velmi
studené byly i zimy v 80. letech, konkrétně v letech 1986-1987 a 1984-1985. Naopak
v průměru nejteplejší byla pro celé naše
území zima 2006-2007, druhá nejteplejší
byla ta poslední. Předpokládáme, že se dále
budou střídat sušší a vlhčí roky, ale ani obvyklé množství srážek nebude kvůli stoupající průměrné teplotě vzduchu zárukou
sněhu všude, kde jsme na něj v minulosti
byli zvyklí. Stále však musíme mít na pamě-
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ti, že klimatické modely tímto způsobem
popisují průměrné chování klimatu, a že to
jistě nevylučuje možnost výskytu tuhých
a na sníh bohatých zim u nás, jen to zřejmě
do budoucna nebude tak často. Věřím ale,
že té pravé zimy se ještě dočkáme.

v Alpách mohlo zmizet 30–70 % sněhu,
děje se to v závislosti na dalším vývoji emisí skleníkových plynů. To všechno hory
a lidi v nich ovlivňuje a dále ovlivní a bude
vyžadovat značné přizpůsobení a změny
v mnoha ohledech.

Jak se proměna zim dotýká hor?

Sněhová pokrývka navíc přispívá
k doplňování podzemních vod. Můžeme jednoduše úbytek sněhu označit
za příčinu poklesu zásob podzemních
vod?

Klimatu horských oblastí se zaměřením
na výskyt sněhové pokrývky a její změnu
v posledních desetiletích je věnována celosvětově velká pozornost. Právě proto, že to
má přímý praktický dopad na život v těchto
oblastech často závislých na zimním turistickém ruchu. Úbytek sněhu byl od začátku 20. století zdokumentován v Alpách, ale
i u nás v Krkonoších a Jizerských horách.
Výsledky klimatických modelů naznačují, že do konce tohoto století by například

Přímá souvislost tam je. Pokud máme během zimního období celkově méně srážek
a tím i sněhu, voda hned na začátku vegetační sezóny v krajině chybí. Pokud je srážek v zimě obvyklé množství, ale kvůli vyšším teplotám převažuje déšť, voda rychle
odtéká již během sezóny a opět chybí

postupné doplňování podzemních zdrojů
během jarního tání. Přidáte-li vyšší jarní
teploty a jejich dřívější nástup, znamená
to, co se zásoby vody týče, v obou případech méně příznivou startovní pozici pro
vegetační období než po zimě, která by byla
bohatá na sníh.

Jak jinak se proměna zim dotýká naší
krajiny, přírody, úrody?
Vlivem oteplování, a tím i změnám charakteru zim se zabývaly mnohé studie, které
se týkají rostlin i živočichů. Najdete důkazy
o dřívějším rašení listů a květu rostlin, a to
v řádech dnů oproti situaci v 60. letech.
Také byly publikovány informace o vlivu
změny klimatu na dřívější hnízdění některých ptáků. Víme i o tom, že určité rostliny
a živočichové se vlivem klimatických změn
rozšiřují do vyšších zeměpisných šířek, do
podhůří a hor. Pokud jde o úrodu, nebezpečím je zejména sucho, pro které vytváří teplá a krátká zima beze sněhu „živnou půdu“,
a to hned na začátku vegetačního období.

Tušíme, jaká bude ta letošní zima?
Předpověď na déle než zhruba 10 dní dopředu je zvláště v Evropě stále problematická. Český hydrometeorologický ústav
vydává z tohoto důvodu maximálně měsíční výhled. Pravdou ale je, že některá velká
meteorologická centra už předpovědi na
zimu 2020-2021 zveřejnila, a podle většiny z nich čeká střední Evropu spíš mírná
a teplá zima s obvyklým množstvím srážek.
Kvůli teplotám opět půjde spíš o déšť než
sněžení. Neznamená to však, že nemůže
mít kratší studená období, která však nejsou modely na tak vzdálené časové období
schopné v detailu určit.

Na závěr osobní otázka – co se vám
vybaví, když se řekne tradiční česká
zima?
Vyrůstala jsem v 70. a 80. letech v Pardubicích, takže jsem zvyklá spíš na zimy „na blátě“, i když vzpomínky na zimní radovánky
ve městě také mám. Určitě si jako spousta
tehdejších školáků vzpomínám na výjimečný Silvestr roku 1978, kdy během pár hodin
dramaticky klesla teplota o téměř 30 stupňů a třeskutý mráz na několik následujících týdnů celou republiku zcela ochromil.
Nám, tehdy školou povinným, přinesl uhelné prázdniny, které trvaly do konce ledna.
Dále si vzpomínám na zimu 2009-2010,
která byla i v Pardubicích na sníh bohatá.
Mám ji spojenou s neustálým vyhazováním
sněhu kolem domu, odhrabováním auta
a parkovacího místa.
Emil Stelinger
foto: archiv Českého hydrometeorologického ústavu
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Přepněte jinam!
Televizním Vánocům vládnou pohádky a filmy se sváteční atmosférou. Je to tak trochu cesta do dětství, trochu do
idylické vánoční atmosféry a trochu do světa, jaký bychom ho rádi měli. Ale co si pustit na Nový rok a vůbec v prvních
dnech s novým letopočtem? Doporučujeme filmy, které vás v tom nejlepším slova smyslu nakopnou! Nechte se inspirovat
velkými i malými příběhy, které mají jedno společné - ukazují, že nikdy není pozdě začít se na sebe i na svět dívat jinýma
očima. Prostě a jednoduše - zapomeňte na starý rok, přepněte jinam a vzhůru do nového roku k novým začátkům!

FORREST GUMP
Třicet let americké poválečné historie
v jednom filmu. Jeden obyčejný život na
pozadí velkých dějin ve 142 minutách. Snad
každý z nás má v sobě kousek slavného
antihrdiny, geniálně ztělesněného Tomem
Hanksem - jen si to možná někdy nechceme přiznat. Není to totiž mnohdy nic
k chlubení být člověkem, kolem kterého šly
dějiny, a on si to ani neuvědomil. Což však
neznamená, že toho někdy (spíš omylem)
nevyužil. Ale nikdy nezapomněl to hlavní když bude zle, je potřeba utíkat!

KRÁLOVA ŘEČ
Jeden z nejvíc fascinujících příběhů
britské (a možná i světové) historie,
které kdy byly zfilmovány. Jak mnoho
může znamenat nepatrný handicap
a jak moc zmůže, když se s ním člověk
dokáže poprat a zahodit obavy? Nezvykle silný příběh z anglického královského dvora popisuje cestu následníka trůnu, pozdějšího krále Jiřího VI.,
do čela nejslavnější světové monarchie.
Strhující herecký koncert Colina Firtha
a Geoffreyho Rushe, gradující v kulisách počátku druhé světové války.
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NEDOTKNUTELNÍ
Stěží byste hledali méně pravděpodobné
spojení než stárnoucího bohatého muže
upoutaného na kolečkové křeslo a polepšeného afroamerického kriminálníka,
který se o něj má starat. Sázka na protiklady vyšla - Francois Cluzet a Omar Sy se
před vašima očima stávají aktéry absurdního příběhu o tom, že váš život nekončí
v okamžiku, kdy to tak připadá ostatním,
a že dokud jsou na světě radosti, které lze
objevovat, stojí za to žít - všem, od prvního do posledního.

Zima
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YES MAN
Ne, ne, ne! Anebo… ano? Ano! Takový oblouk opíše v jedné ze svých typicky bláznivých komedií fenomenální Jim Carrey,
aby dokázal, že ať se stane cokoliv, o našem životě není rozhodnuto. Možná se na
něj jen špatně díváme. Říkali jste doteď na
všechny otázky „ne“? Co takhle zkusit na
všechny odpovídat „ano“? Třeba na nabídku kurzu korejštiny. Nebo na letenky kamkoliv. A hlavně - na možnost získat dívku
svých snů (zvlášť, když ji hraje Zooey Deschanel). Příliv smíchu, kapka dojetí - to
musíte vidět!

MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH

DOBRÝ ROČNÍK

Když trávíte hodně času mezi řeckými
ruinami, třicítku jste nechali dávno za
sebou a ve vašem životě se toho moc
zajímavého neděje, dost možná propadnete dojmu, že se i z vás stává jedna
výstavní ruina. Ale i kdyby to byla pravda, každá řecká ruina je ve skutečnosti
skrytým skvostem, čekajícím na svého
objevitele. Tak jako ve filmu s Niou Vardalos v hlavní roli - ano, je to ta, co znáte z Mojí tlusté řecké svatby. Tak vzhůru
pod řecké slunce!

Smíchejte jednoho životem znuděného arogantního chlapíka, okouzlující Francouzku v nejlepších letech,
prosluněné vinice v Provence, náladově omšelý dům… Co dostanete?
Skleničku skutečně Dobrého ročníku! Nestárnoucí romantická komedie
podle románu Petera Mayla o novém
začátku, lásce pod hladinou sklenky
a rodině, která je ve skutečnosti víc,
než si někdy můžete myslet. V hlavních rolích Russell Crowe, Marion
Cotillard a víno!

NA HROMNICE O DEN VÍCE
Jedním z nejhorších snů je, že zažíváte něco šíleného pořád dokola. Právě
to se stane televiznímu hlasateli Philu
Connorsovi v klasické komedii - na svátek Hromnic, 2. února, se stane vězněm
městečka Punxsutawney v Pensylvánii.
A prožívá ten den znovu. A znovu. A mnohokrát… Ikonicky snobský Bill Murray,
půvabně mladičká Andie McDowell a svišť
Phil v komedii o jednom velmi, velmi dlouhém dni, ze kterého vede cesta jen přes
most jménem Láska.

DENÍK BRIDGET JONES

HORŠÍ NEŽ SMRT

To máte tak: tak dlouho jste sama, až si
nakonec nemůžete vybrat. Navíc mezi
slušňákem a sprosťákem. Co na to vaši
kamarádi? A vaše máma? Příběh o londýnské třicátnici se právem stal filmovým hitem, který překonal původní
stigma generační výpovědi. Užijete si
nejen Renée Zellweger a břitký humor,
ale i skvělou muziku. Film se dočkal dvou
neméně úspěšných pokračování, která
dávají odpověď na otázku, v čí náruči
Bridget najde štěstí a kolik jich doma nakonec bude.

A stejně si jednou pro nás všechny
přijde! Když v jedné britské famílii
náhle zemře hlava rodiny, pořádají
pozůstalí důstojné rozloučení. Nebo
to tak aspoň zpočátku vypadá, než
dojde k záměně umrlců, nechtěnému
podání halucinogenů a jednomu skandálnímu odhalení. Milujete-li typický
britský humor, doporučujeme všemi
deseti. Pokud ne, tak všemi devíti. Koneckonců, nikd není na škodu vědět,
co všechno se tak může na rodinném
pohřbu po…kazit.
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SNÍDANĚ U TIFFANYHO

MILLION DOLLAR BABY

Znáte Holly? Přece tu drobnou okatou dívku s trochu bláznivým renomé,
emancipovaným názorem na svět, navíc
vždy perfektně sladěnou a s úsměvem
na rtech! Kdo by taky neznal asi nejikoničtější roli a snímek Audrey Hepburn,
ve kterém poprvé zazněla oscarová píseň Moon river. Přestože v roce 2021
oslaví už 60 let od svého uvedení, nestárne ani náhodou. Užijte si zas a znovu okouzlující Audrey a pompézní New
York na prahu 60. let.

Stárnoucí trenér boxu Clint Eastwood, který se roky pokouší usmířit
s dcerou, a odhodlaná Hillary Swank
v roli servírky, která zoufale touží po
úspěchu v ringu a jen hledá někoho,
kdo by jí konečně věřil. A taky že najde. Strhující herecké výkony doplněné Morganem Freemanem ve vedlejší
roli a všudypřítomné krev, pot a slzy
právem vynesly tvůrcům filmu v roce
2004 nespočet ocenění - mimo jiné
čtyři Oscary a dva Zlaté glóby.

BOHEMIAN RHAPSODY
Nejočekávanější snímek poslední dekády se
dávno zapsal nejen do srdcí skalních fanoušků kapely Queen, ale také pravých filmových
labužníků. Životopisný megafilm oslavující
legendární britský band v čele s geniálním
performerem Freddiem Mercurym předkládá strhující show plnou nemilosrdných životních zvratů, okamžiků opojné slávy i drsných
pádů na samé dno. To vše v doprovodu nesmrtelných hitů, které dodnes válcují hudební žebříčky.

PÝCHA A PŘEDSUDEK

PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH
BENJAMINA BUTTONA

Klasika všech klasik na stříbrném plátně.
Pýcha a předsudek z pera Jane Austen vás
na chvíli přenese do konzervativní Anglie
18. století, kdy jediným úkolem ženy bylo
dobře se vdát. Prožijte nesmrtelný příběh osudů pěti sester Bennetových a tajemného pana Darcyho protkaný láskou,
zklamáním, nenávistí a intrikami s Keirou
Knightley v hlavní roli. Úchvatná výprava,
skvělá hudba a nádherné kulisy starého
anglického sídla budiž příjemným diváckým bonusem.

On mládne, ona stárne, přičemž se
potkávají někde uprostřed… Velkolepý
snímek s Bradem Pittem a Cate Blanchett vznikl v roce 2008 na motivy
stejnojmenné povídky F. Scotta Fitzgeralda. Vypráví příběh padesátníka,
jehož život se z nějakého nevysvětlitelného důvodu odvíjí pozpátku. Režie
se ujal hvězdný David Fincher, a přestože film atakuje hranici tří hodin, rozhodně stojí za to.

TROSEČNÍK
Co se stane vysoce postavenému inženýrovi dopravní společnosti, jehož let havaruje a jako jediný přeživší se ocitne na
pustém ostrově? Zblázní se? Trochu. Přizpůsobí se? To si pište. Dostane se zpátky
do civilizace? Na to se podívejte. I když
už jste fascinující příběh Chucka Nolanda
v podání Toma Hankse pravděpodobně několikrát viděli, věřte, že letos vás chytne víc
než kdy dřív. Jak jsme se v posledních měsících přesvědčili, jeden někdy neví dne ani
hodiny. Ale stejně jako v případě hlavního
hrdiny, je i v tom našem hlavní to nevzdat!
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- Se salámem!
- S mrkví!
„Cože?! Vy dáváte do bramborového salátu mrkev?“ „No a co bys tam chtěl dávat? Snad ne salám!“ Komu se nepoštěstilo najít si partnera, jehož rodina připravuje bramborový salát stejný nebo alespoň hodně blízký tomu, na jaký byl sám
z domu zvyklý, má jistě podobný rozhovor za sebou. Často jen stačí „kulturní šok“ v restauraci, kde vám naservírují
bramborový salát jiného složení, než s jakým se kamarádí vaše chuťové pohárky. Tak tedy, pojďme si to říct narovinu:
ptáte-li se, která z nejméně desítek variací kolujících po naší zemi je ta správná, pak odpověď je nasnadě – je to ta,
která chutná po Vánocích vašeho dětství, nebo jednoduše ta, kterou jste si oblíbili. Jediný správný bramborový salát
prostě neexistuje. V redakci Quartieru jsme pro vás vyzkoušeli dva recepty, které reprezentují nejčastější kombinace
surovin. Nechytejte se, prosím, za hlavu, když vám v nich bude něco chybět nebo přebývat – ať už si kterýkoliv z receptů upravíte podle chuti, ten váš bramborový salát bude jistě hvězdou letošních Vánoc. Protože bramborový salát
i Vánoce jsou nejlepší takové, jaké je máme rádi!

Bramborový salát
s mrkví a celerem
1 kg salátových brambor
1 sklenička (cca 250 g) nakládané zeleniny – např. Kunovjanka – nebo stejné množství
vařené kořenové zeleniny
1 bílá cibule
dvě okurky
hrst nasekané petrželky
50 g sterilovaného hrášku
5 lžic majonézy
sůl, pepř, lžíce hořčice

56

Zima

zima 2020

Po Evropě
se salátem
Žil byl v carském Rusku poloviny
19. století belgický šéfkuchař
Lucien Olivier, který tehdejší
vybranou společnost hostil
v luxusní moskevské restauraci
Hermitage. Bohatí Rusové se
k jeho prostřeným stolům sjížděli
za vybranými specialitami včetně
slavného bramborového salátu, do
kterého přidával tu křepelky, jindy
uzený jazyk, nebo třeba kaviár. Po
Olivierově smrti s sebou jeho rodina
z Ruska vzala i recept na proslavený
salát, který díky tomu později
pronikl do různých evropských
kuchyní. V různých obměnách, bez
drahých, speciálních surovin.

Bramborový salát
se šunkovým salámem
1 kg salátových brambor
2 vejce uvařená natvrdo
200 g šunkového salámu vcelku
(může být i zauzený)
3 kyselé okurky
1 červená cibule
100 g rozpuštěného másla
šťáva z ½ citronu
sůl, pepř

Když zapátráte po historii českého
bramborového salátu, bude se
vám jedna informace opakovat:
že se totiž nápadně podobá salátu
šéfkuchaře Oliviera: na kostičky
pokrájené brambory se v něm
potkávají s mrkví, hráškem, cibulí,
strouhanými vařenými vejci
a sladkokyselými okurkami, nechybí
ani nakrájený kyselý sleď. Celý salát
se dochucuje hořčicí, solí a mletým
pepřem. Nejlepší je, jak jinak, až
druhý den.
Nejblíže máme co do kulinářských
dějin k Rakušanům. Jejich
bramborový salát má sice také více
variant, ale v zásadě je vždy lehčí
než ten náš. Pojďme se přidržet
menu epesního vídeňského podniku
Plachutta, který na plátky nakrájené
brambory zahrnuje teplou zálivkou
z hovězího vývaru, oleje, octa
Hesperiden, cibulky, soli a pepře.
Zdá se vám to málo nebo divné?
Naopak, je to tak akorát a vynikající!
Další krajové varianty přidávají do
zálivky třeba ještě med či hořčici.
V německé variantě salátu si na
plátky pokrájené brambory zase
rozumí s kolečky sladkokyselé
okurky, půlkolečky červené cibule
a zálivkou z láku od okurek a oleje,
ochucenou cukrem a pepřem.
Na rozdíl od vídeňské varianty
rakouského salátu se ten německý
podává vychlazený.
Bramborový salát ale pronikl i na
jih starého kontinentu. Tak třeba ve
Španělsku v něm kromě brambor,
vajec a cibule najdete rajčata,
papriky, olivy a kousky tuňáka. Jen
v detailech se liší bramborový salát,
který připravují v Itálii.
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Tipy

Trhy doma
Svatomartinské, adventní, vánoční. Veškeré trhy s voňavým svařákem nebo punčem v ruce vzaly letos za své, to ale neznamená, že si kus sváteční radosti nemůžeme uTRHnout online! Máme
pro vás tipy na místní tvůrce, které stojí za to podpořit nákupem alespoň na dálku a svým milovaným nadělit pravé české Vánoce.
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MYDLÁRNA U DVOU KOČEK

TUDYDU

Voňavá, přírodní, ručně dělaná. To jsou aromaterapeutická mýdla
z hradecké mydlárny U Dvou koček. Mydlářky ctí tradiční způsob
výroby, díky kterému zůstanou produktům jejich vzácné vlastnosti.
Vedle mýdel tvoří i parfémy, balzámy nebo esenciální oleje a každé
jejich dílo zdobí originální malovaný obal.

Přivítali jste do rodiny nový přírůstek a chcete mu udělat pod stromečkem radost opravdu originální hračkou? Mrkněte k Tudydu!
Pardubická značka ručně vyráběných malovaných hraček, chrastítek a kousátek Tudyďáčků. Výběr je obrovský a každý je unikát
s vlastní osobností.

www.mydlarnaudvoukocek.cz

www.tudydu.cz

ONE JEWEL

OZDOBA CZ

Neopakovatelné ručně tvořené šperky značky One Jewel vám učarují na první pohled. Jejich autorka pracuje s přírodními materiály,
jako jsou perličky, mušle, drobné kamínky nebo s korálky z českého
skla. Každý šperk přitom vzniká intuitivně, nebo podle tematického
zadání na zakázku.

Tradiční ruční výroba ručně foukaných a malovaných vánočních
ozdob ve Dvoře Králové nad Labem je dávno legendou. Už sto let
patří originální výtvory šikovných pracovnic společnosti Ozdoba
CZ mezi klenoty, které si můžete pověsit na stromeček. Vyberte
si ty své!

www.kuraz.cz

www.ozdoba.cz

BIORYTHME

Z LESA

Propadněte kouzlům a vůním přírodní kosmetiky s českou značkou
Biorythme! Podle vlastních účinných receptur tvoří pleťové krémy,
balzámy na rty nebo deodoranty. Pokud v této oblasti neradi experimentujete, doporučujeme jako první vyzkoušet právě bezsodý
deodorant. Voní po lese, citrusech nebo nejmilejší zahrádce.

Bylo vám vždycky trochu líto oprýskaných hrnečků, které opuštěně stály na výstavce ve vitrínce? Tak to vás zaujme značka Z Lesa,
která v nich doslova zažehá nový život. Majitelka Denisa je plní sójovým voskem s esenciálními oleji a vlastnoručně sbíranými a sušenými kvítky. Zkrátka svíčky s příběhem!

www.biorythme.cz

www.zlesa.eu
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Moje zima
Vypadá to, že letošní zimu strávíme o poznání komorněji.
Vánoční večírky, velkolepé silvestrovské oslavy a plesy nás
nejspíš minou velkým obloukem. Což o to, chvíli je to doma
nebo na chalupě fajn, některé dny se však mohou proklatě
táhnout. Na procházce už jste byli, z blikajících obrazovek
mobilů a televize vás bolí hlava a povídat si taky nezvládnete od rána do rána. Tak co teď? Máme pro vás tipy na několik aktivit, které tříbí duši, tělo i domov. Tak s chutí do nich!
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Starých a nepoužívaných věcí se samozřejmě zbavte, ale šetrnou cestou. Co takhle
úklid se vznešeným cílem dobrého skutku?
Až budete vyklízet šatní skříně a knihovny,
darujte jejich obsah potřebným. Uděláte
hezké vánoční gesto a spousta organizací
vám poděkuje. Právě teď potřebuje na zimu
teplé oblečení nespočet lidí a kdo by si nechtěl krátit chvíle u dobrého čtení.

TOUHA PEČOVAT

PASTVA PRO UŠI
Displeje mobilů, tabletů, počítačů a televizí
teď ožívají možná častěji, než bychom si kdy
mysleli a přáli. Dejte o svátcích „vykoukaným“ očím pauzu a zkuste pro změnu audioknihy. „Čtení ušima“ obecně rozděluje na
dva tábory. Jedni si ho nemohou vynachválit
a tvrdí, že díky tomu přečtou za rok mnohonásobně víc knih, jiní se nedokážou soustředit, nemají ze čtení ten správný požitek
a rychle ho zavrhnou. Pravda, tento způsob
čtení skýtá nebezpečí rychlého pádu do říše
snů, ale kdy jindy než na Vánoce máme čas
tohle riziko podstoupit?

VANA PĚNY S ČESKÝMI
BUBLINAMI
Ano, máme na mysli chvilky v horké vodě až
po bradu s ševelící pěnou voňavé kosmetiky.
Kdy jste si naposledy udělali radost tradičně vyráběným mýdlem, které voní dálkami
a zdobí mezi kachlemi. Jestli máme pár tipů?
Že váháte. Dáme vám inspiraci na překrásné
kousky, co nejsou tak notoricky známé. Náročné ženy ocení luxusní variace plné kudrlinek a zlatého písma – Onwa. Milovnice
bylinek se zakoukají do výrobků od Flower
Spirit a ženy s divokou duší dají přednost
voňavým drobnostem značky Ecce Vita.
A co by to bylo za koupel bez sklenky šumivého prosecca.

DĚLÁ MI TO RADOST?
I několik let prošlá kosmetika, staré a rozbité hračky, oblečení, které už (z různých
důvodů) nikdy neoblečete, a přetékající
šuplata mrazáku plná ojíněných balíčků.
62

Nepřipomíná vám to něco nebo spíš někoho? Nastal čas důkladně projít šatnu, dětský
pokoj, kuchyň i koupelnu a zbavit se všeho,
co nám jen zabírá místo. Účinek na lidskou
psychiku to má přímo očistný, o uvolněném
místu všude kolem ani nemluvě. Budete-li
to chtít vzít opravdu „od podlahy“, zkuste
sladit domov podle Feng Shui. Už ve starověké Číně věřili, že zbytečnosti válející se
všude kolem brání toku pozitivní energie.
Pak vám to v ložnici nespí, v koupelně nerelaxuje a v kuchyni padá nádobí. Domov
má být v harmonii, nastavte proto energie
správným směrem a bude vám hej. Takže až
budete procházet jednotlivými místnostmi,
zamyslete se. Používám vůbec tuhle věc?
Dejte sbohem pohledům za zrcadly, serepetičkám ve stole a vytřiďte okopané. Vyřaďte
knížky, o kterých jste tvrdili, že se jimi obložíte v důchodovém čase, ale už teď víte, že
je číst nebudete. A pak jsou tu každodenní
rituály jako zatahování závěsů na noc… Podle Feng Shui mají být záclony zatažené, neboť „rozcapené“ okno do noci věští smůlu.
Výběr barev doplňků záleží na vás i ročním
období, ale právě teď se blíží to nejkouzelnější, které samo o sobě sluší červené a zlaté, oblíbeným variacím Feng Shui. A teď
k soukromí. Ať už máte rádi otevřenost ve
vztahu na jakékoliv úrovni, platí, že dveře od
toalety a koupelny mají být zavřené. A dobrá
zpráva pro dámy… Prkénko od WC by mělo
být samozřejmě dole!

OČISTA PRO DOBRÝ SKUTEK
Vyházeli jste tuny oblečení, knih a hraček?
Marie Kondo by z vás měla radost. Jak se ale
vyrovnat s pocitem, že mrháte prostředky?

Nemůžete si z nějakého důvodu pořídit
zvířecího mazlíčka, přesto toužíte pečovat
o něco živého, co však zároveň nemluví a nic
po vás ustavičně nechce? Pořiďte si pokojovku! Stejně jako domácí mazlíčci vyžadují
různě náročnou péči, doporučujeme tedy
začít s nějakou odolnější, třeba oblíbenou
pileou. Celým jménem Pilea peperomioides - pro její typické lístečky se jí přezdívá
palačinková kytka a věřte, že vám zaručeně
učaruje. A ještě jedna poznámka: pokud jste
po první větě tohoto odstavce pomysleli na
adopci kaktusu jakožto nesmrtelné rostliny,
ještě to zvažte. Ani kaktus nepřežije všechno, a kdo tvrdí opak, lže.

ČTENÍ I MEZI ŘÁDKY
Chvíle, kdy vstáváte do mlhavé tmy a domů
chodíte za šera… ideální doba na snídaně
a večeře při svíčkách! To se zavrtáte pod
deku a své oči zaboříte do oblíbeného čtiva.
Objevte o letošní zimě nové autory a žánry.
Nebo jinak – sáhněte po nostalgickém titulu. Vzpomínáte na dětské časy a knížky typu
Děti z Bullerbynu, Kája Mařík nebo kdysi
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ozvěte Kateřině Šantroch, ženě, která stojí za novou značkou niche parfémů Scent
Roche. Katka je hudebnice, ale posledních
pár let věnovala míchání vonných esencí.
Jakmile se s ní budete bavit o zamilovaných vůních, poznáte, že ve svém řemesle
uplatňuje přímo harmonické smysly, díky
nimž dokáže namíchat esence, jaké odrazí
váš charakter. Dáváte přednost workshopům, během nichž vás vede lektor a vám
se pod rukama plní flakónek s omamnou
vůní? Seznamte se s nevšedním kurzem
od Perfumed Prague, během něhož na vás
dýchne atmosféra Provence. Parfumerie si
totiž zakládá na esencích a dováží je přímo z malebného francouzského městečka
Grass.

NÁDECH, VÝDECH
Ježí se vám vlasy na hlavě z představy dřepovacích sérií a válejících se činek v obýváku? Věřte, jde to i jinak. Pohyb je pro
naše tělo klíčový, ale nemusí nutně stát
na výkonech. I pětiminutové protažení se
počítá. Sedněte si na podložku, deku nebo
přímo na zem a protáhněte krční páteř,
šíji, ruce, břicho, nohy. Pozdravte slunce,
ale klidně tou línější metodou – vytáhněte
se z pasu vzhůru, napněte ruce ke stropu
a zhluboka se nadechněte. To je pocit, co!

„SNĚHULÁKU, NO POJĎ
SEM“
dávno nemilovaná díla jako Chrám Matky
Boží v Paříži či Mistr a Markétka? Vsaďte se,
že je správně oceníte teprve teď, tak proč se
do nich nezačíst znova. Teď už budete jejich
obsah vnímat zase v dalších souvislostech.
Vždyť co je hezčí než připomínky nevinného
dětsví, sladkých šestnácti a tiché okamžiky
s rodinou, kdy každý třímá svou knížku, za
okny sněží a z hrnku voní skořice.

DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY
PODLE VÁS
„Ty budeš zpívat? Hm, to si počkám.“ Výborně, tohle dokáže povzbudit, že? Pokud vás
od mala zrazovali od něčeho, co jste potají
milovali, uběhla už od trapných poznámek
pěkná řádka let. Tak co je konečně hodit
navždycky za hlavu a naučit se alespoň jednu věc, o které jste snili? Ať už je to zpívání,
stojka na hlavě, malování akvarelem nebo
fitness postava. Není lepšího času než právě
teď během dlouhých zimních večerů. Naplánujte si letošní svátky a dokažte sobě i okolí,
že to prostě dokážete. Víte, co se říká: teď
nebo nikdy!

JAK SE STAVÍ DOMOV
Dlouho už to slibujete, ale pořád nebyl čas,
prostor nebo správná vize? Tak tuhle zimu
už se určitě najde vše! Ať už je to pověšení
vysněné poličky, namazání vrzajících dveří
nebo výroba krmítka pro létající hladové
krky za okny. Věřte, že doma tím uděláte
radost nejenom sobě.

TVORE, TVOŘ!
Nemusí na vás jít zrovna hnízdící pudy,
abyste něco vytvořili vlastníma rukama. Ať
už se pustíte do příprav zimních dekorací,
svícnu či věnce, ručně pletené šály nebo
korálkového náramku, nešlápnete vedle. Ba co víc, když se dílo podaří, můžete
jím obdarovat své blízké. Protože, jak už
díky Pelíškům dávno víme: „Největší radost
udělá takový dárek, který člověk vyrobí
sám pro toho druhého.“

Moc dobře víme, že posledních pár let
nejsou Vánoce jako na obrázcích od Josefa Lady. A bílé závěje aby člověk po horách hledal. Ale pokud nám bude štěstí
přát o těch letošních, vyhlaste v rodině
akci stavění sněhuláka a rozhodně se neomezujte klasickým tvarem. Vysochejte
sněhového psa, kočku nebo klidně mimozemšťana. Jakmile se zpoza okna zadíváte na své dílo, rázem se vrátíte do dětství
a vzpomenete na promáchané oteplovačky, rudé tváře a čerň uhlí, kterým děda doladil sněhulácká kukadla.

SEPIŠTE SI SEZNAM PŘÁNÍ
Každé přání začíná vděčností. Řekněte si
v duchu, za co jste vděční, a s pokorou vyslovte nová přání. Nebo víte, co? Ideálně
si je zapište. Jen pozor na to, jak svá přání formulujete. Nezapomeňte, že přání se
opravdu plní. Nejen o Vánocích.

VŮNĚ S VAŠÍM CHARAKTEREM

JAZYKOVKA DOMA

Láká vás osobní parfém, který by se vyjímal
na poličce a sálalo z něj vaše nitro? Pak se

Mluvili jste kdysi obstojně německy, ale
dnes stěží lovíte z paměti jednotlivá slo63
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víčka? Chtěli jste vždycky zkusit italštinu,
protože prostě tak hezky zní? Máte ideální
příležitost! Alespoň jednou využijete svůjchytrý telefon k něčemu opravdu pozitivnímu. Zdroje na internetu jsou dnes takřka
neomezené a chytrou aplikaci na procvičování si stáhnete za pár minut. Správně,
tak jednoduché to je.

Z GENERACE NA GENERACI
Při tvorbě rodokmenu nemusíte jít v minulosti rovnou pět generací zpátky, zkuste
dát pro začátek dohromady jména svých
nejbližších. Možná vás překvapí, jak dalece
si je (i jen z vyprávění rodičů a prarodičů)
pamatujete. Až už si nebudete vědět rady,
zavolejte jim a zeptejte se. Nejenže vás
jistě rádi uslyší, ale třeba se o své rodině
dozvíte věci nevídané nebo dávno zapomenuté. „Vyšší dívčí“ je pak přiřadit k jednotlivým členům rodiny správné fotografie. To už bude oříšek. Můžeme vám ale
zaručit, že procházení rodinného fotoarchivu je zábava nejen na několik hodin. Je
to zážitek napříč generacemi.

ČAJ, PLAMENY A TLUSTÉ
FUSEKLE
Nemusíte do srubu, abyste si dali malinový čaj do hrnku po babičce, natáhli vlněné
ponožky a hodili nožky hore. Kdo potřebuje atmosféru s plápolajícím ohněm v krbu,
ať škrtne sirkou, přidá polínko a kouká
do kamen. V případě, že vám jaksi chybí
domácí krb, oblékněte svrchník a vyjděte
s čajem ven. Poproste svého milého, aby
naštípal dříví, a udělejte si ohýnek v přírodě. Není nad to usrkávat horké doušky
a dívat se do praskajícího ohně, ze kterého
létají třpytivé jiskry.

JEDNO OSOBNÍ
DOSTAVENÍČKO
Nemusíte tomu říkat meditace, ani si
kroutit nohy v tureckém sedu a spojovat palce s ukazováčky. Bohatě postačí,
když si v klidu a tichu sednete s hrnkem
čaje nebo sklenkou vína, zachumláte se
do deky a při světle svíčky nebo plápolajícího krbu na chvíli pobudete sami
se sebou. Můžete bilancovat, můžete děkovat, anebo jen pokorně plánovat. Trávit kvalitní čas sám se sebou je
umění a je třeba to pravidelně trénovat.

Johana Bárová
Michaela Zumrová
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Nám
taky něco, nám taky
něco… ševelily v proslulé televizní
pohádce Zlatovláska mouchy slétávající
se na sýr. Podobný apel dost možná štěbetají
i sýkorky, vrabci a kosi přistávající na očesaných
větvích stromů našich zahrad, promrzlých římsách
teras a balkónů a větrem bičovaných parapetech. Proto,
kdo ještě nedokrmujete hladové krky přezimujících ptáků,
nastal čas začít! Ze zmrzlé půdy se jim potrava získává jen
těžko a v hledání nepomáhá ani brzy nastupující tma. Ptáte
se, jakou hostinu malým opeřencům nachystat? Nejvíc si
pochutnají na slunečnicových semínkách, prosu, pšenici,
ovsu, luštěninách a kukuřici. Pro zpestření jim do krmítka
můžete nasypat i nastrouhanou mrkev, ovesné vločky,
vařenou rýži nebo vařený brambor. Pozor na slané,
mastné a přepálené zbytky z kuchyně – mohli
byste létajícím hostům ublížit!

Nová, lepší…
perfektní!
Na vzestupy a pády je Lucie Kunzová zvyklá. Přece jen si zakladatelka hradecké Perfect Academy, známého školicího
centra permanentního make-upu a microbladingu, vyšlapala svou cestu na výsluní v beauty branži úplně od píky. I tak ji
ale poslední rok zasáhl jako už dlouho nic – lidsky i pracovně. Do 20. let 21. století přesto vstupuje se vztyčenou hlavou
a velkými plány. „Uplynulé měsíce mě přesvědčily, že jsme schopné zvládnout prakticky nemožné,“ říká v rozhovoru.

Na 14. březen roku 2020 asi jen tak
nezapomeneme. Vláda tehdy zavedla v důsledku zhoršující se epidemie
lockdown a paralyzovala veškerý život
v zemi. O pár měsíců později se situace
opakovala. Jak na to zpětně vzpomínáte z pozice matky a podnikatelky?
První vlna pro nás znamenala šok a výzvu
zároveň, ale zvládli jsme ji bravurně. Ta druhá byla v mnohém náročnější. Je těžké se
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vyrovnat s tím, že vám zavřou provozovnu
z hodiny na hodinu, navíc když k tomu dojde
prakticky v „hlavní“ sezoně. Vládní omezení
nás zasáhla v době, kdy bylo v plánu nejvíce
akcí, které nejenže pomáhají budovat obchodní vztahy, ale také významně tmelí kolektiv. Museli jsme zrušit výroční konferenci
a spoustu dalších důležitých eventů. Optimismus nevyvolává ani fakt, že k tomu došlo
před Vánoci – lidé jsou obezřetnější a více

přemýšlejí, za co utrácí, a vzdělání přesouvají
na druhou kolej. Přesto všechno vnímám, že
je o to víc potřeba rozsvítit světlo na konci
tunelu a toto pro všechny náročné období
společně ve zdraví překlenout. Ne nadarmo
se říká, že krize vytváří příležitosti, a těch je
třeba využít! Ačkoli osobní kontakt nenahradí nic, snažím se co nejvíc pozitivní energie
a optimismu předávat svým studentkám alespoň skrz sociální sítě.
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Jak se se situací popasovaly ony – studentky a mnohdy čerstvé absolventky
Perfect Academy?
Už na jaře jsem všechny kontaktovala a zajímala se, jak celou situaci vnímají, a musím
říct, že jsem byla velmi příjemně překvapená.
Potěšilo mě, že to většina z nich brala jako
šanci utřídit si myšlenky, udělat si pořádek
v sobě a svých vztazích, trávit víc času s rodinou i samy se sebou. Já osobně si také maximálně odpočinula a dovolila si ten luxus, na
který dlouho nebyl prostor ani čas - v klidu
přemýšlet, načerpat nové podněty a myšlenky. Teď na podzim byla situace jiná. Ze svých
studentek jsem cítila rozladění. Chtěly pracovat, ale nemohly, a to je frustrovalo. Život
mě ale naučil, že bez pozitivního přístupu
k věci se opravdu nikam nedostanu, a tak
jsem se přeladila a pochopila, že klíč tkví
v tom uchopit do budoucna podnikání v našem oboru jinak, mnohem efektivněji.

Patříte do světové špičky microbladingu a řada beauty stylistek k vám vzhlíží. Co jste jim z pozice oné profesní
i podnikatelské mentorky radila?
Status jakéhosi mentora nebo lídra pro mě
znamená nést na bedrech neuvěřitelnou
zodpovědnost. Ovlivňujete tak mnoho lidí
a mým cílem bylo je vždycky ovlivňovat jen
v tom nejlepším slova smyslu, což vyžaduje neuvěřitelnou disciplínu. Radila jsem jim
proto, aby využily nečekaně nabytý čas pro
rodinu a odpočívaly. Mentálně i fyzicky. Aby
dělaly věci, které je baví, utříbily myšlenky,
vyjasnily priority a především nepropadaly
panice. Českým ženám totiž chybí zdravé
sebevědomí. Hodně o sobě pochybujeme
a máme pocit, že musíme neustále někomu
něco dokazovat, do úmoru na sobě pracovat.
Zkrátka, že nejsme „dost“ dobré. Vnímám
jako svoji roli svým studentkám ukázat, že je
třeba se nevzdávat a stát si za svým. Věřit své
službě, své kvalitě a tomu, že všechno nako-
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nec dobře dopadne. Nejhlubší zoufalství pramení z momentů, kdy má člověk pocit, že je
na všechno sám. Každý potřebujeme sparing
partnera, člověka, který nám pomůže. V tom
vidím svoji úlohu. Jsem to já, na koho se mohou obrátit, kdykoli budou tápat – ať už v odborné technice nebo samotném podnikání.

„Českým ženám chybí
zdravé sebevědomí. Hodně
o sobě pochybujeme.“

Zmínila jste, že krize, přes všechno negativní, co s sebou přináší, vytváří na
druhou stranu i nové příležitosti. Co
vám tedy letošní rok vzal a dal?
Události uplynulého roku mě přesvědčily, že
jsme schopné zvládnout prakticky nemožné.
Perfect Academy je připravená jít do velmi
těžkých situací a poradit si s nimi. Daly mi
také příležitost odhalit skutečné charaktery
lidí a udělat velké změny. Změny, o kterých
jsem si ještě v lednu myslela, že na ně nejsem
„dost“ připravená. V tom mě pandemie posunula o obrovský kus vpřed. Vzala mi naopak
iluze o lidech obecně. Chybí mi vzájemná solidárnost, empatie.

Akademii jste sice jako všichni ostatní
museli zavřít, přesto se práce v ní tak
úplně nezastavila. S čím vcházíte do
nového roku 2021?
S velkými plány a ambicemi! Využili jsme
nečekané volno, abychom zlepšili vnitřní
firemní procesy a zavedli mnoho novinek.
Klientky i studentky se mohou těšit na nové
webové stránky, nový e-shop a v neposlední
řadě na nové prostory. Dali jsme si na nich
hodně záležet, aby našim klientkám poskytovaly maximální komfort. Našim studentkám,

doufejme, otevřou nové obzory, v jakém prostředí mohou podnikat, s jakým vybavením
pracovat a jak by měl vypadat standard jejich
práce. Od začátku fungování akademie se
je snažíme vést k tomu, aby držely vysokou
úroveň nejen po stránce kvality své práce, ale
i kvality vybavení a prostor. Tohle všechno
dnes hraje obrovskou roli.

Říkala jste, že klíč je v tom uchopit do
budoucna podnikání ve vašem oboru
jinak. To bude velká výzva. Co v tomto
ohledu plánujete?
Doba se změnila a jen tak se do normálu
nevrátí. První výzvou tedy bude umět naši
práci nově uchopit, dál ji odvádět maximálně kvalitně a dopřát zájemkyním vzdělání
z pohodlí domova. Laťka je vysoko a každá
změna samozřejmě bolí, ale toho se v Perfect Academy nebojíme. Další neméně velkou
výzvou bude vdechnout akademii nový život,
s novou energií a novými lidmi po boku. Cítím, že v roce 2021 povane našimi plachtami
perfektní vítr! Rozhodně bude svěží a ucítí ho
jak naše klientky, tak studentky. Uzavřeme
staré kapitoly a budeme ještě systematičtější
a efektivnější. Rozhodně se máte na co těšit!.
Michaela Zumrová
foto: archiv Perfect Academy
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Fenomén
Givenchy
Modrá krev, neskonalá píle a jedno netradiční „manželství“. Nejen to stojí za velkolepým úspěchem francouzské značky Givenchy. Propadněte s Quartierem
šarmantnímu návrháři a jeho neméně okouzlující múze,
připomeňte si ikonické róby stříbrného plátna a poznejte
blíže další osobnost, která navždy změnila dějiny módy.
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Ikonická halenka „Bettina“

vás oblékat,“ vypoklonkoval mladý návrhář
mladičkou herečku ze dveří. Ona se ale
nedala a odvážně pozvala Givenchyho na
večeři.

Hubert James Marcel Taffin de Givenchy

Celým jménem Hubert James Marcel Taffin de Givenchy se narodil ve francouzské
Picardii ve městě Beauvais v únoru 1927 do
aristokratické rodiny. Když byly Hubertovi
tři roky, přišli s bratrem o otce a na jejich
výchovu zůstaly jen matka a babička. Ačkoli obě ženy doufaly, že z chlapce vyroste
právník, Hubert měl o svém dalším směřování jasno už v 10 letech. Jen co se tehdy
zcela okouzlen vrátil ze Světové výstavy
v Paříži, věděl, že se stane návrhářem.
A tak se těsně před koncem 2. světové
války přestěhoval do Paříže a zahájil studium na umělecké škole. Ještě než dovršil
plnoletosti, posbíral první pracovní zkušenosti u starších kolegů, pracoval například
s Pierrem Cardinem, Lucienem Lelongem,
s tehdy ještě neznámým Christianem Diorem nebo Elsou Schiaparelli. Jakmile se
společnost i ekonomika začaly otřepávat
z následků nacistické okupace, uvažoval
Hubert o založení vlastní značky. A tak se
i zanedlouho stalo. Módní dům nesoucí
jeho jméno spatřil světlo světa v roce 1952.
Hned první kolekce uvedená ještě tentýž
rok ho okamžitě dostala do řečí – avšak
v tom nejlepším slova smyslu. Movité Pařížanky zaujala především ikonická halenka
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Bettina pojmenovaná podle francouzské
modelky Bettiny Graziani. Přestože své
prvotiny tvořil z levnějších materiálů, které odrážely skromný rozpočet začínajícího
návrháře, ženy oceňovaly především jejich
nápaditost a originalitu. Givenchyho modely se vyznačovaly minimalismem, avšak
jasnými liniemi, které zvýrazňovaly dámský pas, boky a nechávaly vyniknout labutí
šíji. Zvláště v prvních letech Givenchyho
silně ovlivňovala tvorba staršího a neméně
slavného kolegy Christobala Balenciagy,
jehož prací byl posedlý a se kterým v druhé polovině 50. let intenzivně spolupracoval.

PŘÍCHOD MÚZY
„Pane, čeká na vás Mademoiselle Hepburn,“
ohlásila na podzim roku 1953 Givenchymu
jeho asistentka právě příchozí zákaznici. Hubert si myslel, že chce od něj slavná Katherine šaty. Ve dveřích však stála
její čtyřiadvacetiletá jmenovkyně Audrey.
Okatá začínající herečka s hustým obočím,
které teprve před pár týdny vyšel v kinech
první film – Prázdniny v Římě. Tou dobou
ani jeden z nich netušil, že ještě tentýž rok
jí zámořská prvotina vynese cenu BAFTA,
Zlatý glóbus a Oscara. „Promiňte, nemohu

Což o to, společného měli mnoho. Hubert
byl jen o dva roky starší, oba navíc sdíleli aristokratické kořeny. Audrey, ač původem z Belgie, se pyšnila rozvětveným
a sofistikovaným rodokmenem v dalekém
Skotsku, její tatínek se dokonce narodil
jen 15 kilometrů od Prahy. Ať tak či tak,
Givenchy její pozvání přijal a právě tehdy
se v jedné z pařížských restaurací zrodila
bezvýhradná spolupráce, nehynoucí přátelství a snad i platonická láska, která nevyhasla dalších čtyřicet let.
Audrey se stala Hubertovou múzou. On
z ní udělal jednu z nejlépe oblékaných žen
své doby a ona se na oplátku stala jeho
největším ambasadorem, obdivovatelem
a propagátorem. Nebyl film, akce ani večírek, kam by herečka nevynesla některý
z jeho modelů. Givenchyho róby zdobily
většinu jejích filmů, ať už to byla Sabrina, Usměvavá tvář nebo Jak ukrást milion.
Malé černé sice vymyslela Coco Chanel,
Givenchy však stvořil ty nejslavnější – svět
si je zamiloval právě na Audrey ve snímku Snídaně u Tiffanyho a koneckonců je
obdivuje dodnes. „Jen v jeho šatech se cítím sama sebou. Není to jen návrhář, je to
tvůrce osobnosti,“ pronesla na jeho adresu
v jednom z rozhovorů herečka a jeho modely sebevědomě oblékala i mimo stříbrné
plátno. Když se v roce 1969 podruhé vdávala, bylo to samozřejmě v šatech z dílny
Givenchy.
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Tentýž rok, kdy řekla Audrey podruhé své
„ano“, přišel významný zlom i v Givenchyho životě. Poprvé po 16 letech představil
samostatnou pánskou kolekci s titulem
„Givenchy Gentleman“. Ta oscilovala mezi
klasickou elegancí a praktičností každodenního nošení, přičemž vyzařovala osobitost a noblesu svého tvůrce. V roce 1975
tuto řadu doplnil ještě stejnojmenným
parfémem, který se úspěšně prodává dodnes.
Nebyla to ale jen Audrey Hepburn, která
propadla Givenchyho tvorbě. Svého času
oblékaly jeho modely třeba Jackie Kennedy Onassis (která v jeho šatech dorazila
i na pohřeb svého manžela, amerického
prezidenta), Grace Kelly nebo Wallis Simpson, vévodkyně z Windsoru.
Přestože ženských ambasadorek měl Givenchy nespočet, mezi muži si byl tou nejlepší reklamou sám. Na první pohled velmi
výrazný (měřil skoro dva metry) a charismatický muž, který namísto maskulinity
dával na odiv eleganci. Výstřelky zkrátka
šetřil jak v práci, tak i v soukromí. Nikdy
se neoženil a nezplodil žádné děti. Valnou
část života strávil s návrhářem Philippem
Venetem, který byl skoro dekádu hlavním

Design, móda & krása

krejčím značky Givenchy, než v roce 1962
rozjel vlastní.

KONEC JEDNÉ ÉRY
Po uvedení pánské kolekce začalo být
Hubertovo jméno čím dál známější a jeho
značka se rozšiřovala do USA i na Blízký
východ. Na její řízení a stále rychlejší rozvoj se v tvrdě konkurenčním světě tehdy
čerstvý šedesátník Hubert de Givenchy
necítil, a tak ji v roce 1988 prodal koncernu
LVMH, jenž sdružuje luxusní značky jako
Louis Vuitton, Christian Dior nebo Moët.
Do návrhářského důchodu odešel o dalších sedm let později a stáhl se do ústraní.
Nejen pokročilý věk a pochopitelná touha po troše oddychu zlákaly dlouholetého
Pařížana na venkov. Svůj podíl na tom měla
i smrt jeho milované múzy, dlouholeté kamarádky a důvěrnice Audrey Hepburn.
Svět se s ní rozloučil 20. ledna 1993 a právě Hubert byl na její přání ustanoven prostředníkem její poslední vůle. „Náš vztah
s Audrey trochu připomínal manželství.
Nikdy jsem nezpochybňoval její vkus a ona
moji tvorbu. Byly doby, kdy jsem neznal jedinou ženu, která by nesnila o tom, aby vypadala jako ona,“ prohlásil kdysi Hubert de
Givenchy, který bez její společnosti, avšak

obklopen synovci a neteřemi, strávil další
čtvrt století. Slavný návrhář zemřel vlastně docela nedávno, v březnu roku 2018 ve
svém venkovském sídle Le Jonchet. Bylo
mu úctyhodných 91 let.

„Jeho modely oblékala i Jackie
Kennedy Onassis, Grace Kelly nebo
Wallis Simpson.“
Do roku 2020 úspěšně pokračovala v Hubertově odkazu žena, uznávaná návrhářka
Clare Waight Keller. Té se nadále dařilo
kreativně oslovovat soudobou aristokracii - velkou vyznavačkou modelů Givenchy je například manželka prince Harryho
Meghan, která od nich oblékla i svatební
šaty. Hrdými ambasadory se však stejnou
měrou stávají i populární zpěvačky a celebrity, jako je třeba Rihanna, Beyoncé, Madonna nebo Adele.
Značka Givenchy brzy oslaví sedmdesátiny a něco nám říká, že v módním i hereckém nebi se chystá pořádná party!
Michaela Zumrová

Audrey Hepburn ve filmu Usměvavá tvář (1957)
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Doma je doma
O tom, jak dokáže být osud někdy nevyzpytatelný, by mohla interiérová dekoratérka Šárka Průšková z Pardubic mluvit
celé hodiny. Jak sama o sobě říká - živelná holka, která si v životě sáhla na dno a několikrát začínala, aby se nakonec
vrátila k tomu, co milovala už v dětství, tedy k luxusním textiliím, ozdobám a dekoracím. Nejprve oblékala jen okna,
dnes už deset let pomáhá lidem, aby se doma cítili skutečně jako doma. „Když máte v obýváku ozvěnu, nejste doma,
ale na nádraží,“ říká v rozhovoru.
Školu jste končila jako zootechnička.
Jak se to stalo, že se dnes místo zvířatům věnujete dekoracím?
Už jako dítě jsem byla hodně kreativní, odjakživa jsem milovala dotek látky. A tak jsem
si hodně věcí sama šila, upravovala a tvořila.
Jak už to tak ale v životě bývá, nakonec mě
okolnosti zavály úplně jinam. Věřím, že co se
má stát, se stane, a tak mě osud nakonec zase
vrátil na tu „kreativní kolej“. Sice až v poměrně zralém věku a dost drsným způsobem, ale
asi to tak mělo být.

Co tím máte na mysli?
Smetla mě těžká autoimunitní nemoc. Nemohla jsem skoro chodit a hlava začala panikařit. Najednou jsem potřebovala něco dělat,
tvořit a jít úplně jiným směrem. Přemýšlela
jsem, co můžu dělat vsedě, a tak jsem si udělala rekvalifikační kurz a skoro patnáct let
dělala nehty. Postupem let, jak šla medicína
dopředu, jsem se dostala do těch nejlepších
rukou lékařů v Praze, a díky pravidelné léčbě,
kterou podstupuji dodnes, jsem se vrátila do
skoro normálního života.

Jak na tu dobu vzpomínáte?
Bylo to těžké období, ale zařekla jsem se, že
to nevzdám. Není dobré se litovat, naopak je
potřeba najít cestu, mít důvod, proč každé
ráno otevřít oči. Když se můj stav začal zlepšovat a já konečně mohla zahodit berle nebo
si sama vyčistit zuby, zažívala jsem pocity
euforie. S blížícím se večerem a spánkem ale
přicházel hrozný strach, protože když jsem se
po celém dni zastavila a usnula, ranní vstávání se rovnalo hororu. Než jsem se rozhýbala,
musela jsem překonávat velkou bolest. Obdivuju všechny lidi, kteří s ní žijí každý den.
Jsem ráda, že jsem měla to štěstí a dostala
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tu nejlepší péči, která mě zase z velké části
vrátila „do sedla“ a že mám dva strážné anděly – babičku a sestrou, kteří nade mnou drží
ochrannou ruku.

Dnes jste v regionu známá interiérová
dekoratérka. Jaká cesta vedla od nehtové stylistky k této profesi?
Tahle kapitola se začala psát až po mém rozvodu. Když jsem potkala svého současného
muže, dohodli jsme se, že jeho podnikání
posuneme a založili jsme společnou firmu.
Specializujeme se na dodání a montáž oken
i stínicí techniky. Posadil mě nejdříve za stůl
a svěřil mi administrativu. Celé dny jsem vyplňovala papíry, vystavovala faktury, hlídala
smlouvy a veškeré finance, což mě hrozně

nebaví a ještě víc ubíjí. Nechtěla jsem však
z firmy odejít, prosperovala, a tak jsme mohli
na moji původní práci přijmout zaměstnance. Já začala hledat způsob, jak propojit svoji
kreativní stránku s ryze technickou povahou
práce mého manžela. Nakonec mi to došlo –
budu oblékat okna! Do záclon a závěsů. Začala jsem se v této oblasti vzdělávat, jezdit
po veletrzích a hledat dodavatele. Jsem moc
vděčná, že mi manžel dal prostor a příležitost
se v tomto realizovat, bez jeho podpory by to
nešlo. Brzy jsem zjistila, že klienti si nevědí
rady i se zbytkem interiéru, a tak jsem svoje
služby postupně rozšiřovala.

Takže jste se přeladila spíš do bytové
designérky.
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Tip Q – dekorujte krb
i police
Velkým tématem jsou letos,
i díky dlouhé karanténě, krby.
Teplo z hořícího ohně už
odpradávna zahřívalo nejen
těla celé domácnosti, ale také
duše. Šárka Průšková Quartieru
exkluzivně prozradila tipy, jak si
takovou možná opuštěnou krbovou římsu vyzdobit. Nemáte
krb? Postačí klasická nástěnná
police, princip totiž zůstává
stejný. „Jednoduchou pomůckou
je dekorovat podle tvaru písmen
abecedy. Nejpoužívanější způsob
je do písmene A, honosnější výzdoby docílíte do tvaru W a můj
oblíbenec je písmeno L. Vždy
postupujte podle jednoduchého klíče: vyberte hlavní prvek,
například svícen, který vyvážíte
méně dominantním předmětem
a doplníte tzv. „vyplňovači“, tedy
drobnějšími dekoracemi.“

Cítím se čistě jako dekoratér. Designér vám
interiér vymyslí a navrhne, kde co bude stát
a jak to bude fungovat. Já naopak tvořím pocit domova a v těch technicky špičkových
a designově ohromujících domech a bytech
dělám útulno. Hodně klientů za mnou chodí,
že mají sice krásný dům či byt, který je stál
obrovské peníze, ale necítí se v něm dobře.
A tak se do něj zoufale snaží dostat život a ve
velkém nakupují většinou květiny. Po pár týdnech zjišťují, že nemají čas se o ně starat, a že
se jim za všemi těmi moderními trojskly ani
tolik nedaří. Přitom mnohdy stačí tak málo
– přidat textil, naaranžovat sezónní dekorace. Řada lidí v nich vidí lapače prachu, ale
právě ty paradoxně dělají domov domovem.
Vždycky to tak bylo, stačí si udělat výlet do
skanzenu na Veselém kopci a uvidíte, že to
tak měli i naši předci. Nejlepší zpětnou vazbu
mi v tomto dávají sami klienti, kteří většinou
napoprvé kroutí hlavou, co jsem jim to navezla do bytu, ale jakmile jednotlivé dekorace
naaranžuji a odjedu, volají, že už si to neumí
představit bez nich.

Existuje tedy nějaká univerzální rada
s čím doma začít, když cítíme, že by

to chtělo změnu, ale do velké rekonstrukce se nám nechce nebo za ni nechceme utrácet?
Nejjednodušší je vždycky vyměnit textil
– jen závěsy nebo polštářky udělají moc.
A to jak z pohledu barev, které nás nesmírně ovlivňují, tak z pohledu akustiky. Pokud
máte doma ozvěnu, nejste doma ale v nádražní hale, kde se vše rozléhá. Navíc to
není tak nákladná záležitost, aby si je člověk
nemohl dovolit měnit sezónně. Minimálně
dvakrát za rok si náš domov zaslouží proměnu – na Vánoce a na jaře. Na svátky se
rádi obklopujeme typickými barvami, motivy a na dotek příjemnými materiály, které v nás evokují teplo - jako je velvet, plyš
nebo kožešina. S příchodem nového roku ta
sváteční atmosféra těžkne a potřebujeme
čerstvý nádech, světlé barvy, svěží dekorace. Interiér je hodně o pocitech a je to tak
úplně v pořádku.

Když už jste zmínila Vánoce, jací jsou
Češi v jejich dekorování? Konzervativní, nebo naopak rádi experimentují?
Češi obecně mají rádi minimalismus, a díky
velkým řetězcům hodně tíhnou ke Skandi75
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návii. Nic proti tomu, ale není to úplně můj
styl. Mám ráda moderní dekorace s nádechem glamouru a přesně takové dekorace
i nejčastěji tvořím. Co se Vánoc týče, tak
jsou to přesně takové, které znáte z filmu
Sám doma. Všechny ty koulemi, květinami a mašlemi obsypané vánoční stromečky
symbolizující nekonečnou hojnost. Za roky
své praxe jsem vypozorovala, že Češi obvykle strojí tři typy stromečků, osobně jsem si
je pojmenovala jako „disco“ stromečky, venkovské a právě ty „moje“ moderní. „Disco“
stromečky, co hrají všemi barvami a figurkami, které si pamatujete ještě z dětství, někdo vám je daroval nebo je dědíte v rodině
po generace a bez nich prostě nejsou svátky.
Ty venkovské se hodí třeba právě do skandinávského stylu. Jsou velmi oblíbené, ale do
moderního interiéru se málokdy hodí. Když
pak přijdu do nějakého supermoderního
domu a v hale mě přivítá právě venkovský
stromeček, je to podobný výjev, jako kdyby
si v satelitním městečku někdo najednou
postavil roubenku.
Michaela Zumrová
foto: Edita Bízová

inzerce
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Sváteční radosti
Nový rok s nově nabitou poličkou v koupelně. Jestli na vás v tomto směru Ježíšek šetřil, máme pár tipů, kterými (se)
nezklamete. Vybrali jsme tradiční bestsellery i žhavé novinky letošní zimy, ale samotný nákup – ten už je na vás!

7

5

6

8

1 – Vosk na vousy Toni & Guy, 2 – Pánský parfém Givenchy Gentleman, 3 – Pleťový krém L’occitane Immortelle precieuse créme, 4 – Dámský parfém Love Chopard, 5 – Sonický
kartáček na obličej Luna 3 od Foreo, 6 – Zmatňující pudr New York Elizabeth Arden, 7 – Šumivé bomby do koupele od Mad Beauty, 8 – Lak na nehty Bubble Bath od O.P.I
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15 let s La Vital
Známé květinové studio La Vital v Hradci Králové brzy oslaví své 15. narozeniny. Od dob, kdy jeho majitelka Lucie Vitíková v branži začínala, ušla dlouhou cestu. Z osmnáctileté absolventky se stala vyhlášená floristka, která pravidelně
zdobí velké obchodní domy, soukromé i komerční prostory a dekoruje svatby celebrit. „Když se mě někdo ptá, jak moc
na stupnici od 1 do 10 miluji svou práci, odpovídám, že na 15,“ říká v rozhovoru.

Začínala jste podnikat krátce před finanční krizí v roce 2006. Jak se rozjíždí květinový byznys v takové době?
La Vital jsem otevřela, když mi bylo osmnáct
a o podnikání jsem toho moc nevěděla. Vrhla
jsem se do něj dost po hlavě a většinu věcí řešila intuitivně. Když přišla krize, samozřejmě
jsem jí pocítila, ale bylo mi dvacet, a tak jsem
si to moc nebrala.

Od té doby jste ale ušla dlouhou cestu, kromě studia vedete i dva e-shopy s květinovými boxy a dekoracemi.
Jaké je to ohlížení se zpět?
Určitě pozitivní. Jsem starší a zkušenější, oproti začátku už si dokážu říct, co chci
a co nechci. Když se mě někdo ptá, jak moc
78

na stupnici od 1 do 10 miluji svou práci, odpovídám, že na 15. (smích) To se za tu dobu
nezměnilo a jsem za to ráda.

Kdybyste mohla, změnila byste něco?
Nezměnila bych nic, protože ta cesta, kterou
jsem ušla, ze mě udělala člověka, jakým jsem
dnes. Nikdy to nebudete mít lehké, problémy
přijdou, ať se pustíte do čehokoli. Řekla bych,
že tajemství úspěchu spočítá v tom obklopit
se schopnými lidmi, o které se v těžkých chvílích můžete opřít.

Kromě kytic, boxů a nejrůznějších
sezónních dekorací jsou vaší doménou i svatby. Kromě povinné „svatební výbavy“ ale zdobíte i obřady nebo

svatební hostiny. Na kolika veselkách
se ročně podílíte?
Asi před dvěma lety jsem zlomila rekord, nadekorovali jsme za sezonu přes sto svateb. Na
konci už jsem ale mlela z posledního – kreativně i fyzicky. Takže jsem si slíbila, že to bylo
naposled. Kromě samotné práce se i hodně
nacestujete, jednou jsem jela zdobit svatbu až
do Karlových Varů.

Za tu dobu máte skvělé srovnání.
Utrácejí snoubenci za květiny na
svatbu víc než dřív?
Je to hodně individuální, ačkoli je pravda, že
už jsou dávno pryč doby, kdy na svatbu stačila kytice a korsáž pro ženicha. Dnes se zdobí
oltáře, slavobrány, celé kostely nebo party
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stany, a to je samozřejmě nákladnější. Každopádně dekorovat svatbu je vždycky velká
výzva, a když dostanu volnou ruku, baví mě to
o to víc. Nevěstám říkám, že svatební kytice
by měla odrážet jejich vkus a osobnost. Být
jiná, než které běžně dostávají, zkrátka jedinečná. Ideální pro mě je, když mi o sobě, v tu
dobu ještě slečna, něco řekne. Co se jí líbí, co
ji baví a já už pak jen tvořím. V takovou chvíli se rodí ty nejkrásnější kytice. Bylo to tak,
i když se vdávala modelka Monika Leová, Iveta Vítová Lutovská nebo moderátorka Andy
Antony. Daly mi ve svůj velký den důvěru, a to
pro mě znamená hrozně moc.

„Vlezla jsem v Německu
do květinářství a lámanou
angličtinou vysvětlovala, že tam
chci jeden den pracovat.“

Kde se pro svou práci inspirujete?
Poslední dobou jsou to hlavně hory, ty jsem si
zamilovala. Jezdím tam pravidelně odpočívat
a nabírat nové síly. Mám taky jednu takovou
„úchylku“ – kdykoli jsem na dovolené a mám
čas, procházím se po městě a nakukuji do
různých květinářství. Když objevím nějaké,
které se mi líbí, skočím si tam na neplacenou
brigádu.

A to jde?
No jasně! Naposledy jsem si to vyzkoušela
v Německu, kde se mi zalíbilo jedno květinářství. Vlezla jsem dovnitř a lámanou angličtinou majitelce vysvětlovala, že mám sama

Květinová výzdoba na svatbě Moniky Leové v režii La Vital

v České republice květinku, její práce se mi
moc líbí a ráda bych se od ní něco naučila.
Až do zavíračky jsem tam pomáhala, čistila
květiny, vázala, uklízela. Podobně jsem ještě
na škole vyrazila sbírat zkušenosti do Francie.
Ani po tolika letech ve floristice nemám pocit,
že bych uměla všechno, navíc trendy jdou dopředu a člověk nesmí ustrnout.

Prozraďte, jakou nejbizarnější květinovou zakázku jste za dobu své práce
dostala?
Kytice pro Klicperovo divadlo. Potřebovali ji
do jedné inscenace a zadání: vytvořte nám
fakt ošklivou kytici. Takové já ale neumím.
(smích) Dalo by se říct, že jsem tu zakázku
nezvládla, protože mi při předání řekli, že se

jim zdá pořád nějak moc hezká. A tak ji přede
mnou ještě víc „pocuchali“. Aspoň už do budoucna vím, jak na to!

Co byste si pro La Vital přála do dalších minimálně 15 let?
Hodně osvícených a spokojených klientů
a nějakou opravdu wow svatbu na horách
– ideálně v italských Alpách. Do budoucna
možná koupit obrovský pozemek, na něm
postavit nějaký minimalistický domek a vytvořit z něj velký showroom plných mých vazeb a dekorací.
(red)
foto: Jakub Misík a archiv
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Za volantem
s kamerou
Úkol zněl jasně: koupit auto do 20 tisíc, nevyměnit v něm ani olej a dojet s ním do nejvýchodnějšího bodu Rumunska.
Celý roadtrip natáčet a nakonec publikovat na sociální síti YouTube. Výzva s cílovou destinací Sulina na břehu Černého moře se tehdy začínajícím hradeckým autoyoutuberům Jáchymu a Mílovi vyplatila. Dnes jejich videa na kanále
WeAreCarFans pravidelně odebírá téměř 50 tisíc lidí a v letitých vozech Subaru Impreza procestovali s kamerou a foťákem Balkán i Malou Asii. „Tolik zážitků, které posbíráme během pár dní na cestách, nezažijeme doma za rok,“ říkají.

Od založení vašeho kanálu na YouTube už uplynulo pět let. Jak dlouho
ale spolu reálně točíte, tvoříte?
Míla: S Jáchymem se známe od základní
školy a za tu dobu jsme spolu strávili fakt
hodně času. To, že jsme v roce 2015 založili účet na Youtube, ale prakticky nic neznamenalo. Něco reálně točit jsme začali
až někdy dva a půl roku potom.
Jáchym: Chvíli jsme se v tom plácali a přemýšleli, jestli se na to bude někdo dívat.
Vůbec nejtěžší bylo nasbírat první tisícovku odběratelů. Určitě jsme nezažili nějaký
raketový rozjezd.

Co tedy bylo oním impulzem, kdy
jste si řekli: půjdeme do toho, lidi to
zajímá, má to smysl?
80

Jáchym: Z jednoho našeho staršího videa,
které na síti viselo asi čtvrt roku, se zčistajasna stal virál. Lidi nás začali odebírat
a v ten moment jsme si řekli, že bychom
do toho možná měli jít pořádně a zkusit
točit víc.

Proč vyhrálo zrovna subaru?

Míla: Vzpomínám si na to jako dneska, jeli
jsme ze Stuttgartu z Muzea Mercedes-Benz, který máme oba rádi, a Jáchym mi
na dálnici povídá: „Hele, já bych jel nějakým totálním vrakem někam do háje. A natočil to!“ Dobře, to jsem to ještě hodně zeslušnil. (smích)

Jáchym: Nabídka navíc byla nad naším limitem, to auto stálo tuším 25 tisíc. Když
jsme ale původní majitelce vysvětlili, co
s tím autem plánujeme, slevila nám.

Jáchym: Tak jsme se domluvili, že koupíme
do 20 tisíc auto a vyrazíme. Míla ještě ten
večer otevřel stránky bazaru a našel starou červenou Imprezu.

Míla: Ono s rozpočtem 20 tisíc si nemůžete moc vybírat a obyčejnou oktávku jsme
nechtěli. Vtipné bylo, že jsem do té doby
jezdil volvem a audi, o subaru jsem nevěděl absolutně nic. Byla to čistě náhoda.

A co bylo tedy v plánu?
Jáchym: Dojet do rumunského přístavu
Sulina. Bez předchozího servisu, prostě
sednout a jet. Bylo to hodně spontánní,
pár týdnů od koupě už jsme byli na cestě, přitom jsme v tom autě nevyměnili ani
olej.

Sport

na YouTube, jaká byla reakce vašich
sledujících?
Jáchym: Našim fanouškům se to líbilo, čísla
rostla, a tak bylo jasné, že musíme zase někam vyrazit. Koupili jsme další auto a shodou okolností další Imprezu.
Míla: A zase červenou. Stejně krásně oprýskanou. Od nákupu té poslední jsem si nechal na bazaru posílat upozornění, když se
nějaká nová Impreza objeví v nabídce. Když
mi ten inzerát vyskočil, hned jsem majiteli
volal a ještě ten večer jsme sedli v Hradci
do auta a jeli pro ni do Plzně.

„Než jsem stihl zareagovat, díru
jsme vymetli a prorazili si přední
i zadní pneumatiku.“

To už jste ale, hádám, měli naplánovaný další roadtrip s tou původní?
Míla: Přesně, jenže jak jsme dostali do ruky
tu novou, chtěli jsme jet s ní. Měla totiž
jednu nepopiratelnou výhodu – jezdila na
LPG, takže se nám rázem snížily náklady na
cestu o půlku.
Jáchym: Měli jsme naplánovaný roadtrip
s cílem zalyžovat si na Ukrajině, což je samo
o sobě dost absurdní místo na lyžařskou
dovolenou. Kamarády jsme museli hodně
přemlouvat, aby jeli s námi, protože většina
chtěla do Rakouska nebo Itálie.

Míla: I když to byl náš první roadtrip a hodně věcí se pokazilo, mám na něj ty nejhezčí
vzpomínky.

Tak první roadtrip je jen jeden. Na co
z něj nikdy nezapomenete?
Míla: Já určitě na cestu z Moldávie do
Rumunska. Řídil zrovna Jáchym, který se
rozhodl ve městě předjet po tramvajovém
pásu autoškolu. Podotýkám, že všude byly
kostky, když zničehonic díra jako blázen.
V duchu jsem si říkal, že ji snad vidí, protože byla fakt obrovská. Než jsem ale stihl nějak zareagovat, samozřejmě jsme ji vymetli
a prorazili si přední i zadní pneumatiku.
Komplikoval to fakt, že bylo kolem sedmé
večer a servisy měly zavřeno. Vytáhli jsme
z kufru rezervy, kde byly nějakým zázrakem
dvě, jenže obě měkké.

Jáchym: Tak jsem se prostě sebral, nechal
Mílu u naší Imprezy a došel asi půl kilometru k pneuservisu. Měl jsem kliku, protože
majitel se tam náhodou pro něco vrátil a slíbil, že nám pomůže. Během deseti minut
jsem byl zpátky u Míly se dvěma Rumuny,
kteří nám gumy dofoukali a vyměnili. Sice
nám tvrdili, že to bude stát 16 euro a pak si
řekli o 60, ale to už je taková klasika.

Míla: Naše zimní roadtripy jsou obecně
hodně vtipné. Jednou jsme vyrazili lyžovat i do našeho oblíbeného Rumunska,
a to se s Ukrajinou nedalo vůbec srovnat.
Když jsme si o tom hledali informace na
internetu, našli jsme nádherný ski resort
s dvanácti sjezdovkami. Jenže jakmile jsme
tam dorazili, objevili jsme jen dvě sjezdovky a jednu jedinou lanovku. Následně jsme
zjistili, že ten obrázek je jen vizualizace budoucího stavu. Visí ale úplně všude.

Jáchym: Nedávno jsme na tohle téma točili
video a lepší časy zajíždí Míla, dokonce má
i menší počet zničených pneumatik. Počítáno od Rumunska, samozřejmě.

Jáchym: Z tohohle výletu si odnáším i jedno hodně zajímavé poznání. U nás nebo
v Rakousku je na sjezdovkách alkohol úplně zakázán, zato v Rumunsku dostanete
pernamentku a lístek na panáka zdarma.
Nebyly tam taky žádné stánky s občerstvením, jen dole pod sjezdovkou na rozbahněném parkovišti grilovaly rumunské babičky
maso a párky.

Dobře tedy, když jste se potom vrátili a video finálně zpracovali a nahráli

Od té doby už jste absolvovali podobný výlet taky do Francie i malé Asie.

To mě přivádí na otázku, kdo je lepší
řidič?
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řitelný rozdíl. Vždycky mám pocit, že jeden
den tam trvá minimálně jako týden doma.
Zážitků, které za těch deset nebo čtrnáct
dní posbíráme, nezažijeme v Hradci za rok.
Dny vám přijdou strašlivě dlouhý, protože
se toho pořád něco děje a člověk si z toho
hodně odnese.
Jáchym: Cestou do Malé Asie jsme projeli celý Balkán kromě Albánie, takže každý
druhý den jsme překračovali hraniční přechod a projížděli jinou zemí. Každý den to
tedy znamenalo jiné prostředí a jiné zážitky.

Kde se vám líbilo nejvíc?
Jáchym: Mně určitě v Kosovu. Stát, o kterém jsem dopředu vůbec nic nevěděl, protože nebyl na naší původní trase, ale který
mě mile překvapil. Zjistil jsem, že tam existuje skvělá kávová kultura a spousta usměvavých lidí. Jeli jsme tam trošku s obavami,
jestli tam bude bezpečno. Bylo - to nám
ostatně potvrdil i policista v Černé Hoře,
který nás cestou pokutoval. Za těch 35 euro
to byla celkem příjemná informace.

„U nás je na sjezdovkách alkohol
zakázán, v Rumunsku dostanete
k permanentce lístek na panáka
zdarma.“

Na roadtripech ale trávíte jen zlomek
svého času. Co děláte, když zrovna
zrovna Imprezou nebrázdíte Evropu?

Co vás táhlo tam. To už vás Evropa
nudila?
Míla: Když jsme jeli do Rumunska poprvé
první Imprezou, dojeli jsme až na jih země,
která sousedí s Bulharskem, a došlo nám,
že jsme jen kousek od Istanbulu. To nás
lákalo, takže jakmile byla možnost, vyrazili
jsme tam a nakonec dojeli ještě dál.
Jáchym: K tomu mám zase jeden nezapomenutelný příběh já. Pár set kilometrů za
Istanbulem nám začal upadávat výfuk, až
se odporoučel úplně. A přesto, že se nám
líbilo, jak to zní, usoudili jsme, že to asi není
úplně nejbezpečnější vzhledem k tomu, že
zakončení výfuku je těsně pod plynovou
nádrží. Zastavili jsme tedy na první ben82

zínce a ptali se místních, jestli neznají někoho, kdo by to uměl opravit. Navedli nás
jen o 200 metrů dál k jednomu garážníkovi, ze kterého se k našemu velkému údivu
vyklubal specialista na výfuky. Najeli jsme
k němu do garáže, on vytáhl svářečku, narazil do toho trubku, zavařil a za 10 minut
bylo hotovo. Stálo nás to asi 200 korun
a drží to dodnes. Tamní lidé jsou skvělí
v tom, že věci na autech takřka nevyměňují
za nové, ale opravují. To už se u nás v servisech moc nevidí.

To musíte mít zážitků aspoň na celý
život!
Míla: Je fakt, že když to porovnáte s klasickým pracovním dnem, tak to je neuvě-

Míla: Podstatnou část naší produkce tvoří
videa, ve kterých ukazujeme, jak se vypořádat s různými opravami na autech. Ukazujeme fanouškům, jak ty naše vraky držíme
v jakž takž kondici. Máme jich dohromady
skoro deset a jsou to prostě stará auta, která se čas od času porouchají. Většinu aut,
které máme a normálně s nimi jezdíme, by
už dneska řada lidí dávno poslala do šrotu.
Jáchym: Mimo to taky chodíme normálně
do práce. Máme s Mílou výhodu, že pracujeme ve stejné firmě, takže si ty naše roadtripy můžeme dobře plánovat. Teď jsme
už dlouho nikde nebyli a je nám to dlouhý,
jakmile to situace ve světě dovolí, chceme
zase někam vyrazit. Tentokrát to možná
vyhraje sever Evropy.
Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora a archiv WeAreCarFans
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FC HK:

Sport prochází
žaludkem
Jsou věci, které se vyplatí dětem vštěpovat už od raného dětství. Třeba že jsme to, co jíme, a na stravě i pohybu
zkrátka záleží. Své o tom ví i vedoucí školní jídelny Základní školy Sever v Hradci Králové, kterou navštěvují mladí
fotbalisté FC HK. Ve spolupráci se společností FitBee se stará o to, aby se nadějní hráči plnohodnotně stravovali
a dobře prospívali. „Dětem musí hlavně chutnat,“ říká vedoucí jídelny a maminka jednoho z hráčů Larisa Jurčenková.

který do sportovní třídy na Severu také chodil, mohu potvrdit, že jsou i moc chutné.

Říkala jste, že se u vás vaří jako v klasické školní jídelně, takže se dětem na
talíř dostane čas od času i taková svíčková. Není to nutričně na škodu?
Naopak, zastávám názor, že děti mají jíst
všechno, co jim chutná, a zrovna svíčkovou
milují, tak proč jim ji nedopřát? Kluci jsou
mladí, mají dobré spalování a při sportu to
vyběhají, takže když se to nepřehání a nemají
ji každý den, proč ne. Podle mě je skvělé, když
dětem chutná!

Zmínila jste, že i váš syn jako člen mládežnického týmu FC HK sportovní
třídu na ZŠ Sever navštěvoval. Jak to
zpětně hodnotíte – fakt, že třeba místo
hudební výchovy absolvoval se spolužáky videorozbor utkání?

Larisa Jurčenková
vedoucí školní jídelny ZŠ Sever

Jak moc se liší strava, kterou vaříte
pro sportovní třídy na ZŠ Sever od
klasické nabídky školních jídelen?
Stejně jako v jiných školních jídelnách se
i u nás řídíme nutričními doporučeními,
která musíme dodržovat. V tom se nelišíme,
ale vzhledem k tomu, že v rámci sportovních tříd se u nás stravují kluci, snažíme se,
aby dostávali větší porce. Zkrátka aby pro
ně bylo jídla vždycky dost a kdykoli budou
chtít, mohli si přidat. Klademe velký důraz

na to, aby se pořádně najedli. Najedené dítě
je spokojené dítě.

Kromě klasických obědů u vás žáci dostávají i dopolední a odpolední svačinu.
Z čeho se většinou skládají?
Svačiny pro ně připravují nutriční odborníci z FitBee, my je v jídelně pouze vydáváme. Kolem půl desáté o přestávce přijdou
a dostanou většinou nějaký mléčný výrobek
s pečivem – jogurt, tvaroháček, mléčnou rýži.
V rámci odpolední svačiny je to potom šunka,
pomazánka nebo sýry. Musím říct, že je na
přípravě svačinového plánu vidět velký kus
práce, protože jsou opravdu pestré a výživově bohaté. Jako máma mladého fotbalisty,

Byla to dobrá zkušenost. Mému Davidovi
hodně prospělo, že sem mohl chodit. Sport
miluje a hodiny tělocviku ho vždycky bavily
nejvíc. Navíc mohl hned po vyučování trénovat, jen se se spolužáky přesunuli z učebny
na hřiště. Jako velikou výhodu vnímám to, že
škola je připravená na situace, kdy celá třída
zmizí na den na turnaj. Učitelé s tím počítají
a přizpůsobí tomu výuku, žáci to nemusí dohánět individuálně. Nikdo za to nikoho nekárá ani nepostihuje a v kolektivu to nevytváří
napětí, že jedinec něco úmyslně fláká nebo
si chce od školy ulevit. Neumím si představit,
jak bychom to zvládali na klasické škole. Teď
je syn na stavební průmyslovce, kam úspěšně
složil přijímačky. Neměnila bych.
(red), foto: archiv FC HK
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V práci jako doma
Muzea, divadla, dětská hřiště, školy a školky ale i obchodní centra, restaurace nebo bowlingové haly. Práci manželů Markových z Polánek nad Dědinou můžete potkat na těch nejrůznějších místech. A stejně různorodá jsou i jejich díla – od
nábytku, herních prvků přes loutky, sochy až po nástěnné malby nebo textilní práce. „Jsme univerzální,“ říkají manželé
Martina a Roman Markovi.
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Jste výtvarnice, váš manžel řezbář
a konzervátor a pod společnou značkou Marek & Marková tvoříte už skoro třicet let. Jak vám to partnerství
v práci i životě funguje?
MM: Za ty roky víme, že se na sebe můžeme spolehnout, a to je klíčové jak ve vztahu,
tak v práci. Manžel je zaměřen spíš na tu
řemeslnou stránku, školí mě v technologii.
Funguje to většinou tak, že něco vymyslím,
navrhnu a jdu se poradit s Romanem, jestli
a jak to půjde zrealizovat. Občas se stane,
že nedává pozor a pak je překvapen, co že
si to zákazník vybral, že to tedy v životě neviděl. (smích) Jinak nám to ale klape dobře
a myslím, že se vzájemně skvěle doplňujeme a motivujeme. Každý do společné práce
vnášíme vlastní impulzy a stimuly, a to nás
posouvá.
RM: Vždycky jsme to měli tak, že práce
a rodina se u nás překrývaly. Když jsme
měli jet s dětmi o víkendu na výlet a přišla
do toho zakázka, výlet se zrušil a pracovalo
se. Tak jsme to měli od začátku nastavené
a vzájemně si pracovní vytížení nevyčítali.
Věděli jsme, že aby rodina byla spokojená,
musí být zabezpečená. U nás jsou to spojené nádoby.
MM: Je pravda, že v našem případě je to
specifické, protože i když jsme pracovali
dlouho do večera nebo o víkendech, fyzicky
jsme byli doma. Já měla pracovnu hned vedle dětského pokojíčku a Roman byl v dílně,
kam to za ním měli synové pár metrů.

Vy jste se přitom k řezbařině dostal
tak trošku obloukem, původně jste
se živil jako dřevomodelář. Co vás dovedlo k vyřezávání?
RM: Když jsem se s manželkou seznámil,
hrála loutkové divadlo. Jak jsem to u ní viděl, řekl jsem si jednoho dne, že zkusím
vyřezat loutku. Pak jsem jich udělal ještě
pár, až jsem dostal zakázku do Zlína na čtyři antické vojáky. Nato za mnou přišel Jirka
Bareš z Divadla Drak (v současnosti vedoucí dílen a umělecký řezbář, pozn. red.), že
by potřeboval pomoct s jednou zakázkou
do Naivního divadla v Liberci a začali jsme
dělat spolu. On vyřezával loutkám hlavičky
a já tělíčka. Krátce potom se mi ozval ředitel divadla v Liberci, pan Stanislav Doubrava
a zeptal se mě, jestli bych kromě těch tělíček uměl i hlavičky a zrodila se spolupráce,
která trvá 20 let. Nebudu ale lhát, když jsem
po deseti letech dřevomodelařiny začínal
na volné noze jako řezbář, měl jsem strach,
jak se v tomhle oboru uživím. Tak jsem si
řekl, že na chvíli škrtnu všechny svoje zájmy
a budu se věnovat jen práci. Prostě zatnu
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zuby a ty tři, čtyři roky, než se dostanu tam,
kam bych chtěl, to nějak vydržím.

A dopadlo to tak?
RM: Dobrá zpráva je, že už jsem se tam dostal. Jen to trvalo „pouhých“ 27 let. (smích)
Loni jsem si totiž konečně koupil jeden
stroj, po kterém jsem od začátku toužil.

vých doplňků přes loutky až po herny. Dokáže se přizpůsobit různým výtvarníkům,
protože nemá tak výrazný rukopis jako jiní
řezbáři. To nám otvírá mnohé dveře a prohlubuje i tu naši „domácí“ spolupráci Marek & Marková.

MM: Taky jsme ty naše děti nijak nešidili,
přednost měly vždycky jejich botičky.

Spolupracujete s řadou divadel, ale
i muzeí – příkladem za všechny budiž známé Třebechovické muzeum
betlémů, kde z vašich návrhů vznikla
expozice, dětská hernička nebo turistické hry. Pracujete ale i pro soukromou klientelu. Z čeho máte největší
radost?
MM: Mě hodně baví právě spolupráce
s Třebechovicemi. Je to od začátku krásná
výzva, která se zrodila souhrou mnoha náhod. Měla jsem v té době za sebou turistickou hru pro město Kostelec nad Orlicí, a tak
jsem si řekla, že s tímto produktem zkusím
oslovit další instituce tohoto typu. Začali
jsme se těmi, které máme nejblíže, a hned
v prvním to vyšlo! S vedením jsme si lidsky
i pracovně skvěle sedli a vzájemná spolupráce mi dává velký smysl a velmi si cením
kontinuity, že na projektech pracujeme
spolu s muzeem dlouhodobě a rozvíjíme je
postupně, takže se návštěvníci mohou těšit,
že každý rok přibude něco nového.

„Loutek už jsem vyrobil
aspoň 600, v repertoáru mám
i buddhistický oltář.“

RM: Za mě je to taky skvělý. Když zapomenu
šroubovák, mám to jen tři kilometry domů.
Otočka na 20 minut. Ne, vážně, i mě práce
právě pro ně opravdu baví. Já to mám tak, že
spousta projektů, které časem zestárnou,
už v mých očích nejsou dobré. Ale hodně
spokojen jsem třeba s hernami, které jsme
stavěli v muzeu ve Vrchlabí nebo do různých obchodních center. Co se té „pravé
řezbařiny“ týče, rád spolupracuji s plzeňským výtvarníkem Ivanem Nesvedou, který
navrhuje hodně propracované loutky. To je
výzva, taková vyšší řezbařina.
MM: Na manželovi je unikátní jeho profesní
univerzálnost. Rozptyl jeho práce je obrovský – od různých typů nábytku a interiéro-

Židle No. 1, autor Roman Marek

A kdybyste měli vybrat jednu – takovou „srdcovku“ – byly by to právě ty
loutky, ke kterým máte oba vztah?
MM: Loutky jsou specifické svou komplexností, pestrostí. Co výtvarník, to jiná
technologie, co druh loutky, to jiný způsob
zpracování. Aby se mohla nějakým způsobem hýbat, mnohdy se to musí složitě
vymýšlet a zkoušet. V tom jsou určitě pro
všechny tvůrce atraktivní. Pro mě osobně je
ale asi největší srdcovkou expozice v TMB
věnovaná tvůrcům Třebechovického betléma Josefu Proboštovi, Josefu Kapuciánovi
a Josefu Frimlovi, na které jsme pracovali
spolu s Romanem a nově pak výstava v Divadle Drak, kterou jsem loni vytvářela spolu
se synem Šimonem k 30. výročí sametové
revoluce. Vymyslela jsem koncept komiksového příběhu z let 1968 – 1989. Reflektovala
jsem v něm své osobní vzpomínky a vzpomínky svých přátel. K tomu jsme postavili
vitrínky s artefakty, co jsme posbírali po kamarádech - samizdaty, průkazky ROH, pionýrské kroje. Příběh končí, protože jde o mé
vzpomínky, svatbou a samozřejmě revolucí.
Krásné na tom bylo, že jsem ho postupně
psala a po částech posílala synovi, který ho
kreslil a zpracovával. Nevěděl, jak skončí,
85
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a k mému překvapení ztvárňoval momenty,
které jsem já sama vůbec nepovažovala za
stěžejní. Každý jsme to viděli jinak. Nakonec jsme k výstavě vytvořili i pracovní listy
a během první karantény k ní natáčeli videa.
RM: Ta výstava se vám fakt povedla. Já asi
nedokážu vybrat jedinou věc. Loutek už
jsem vyrobil aspoň šest set, v repertoáru
mám i jeden zajímavý buddhistický oltář.
Možná by to v mých očích byla židle, co
máme v obýváku, ta se mi myslím docela
povedla a mám z ní pořád radost. Nábytek
dělám obecně rád, ale většinou je to zakázka, a tak se u nás neohřeje. Pokud udělám
něco domů, dost často mi ho někdo z rodiny zabaví.

Ale tak to musí být hezké, když vám
pod rukama vznikne něco, co se pak
v rodině předává po generace.
To určitě, vždycky zákazníkům říkám: cílem
je, aby se o něj v momentě, kdy už tu nebudete, vaše děti pohádaly. (smích) Akorát
u nás doma se to tolik nechytlo, mohl jsem
klukům k Vánocům vyřezat loutku, ale oni ji
byli schopni hned první týden ve škole vyměnit za autíčko.

Loutky pro Divadlo Lampion Kladno, návrh Robert Smolík, realizace Roman Marek

Máte ještě nějakou profesní metu, cíl,
kterého byste rádi dosáhli?
RM: Chtěl bych si zkusit florentský rám, to
jsem nikdy nedělal. A když o tom tak přemýšlím, ještě bych si chtěl udělat hodně nábytku pro sebe a možná rozjet nějaký větší
společný projekt s manželkou. Máme v hlavě takové imaginárium, něco na způsob
mechanického divadla. Je to ale velké sousto a kdo ví, jestli na něj vůbec někdy dojde.
MM: Pro mě je spíš než cíl vždycky zajímavá ta cesta, co mě potká a obohatí. Ale
souhlasím s Romanem, že bych se chtěla
víc věnovat svým věcem. Klidně si i tvořit
do šuplíku, to mi nevadí a mám to ráda.

Michaela Zumrová
foto: Ondřej Šlambora a archiv manželů
Markových
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Josef Kapucián, detail mechanického reliéfu,
návrh Martina a Roman Markovi, realizace
Roman Marek

Herna pro Krkonošské muzeum Vrchlabí,
návrh a realizace Martina a Roman Markovi
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Stalo se
na východě Čech
Podzim v našem regionu hýřil pestrými událostmi stejně jako spadané listí barvami. Některé z klíčových okamžiků uplynulého čtvrtletí dokonce dominovaly zpravodajskému výběru republikových médií. Šest z nich si připomeňte spolu s námi
v pravidelné rubrice Quartieru.

DVŮR SE CHLUBÍ VZÁCNÝM
MLÁDĚTEM
V Safari parku ve Dvoře Králové přivítali v listopadu nový přírůstek. A ne ledajaký! Po 15
letech se tu narodilo mládě vzácného hrošíka
liberijského. Radost ošetřovatelů je o to větší, že před víc než 40 lety se právě ve Dvoře
podařilo odchovat vůbec první mládě tohoto
druhu v tehdejším Československu. Foto: Simona Jiřičková

PARDUBICE, MĚSTO
KOLOBĚŽEK?
Jestliže se o Hradci říká, že je to město cyklistů, Pardubice budou možná brzy městem koloběžek. Staly se totiž teprve třetím městem
v republice, kde funguje projekt jejich sdílení.
Odemknutí je zdarma, za každou minutu jízdy pak platíte čtyři koruny. Když pojedete víc
než 5 minut, sníží se cena na tři koruny.
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(STARO)NOVÍ HEJTMANI

COVIDOVÝ SLOUP

První říjnový víkend byl ve znamení voleb,
a tak máme od podzimu nové krajské představitele. V Pardubickém kraji se stal hejtmanem již potřetí Martin Netolický, zato
v Královéhradeckém kraji nastoupil nový
„první muž“. Ale pozor, nejde o žádného nováčka, do hejtmanského křesla po Jiřím Štěpánovi usedl jeho někdejší náměstek a bývalý policejní prezident Martin Červíček.

Po vzoru morových sloupů vyrostl ve Velkých Svatoňovicích sloup covidový. V reakci na šířící se epidemii ho v podhorské
obci vztyčili neznámí umělci jako symbol
ochrany. Na hlavici je zobrazena alegorie koronaviru spolu s latinským nápisem
„egrediuntur et non revertuntur“, který
v překladu do češtiny znamená „Odejdi
a už se nevracej.“

PARDUBICKÝ PATENT

VELKÁ PARDUBICKÁ

Univerzita Pardubice slaví! Odborný tým pod
vedením chemika Michala Holčapka z Fakulty
chemicko-technologické získal evropský patent na metodiku diagnostiky rakoviny slinivky. Tento typ karcinomu je přitom extrémně
nebezpečný. Pacienti mají zhruba 10% šanci
dožití dalších 5 let, proto je včasná diagnostika tak klíčová. Skvělá práce!

Každoroční vrchol dostihové sezony, navíc
jubilejní ročník, proběhl ve značně podivné
atmosféře. Kulatá 130. Velká pardubická se
běžela před prázdnými tribunami a za dodržení nejpřísnějších hygienických opatření.
Nejslavnější tuzemský dostih nakonec ovládl hnědák Hegnus se slovenským žokejem
Lukášem Matuským.

Jinak, ale přece! Tradiční
ohňostroj oslavující na Velkém
náměstí příchod nového roku si Hradečáci
užijí místo 1. ledna v létě. Protože se v rámci
oslav Prvního dne spolu pod Bílou věží většinou
schází mezi deseti až dvaceti tisíci lidmi, rozhodli
představitelé města vzhledem k epidemiologické situaci
o přesunu. Spojí tak příjemné s užitečným, protože
velkolepý ohňostroj nakonec doprovodí připomínku 155.
výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové z roku
1866, která vychází právě na začátek července. Na další
oblíbené akce spojené s vítáním nového roku, jako je
například rozlévání čočkové polévky, si budeme
muset rok počkat. Foto: Zdeněk Puš

Hravá Chrudim
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 druhá – hravá Chrudim.
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Brána Železných hor, Athény východních
Čech, město loutek. Ale také někdejší osada, která svým významem kdysi zastiňovala Pardubice, zakusila mnoho těžkých
zkoušek a její ulice dýchaly rebelií. To vše
je Chrudim. Typické panorama, kterému
vévodí kostel Nanebevzetí Panny Marie se
sloupem Proměnění Páně je notoricky známým výjevem z našeho regionu. Kde kdo
pojme dojem, že ji zná, co o ní ale skutečně
víme?

MĚSTSKÁ SMETÁNKA
Stejně jako většina ostatních měst v okolí
byla i Chrudim oficiálně založena za vlády
Přemysla Otakara II. Jako osada však existovala mnohem déle, první zmínky o ní pochází už z roku 1055, kdy zde při svém tažení do
Uher naposledy vydechl kníže Břetislav I.
Město se strategickou polohou mezi Prahou a Moravou si brzy získalo v rámci Českého království výsadní postavení. Kvapně
se rozšiřovalo a v období středověku patřila
Chrudim mezi tuzemskou „městskou smetánku“. Její status ještě upevnil roku 1307,
kdy se stala věnným městem českých královen a městské stavby na to konto obehnalo
bytelné kamenné opevnění.
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Svoje historicky exkluzivní pozice Chrudim využívala i nadále a v českých dějinách
figurovala jako, dnes by se řeklo, město
s názorem. V období husitských válek stáli
Chrudimští sveřepě na straně katolíků. Až
poté, co bylo město roku 1421 oblehnuto
a vzdalo se Žižkovi, stalo se baštou husitů. Tou dobou na protest město opouští
německá menšina, která si už cestu zpět
nikdy nenašla. Dalším příkladem chrudimské rebelie budiž vyhraněné postavení
města během stavovských povstání. Chrudim se tehdy otevřeně postavila panující
Habsburské monarchii, neskrývala sympatie k „zimnímu králi“ Fridrichu Falckému, za což byla později zbavena městských privilegií a nucena platit vyšší daně.

RÁNY OSUDU I HISTORIE
„Své“ si užila i za třicetileté války, kdy byla
opakovaně okupována a drancována Švédy. Z té doby také pochází slavná legenda
o poutní ikoně místního kostela - zázračném Chrudimském Salvátorovi. Jde o portrét Ježíše Krista, který údajně švédská
vojska odcizila ze sbírky Rudolfa II. na
Pražském hradě. Rozmařilí vojáci na něm
prý opilí hráli karty, a když se jim neda-

Kostel sv. Bartoloměje v obci Kočí u Chrudimi. Foto: archiv Chrudimsko–Hlinecko, z.s.
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řilo, ze vzteku ho pořezali. Místním se ho
podařilo uloupit, ukrýt a posléze nechat
znovu vysvětit. Od té doby se mu připisovaly zázračné léčebné účinky – speciálně
v dobách morové epidemie.
Následná rekatolizace obyvatelstva do
města přivedla jezuity, mimo jiné i nechvalně známého kazatele a cenzora Koniáše. Ten pro výstrahu všem v ulicích nechával pálit kacířské knihy. Když už jsme
u plamenů, město kromě vzpour, válek
a obléhání nijak nešetřily ani přírodní živly. V městské kronice najdeme důkazy, že
Chrudim opakovaně vyhořela a potrápily ji
i mohutné povodně. Když si daly na chvíli
oddych živelné katastrofy, sužovaly obyvatele epidemie či hladomor.

ODCHOD Z REFLEKTORŮ
Postupem času začalo do té doby široko
daleko dominantní město ztrácet na svém
významu a ustupovalo stále progresivnějším Pardubicím, které těžily ze svého výhodnějšího postavení na železnici a řece
Labi. Chrudim nenápadně nabývala obrysů provinčního městečka, avšak o co pomaleji se tu rozvíjela průmyslová výroba,

Kultura
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o to víc zde bujela kultura a umění. Ne nadarmo se jí přezdívá podle řeckého hlavního města, kde se zrodila podstata celé evropské civilizace. Mimo to se zde narodilo
nebo tu žilo mnoho známých osobností –
například operní pěvci Bohumil Benoni
a Dagmar Pecková, autor pana Tau Ota
Hofman, herec František Filipovský nebo
spisovatel Jaroslav Havlíček. Už víc než
60 let se tu také každé léto koná proslulý
festival amatérských loutkářů Loutkářská
Chrudim.
A za čím tedy v Chrudimi vyrazit? Za historií i za kulturou, nádhernou procházkou
podél Chrudimky nebo v Klášterních zahradách. Máme pro vás pár tipů!

NESMÍTE MINOUT
Pro milovníky historie je Chrudim právem
magnetem, přeci jen se tady na území
městské památkové zóny rozkládá takřka
stovka nemovitostí zapsaných v seznamu
kulturních památek. Jednou z těch nejvýraznějších dominant je kostel Nanebevzetí
Panny Marie na Resslově náměstí. Velkolepá trojlodní bazilika vystavěná z místní

opuky a škrovádského pískovce pochází
pravděpodobně ze 14. století. Svoji novogotickou podobu získala až po přestavbě
pod vedením Františka Schmoranze st.
Nad oltářem je umístěn zmiňovaný zázračný obraz sv. Salvátora. Když už budete na náměstí, nezapomeňte obdivovat
i osmnáctimetrový sloup Proměnění Páně
s kašnou z 1. poloviny 18. století.
Loutkami je Chrudim právem proslavená
daleko za našimi hranicemi, proto zavítejte i do Muzea loutkařských kultur v architektonicky nesmírně zajímavém Mydlářově domě. Původně dvoukřídlý gotický
dům si vzal v letech 1573-77 „do parády“
chrudimský měšťan Matěj Mydlář a nechal
ho přestavět na renesanční objekt s arkádovým průčelím a alegorickými reliéfy.
Dům poznáte už z dálky díky výrazné věži
- hvězdárně.
Místo „města loutek“ by se Chrudimi dalo
přezdívat i jako „městu muzeí“, dalším
naším tipem na návštěvu je totiž místní
Muzeum barokních soch. To se nachází
v kostele sv. Josefa, který byl kdysi součástí kapucínského kláštera a je obklopen

komplexem příjemných zahrad. Mezi exponáty zde najdete kamenné sochy a dřevěné plastiky špičkové kvality od sochařů
Brauna, Čechpauera, Rohrbacha nebo
Brokoffa. No a do třetice všeho dobrého,
nevynechejte ani v našem výčtu třetí Regionální muzeum v Chrudimi. Tam vás
nalákáme především na vzácnou sbírku 42
litografií Alfonse Muchy, jehož manželka
pocházela právě z Chrudimi.
Uznejte sami, není druhé největší město
Pardubického kraje hotová perla? Od prvních rešerší si Chrudim v redakci vysloužila přídomek hravá. Nejen pro svou epickou
loutkářskou a obecně kulturní minulost
i současnost, ale také pro svou možná až
lehce naivní nebojácnost a odvahu, se kterou si pohrávala s mocnou přesilou. Ať už
to byly zástupy vojáků, politické intriky,
náboženské konflikty nebo běsnící živly
a smrtící epidemie. Hravá jako dítě přesvědčené o své pravdě. Ať žije Chrudim,
město, které ještě zdaleka neřeklo poslední slovo!
Michaela Zumrová
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Bavte se
doma
Kina, divadla, koncertní sály – všechny hlásí zavřeno. Nekompromisní realita podzimu se přelila i do zimních měsíců,
a tak nezbývá než se upnout k alternativním zdrojům kultury: knížkám, rádiu, televizi a internetu. Kdo placeným online
televizím nepropadl na jaře, teď už se neubrání určitě. Vybrali jsme vám proto několik slibných společníků na dlouhé
zimní večery z exkluzivní produkce gigantů jménem Netflix a HBO.

KORUNA
Seriál Koruna, ověnčený třemi Zlatými glóby, vstoupil na sklonku podzimu do své čtvrté a zatím nejvyhrocenější řady. Na scénu
přichází nová premiérka Margaret Thatcherová alias Železná lady a princezna Diana,
která, jak známo, přidá královně pár „pěkných“ vrásek na čele. Celý příběh je rozvržen do šesti řad a patří k nejnákladnějším,
leč nejoblíbenějším na Netflixu. K fanouškům Koruny se hlásí několik členů královské
rodiny včetně současné vladařky. Nenechte
si ho ujít ani vy! Sledujte na Netflixu.
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JEHO TEMNÉ ESENCE

BRIDGERTONOVI

MALÝ SHELDON

Loňský fantasy hit je zpět s druhou řadou,
která pokračuje ve vyprávění slavné trilogie spisovatele Philipa Pullmana. Vrací se
i hlavní hrdinka Lyra, kterou společně s jejím novým společníkem Willem čeká pátrání po Jedinečném noži, jež jim umožní
cestovat do dalších paralelních realit. Chybět nebudou ani hlavní záporáci v podobě
Magisteria a podivných přízraků. A hlavní
otázka z první řady stále zůstává: co je to
ten Prach? Objevujte na HBO.

Seriál na motivy knižních bestsellerů spisovatelky Julie Quinnové vás zavede mezi londýnskou smetánku. Bridgertonovi jsou bohatá rodina. Pardon, strašlivě bohatá a díky
svým společenským stykům také nesmírně
mocná. Ambiciózní vévoda z Hastingsu Simon Basset by rád její řady rozšířil, a tak
se začne dvořit mladičké Daphne Bridgertonové. Rychle ale zjišťuje, že jeho šaráda
nevychází, protože kouzelné dívce jen tak
někdo neodolá. Od 25. prosince na Netflixu.

Milovníky kultovky Teorie velkého třesku
jistě zaujme seriál sledující dětství Sheldona Coopera, který se letos vrací již ve
své čtvrté řadě. Malý génius zrovna úspěšně odmaturoval, a i když ještě ani neví, co
je to akné, chystá se už na vysokou. Ještě
před tím ho však čekají letní prázdniny.
A zatímco se nadaný a poněkud naivní
Sheldon vyrovnává se světem, jeho úplně
obyčejná rodina musí najít způsob, jak se
vyrovnat s ním. Sledujte na HBO.

MOSUL

30 STŘÍBRNÝCH

PŮLNOČNÍ NEBE

Válečný film z nepříliš vzdálené minulosti ukazuje, jak probíhaly osvobozující boje
o irácké město Mosul v letech 2016 - 2017,
kdy jej ovládali zfanatizovaní islamisté
z ISIS. Nečekejte žádné americké hrdiny
ani sladkobolný příběh se šťastným koncem, ale pestrý mix iráckých etnických
skupin, které se ve vybombardovaných ulicích Mosulu setkávají se zbraněmi v rukou.
Hledejte na Netflixu.

Kněz s divokou minulostí, otec Vergara,
je za trest církví vyslán konat svou svatou povinnost do odlehlého španělského
města. Ani v tomto zapomenutém koutu
se však není schopen schovat před svými minulými skutky. Společně s několika
místními obyvateli se zaplete do globálního spiknutí, v němž hraje hlavní roli 30
stříbrných, za které zradil Jidáš Iškariotský. Sledujte na HBO.

Postapokalyptický příběh v režii George
Clooneyho je adaptací sci-fi románu Lily
Brooks-Daltonové Good Morning, Midnight. Ale nebojte se, Clooneyho si užijete
i před kamerou, ztvárňuje totiž hlavní postavu Augustina. Ten se jako osamělý vědec
v mrazivé Arktidě snaží najít ve vesmíru
skupinu pěti astronautů a varovat je před
návratem na Zemi, kterou postihla globální
katastrofa. Od 23. prosince na Netflixu.
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TIP Q

LETUŠKA

THE PROM

Znáte ten pocit, když se ráno probudíte
s hroznou kocovinou v hotelovém pokoji,
z předešlé noci si nic nepamatujete a vedle
vás na posteli leží mrtvola? Ne? Cassandru
přesně takové probuzení čeká. Jak se s touhle nenadálou situací vypořádá a co řekne vyšetřovatelům, až se jí začnou na případ úmrtí vyptávat, zjistěte už teď na HBO.

Nejočekávanější muzikál podzimu rozvířil
nabídku Netflixu 12. prosince a slibuje velkolepou podívanou! Meryl Streep, Nicole
Kidman, James Corden nebo Ariana Grande v režii geniálního Ryana Murphyho - to
je už dopředu garancí úspěchu! Co na tom,
že téma je ryze americké a malinko zavání
kýčem? Mezi svátky jako když najdete.
inzerce
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Podobně jako Netflix či HBO funguje
i český videoportál Dramox. Ten
nabízí záznamy desítky divadelních
her zhruba 30 scén včetně
královéhradeckého Klicperova
divadla, Divadla Drak, Dejvického
divadla v Praze nebo brněnské Husy
na provázku. Více než polovina
z předplatného se přitom posílá
tvůrcům. Zaplatíte za něj 299 Kč
měsíčně, přičemž prvních 7 dní ho
můžete testovat zdarma.

Hana Došlová
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S láskou z lásky
Den svatého Valentýna nabízí ideální příležitost bezmezně hýčkat a rozmazlovat svou drahou polovičku. Bezpochyby tak
činíte celý rok, ale přece jen i malá pozornost navíc potěší. Svátek patrona všech milenců tentokrát připadá na neděli, tak
co si jeden den protáhnout na celý víkend? Máme pro vás pár tipů, kterými u své milé či milého rozhodně zabodujete.

SRDEČNÁ KOUPEL
Otevřete své srdce a nechte svou lásku rozkvést
ve spektakulární jahodově voňavé koupeli! Tahle koupelová bomba typu amazeball je klíčem
k dokonale romantické lázni. Ukrývá malinká
srdíčka a to vaše rozbuší povzbuzující pomerančovou silicí a sladkou konejšivou tonkou.
www.lush.cz
280 Kč

HŘÍŠNĚ DOBRÁ ČOKOLÁDA
Čokoláda k Valentýnu bezesporu patří.
Balíček tří čokolád oceněných na nejprestižnější evropské čokoládové soutěži jistě
potěší vaše mlsné jazýčky. Čokoládu Květy
a pomeranče ozvláštňují sušené luční květy. Rustikální čokoláda je inspirovaná původními způsoby přípravy čokolády a v Kokosovém krému je místo běžného mléka
kokosové.
www.ajala.cz
285 Kč

SMYSLNÁ MASÁŽ
Bio tělové a masážní oleje Saloos intenzivně pečují o pokožku
a zároveň přispívají k uvolnění svalů. Jsou účinnou kombinací olejů
lisovaných za studena, bio olejů a esenciálních olejů. Obsahují
vysoké množství látek, vitaminů i minerálů a v maximální míře
je předávají našemu tělu. Masážní olej Erotika je mimořádně
vhodná k vzájemné partnerské masáži.
www.saloos.cz
od 118 Kč

ROMANTICKY A STYLOVĚ
Velký výběr originálních nejen valentýnských dekorací do domácnosti i dárečků pro vaše milované najdete pod značkou Butlers. Pomocí
vkusných doplňků vykouzlíte doma dokonale romantickou atmosféru a váš večer bude nezapomenutelný.
www.butlers.cz
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LÁSKA CIBULÁKOVÁ
Porcelánová miska s ručně malovaným rostlinným motivem podle návrhu
Olgy Hodboďové zahřeje u srdce každého milovníka modrotisku. Byla
vyrobena v porcelánce v Dubí, kde tradiční cibulák vzniká již po staletí.
Klasický vzor designérka aktualizovala do minimalistické podoby, miska
tak bude slušet i moderním stolům. Ať už z ní budete servírovat něco na
zub po valentýnské večeři, nebo ji necháte vyniknout jako dekoraci, brzy
se stane součástí společného domova.
www.shop.czechdesign.cz
390 Kč

LÁSKA TROCHU JINAK
Jednoduché triko značky Dedicated s lehce sarkastickým printem Give Me Some
Space zaujme jistě nejen každého odmítače svátku zamilovaných a pevných svazků.
Je vyrobeno ze 100% organické bavlny za přísného dodržení korektních pracovních
podmínek.
www.etikbutik.cz
890 Kč

SRDCE NA DLANI
Mít srdce na dlani, dělat věci s láskou a pro druhé
je vlastnost, která si zaslouží být odměněna. Náhrdelník se srdcem je nejen šperkem a doplňkem,
ale také osobním talismanem, díky němuž budete
obdarované stále na blízku. Pořídit jej můžete ve
verzi s dlaní i v jednodušší formě srdce. Jeho autorkou je renomovaná šperkařka a držitelka cen
Czech Grand Design Janja Prokić, která ve své
tvorbě pracuje s pohádkovými motivy a se symboly.
www.shop.czechdesign.cz
3 600 Kč

ČERVENÁ JE BARVOU
LÁSKY
Decentní, jednobarevné boxerky
Hugo Boss jsou příjemné na nošení,
neboť mají kratší nohavičku a jsou
ušity z žerzeje, ideálního materiálu
pro pánské spodní prádlo. Boxerky
dokonale padnou a skvěle se přizpůsobí tělu vašeho milovaného partnera. Červená barva je nejen barvou lásky a vášně, ale také harmonizuje a doslova nakopne libido.
www.aboutyou.cz
729 Kč

SLADKÁ A HRAVÁ JAKO
LÍZÁTKO
Hned první přivonění vám připomene lahodnou chuť jablka v cukru. Sladký úvod
doplňují tóny mandarinky a hrušky. Po
chvíli se rozvine růže se skořicí a malinou. K dokonalosti dovádí tuto ovocnou
gurmánskou vůni Escada Candy Love pro
všechny dívky tóny vanilkové šlehačky,
které vám budou zlepšovat náladu při
dlouhém doznívání.
www.fann.cz
od 1 330 Kč
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SRDCE DOKOŘÁN
Srdce dokořán je nejen název, ale také vedlejší účinek krystalového oleje od značky
Jagaia. Tento luxusní olej vyrobený z čistě přírodních ingrediencí je určen k péči
o tělo i duši. Jeho součástí jsou totiž krystaly růženínu, kamene lásky a vztahů, který
pozitivně působí na naši mysl. Tyto malé drahé kameny uložené na dně je možné
po spotřebování oleje navléknout na přiloženou šňůrku a vytvořit si osobní šperk.
Z kosmetické radosti se tak stane dárek věčný jako láska.
www.jagaia.cz
780 Kč

RŮŽOVÁ ZAHRADA

PRVNÍ KVĚTY

Růže a svíčky patří neodmyslitelně mezi
nejoblíbenější valentýnské dárky. Když
růže uvadne, s těžkým srdcem ji odnášíme do bioodpadu. Nádherná omamná
vůně z čerstvě nařezaných růží z anglické zahrady vám může vydržet ale o mnoho déle. Stačí jen zapálit knot a nechat
svíčku rozvonět.

Při chladném ranním vzduchu se třpytí na
okvětních lístcích rosa. Stále spící příroda
se při východu slunce pomalu probouzí.
Netrpělivé květy se jemně otevírají, nektar
uvolňuje svůj parfém. “Nyctinasty”, pohyb
rostlin v reakci na denní dobu, je inspirací nové vůně Issey Miyake Première Fleur,
kterou si zamiluje každá romantická duše.

www.yankeesvicky.cz
od 59 Kč

www.douglas.cz
od 1 550 Kč
inzerce
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Zachumlat se a…
číst!
Když se za okny dlouho válí tma. Když mrzne, až praští, a studený vítr šlehá do tváře. Nebo když je toho na vás zkrátka
moc a máte chuť na chvíli prostě zmizet. To jsou přesně ty momenty, kdy se zachumláte do deky, usrkáváte oblíbené
pití a otvíráte voňavou knihu plnou, čeho jen chcete! A abychom vám trochu pomohli s výběrem, máme pro vás pár tipů
na zimní novinky, které zapadaly knihkupectví jako čerstvý prašan.

KRÁLOVSTVÍ

INKOUST

PŘEŠLÉ MRAZEM

Jo Nesbø

Alison Belshamová

Marie Formáčková

Do zapadlé vsi v norských horách se z ciziny vrací zdejší rodák Carl Opgard a přiváží s sebou návrh na výstavbu luxusního
wellness hotelu. Jeho bratr Roy se těší, že
v malém hospodářství, kde oba vyrůstali, bude konečně živěji. Jenže Carl s sebou
přináší také velké problémy a jako vždy
spoléhá na to, že starší sourozenec je za
něj vyřeší. Udělá však Roy to, co po něm
bratr žádá, zvlášť když se začíná ukazovat,
co všechno mu Carl zatajil?

V temných uličkách Brightonu kdosi napadl mladou ženu. Zranění se zprvu nezdají
vážná, ale oběť za 24 hodin v agónii umírá a na jejím těle se najde smrtící tetování.
Po zmizení druhé ženy už inspektor Sullivan ví, že čelí sériovému vrahovi. Jedno ale
nečekal: hlavním podezřelým je Alex, syn
tatérky a jeho bývalé milenky Marni. Dokážou se přenést přes minulost a spojit síly,
než se rozsudek smrti objeví na kůži další
oběti?

Osudy jedenácti žen se v různé míře navzájem proplétají v jedenácti příbězích.
Každá z nich je jiná a má za sebou nejrůznější životní eskapády. Jedno však mají
společné – muže. A ne ledajaké! Jejich
zážitky s opačným pohlavím nebyly vždy
zrovna povedené - někdy přímo úsměvné. S pokročilejším věkem však zjišťují, že
nikdy není pozdě na to dát si život znovu
dohromady, a že láska není jen výsadou
mladých.
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SATURNIN ZASAHUJE

VĚCI, NA KTERÉ NASTAL ČAS!

Miroslav Macek

Petra Soukupová

Legendární sluha Saturnin je zpátky –
a pojede lyžovat! Do malebného prostředí
zasněžených Orlických hor se vydá opět
v doprovodu věčně nesnesitelné tety Kateřiny, jejího neotesaného synka Milouše,
sarkastického doktora Vlacha i laskavého
dědečka s nevyčerpatelnou zásobou povedených historek. Kdo tímto dobrodružstvím prosviští elegantními obloučky?
Komu se podaří salto nazad? A pro koho
se rozezní svatební zvony?

Alice s Richardem spolu žijí už patnáct let.
Mají dvě děti, nic hrozného se nikomu neděje, jen stereotyp vše překrývá jako měkká deka. Asi to není štěstí, ale žít se v tom
dá. Jenže pak se Richard zamiluje. Hluboce
a vášnivě. Zdá se mu, že nic takového dosud nepoznal, ale taky to může být krize
středního věku. Z Alicina pohledu je to ale
asi jedno. Přichází o všechny jistoty a Karlík
s Lolou musí najednou řešit to, co děti nikdy řešit nechtějí.

EVEREST: POZORUHODNÝ
PŘÍBĚH EDMUNDA HILLARYHO
A TENZINGA NORGAYE
kolektiv autorů
Krátce před polednem 29. května 1953 slunce jasně svítilo na nejvyšší bod naší planety – a poprvé v historii u toho byli i lidé. Jejich jména zněla Edmund Hillary a Tenzing
Norgay. Příběh dvou zcela rozdílných, avšak
stejnou měrou odvážných mužů je ohromujícím důkazem lidského odhodlání překonávat sebe sama i rozmary přírody. Vydejte se
s nimi za dobytím nejvyšší hory světa.

MEDY A BLÍNY Z ÚDOLÍ HRABĚTE ANTONÍNA
Mária Uhrinová
Inspirací osobitým veršům divadelnice a básnířky Márie Uhrinové byly
pobyty v kraji hraběte Šporka, okouzlení přírodou a duchem unikátního barokního lázeňského areálu Kuks a Královédvorské kotliny. Autorka
v cyklu více než 40 básní přináší svědectví, že tento prostor a jeho duch
mají přesah do života nás, lidí 21. století. Sbírka je k dostání v Infocentrech Jaroměř a Kuks, v Rentzově muzeu a v kavárně Dostaveníčko ve
Dvoře Králové.
Hana Došlová
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grafický design
multimédia
online média
tiskové služby
marketing & PR
www.fifty-50.cz

Gloria
Musealis
2013

Musaionfilm
Černý Janek
2014

Nejlepší regionální
marketingový produkt
v cestovním ruchu 2014

Hlavní město cyklistů
Cena cyklistického
marketingu 2014

Turist propag
2016/2017

Tourregionfilm
2017

Cena vládního výboru
pro osoby se zdravotním
postižením 2017

Zlatý erb
2019
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Jiskřivé tipy
Nastal čas dělat si radost. Sami sobě i sobě navzájem! Máme pro vás pár tipů na dárky, které oceníte nejen pod
stromečkem, ale i po novém roce. Některé zahřejí na těle, jiná na duši a možná i pohladí. Rozhodně ale vykouzlí
nejeden úsměv na tváři. Tak s chutí do toho!

PRO ZAHŘÁTÍ
Praktická, ekologická a v neposlední řadě stylová – taková je lahev z nerezové
oceli Klunken z dílny Primus. Díky své odolnosti je skvělou alternativou ke klasickým plastovým lahvím. Je k dostání v osmi barevných variantách, ve dvou
provedeních a velikostech. V zimě užijete nejvíc tu dvouplášťovou, která udrží
váš nápoj po dlouhou dobu příjemně teplý. Díky širokému hrdlu se lahev snadno
plní i čistí.
www.fjallraven-shop.cz
od 799 Kč

JAKO DOMA
Pokud existuje jen jedno místo, kde byste se měli cítit dobře, pak je to váš
domov. Právě tam si můžete vychutnat volný čas s rodinou, s přáteli nebo
jen tak o samotě. Tam můžete být sami sebou, obklopeni věcmi, které milujete. V Butlers najdete designové předměty vysoké kvality pro každou
místnost svého domova, ať už se jedná o dekor, nábytek nebo vybavení do
kuchyně. Zkrátka pramen nekonečné inspirace!
www.butlers.cz
cena dle výběru produktu

STYLOVÉ PLÁNOVÁNÍ
Diář je společník, kterého má člověk stále u sebe a do ruky ho bere i několikrát za den. Proto ho
vybírejte pečlivě! Nás uchvátily originální kousky českého papírnictví Papelote, které v průběhu
let udělalo ohromný krok kupředu. Z diářů zmizely plastové obaly a nahradila je veganská kůže.
Jsou hravé a barevné, minimalistické a elegantní anebo ryze praktické. Vyberte si takový, se
kterým vám to bude klapat minimálně celý rok.

www.papelote.cz
cena dle výběru produktu
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PLAMÍNKY
Svíčky oplývají kouzelnou mocí.
Rozzáří interiér každého domu,
navozují pocit útulna a místnosti provoní příjemnou vůní. Přesvědčte se sami s novou kolekcí
vonných svíček DW Home Ateliér,
která zaujme na první pohled svým
luxusním designem i vytříbenými
vůněmi vyrobenými z těch nejkvalitnějších ingrediencí.
FAnn
549 Kč

DÁREK, KTERÝ POTĚŠÍ URČITĚ
Nevíte si rady, co pořídit své drahé polovičce pod stromeček? Věnujte dárkový voucher na
nákup oblečení! Dámský a pánský boutique TopStyl v Hradci Králové uspokojí i ty nejnáročnější.
Voucher můžete pořídit v různých hodnotách.
www.topstyl.cz

NA HORY
Jedinečné zimní modely značky Sportalm jsou považovány za
opravdovou „ski-couture“ a hodí se nejen na sjezdovku nebo relax
v apres-ski baru, ale i na procházku do města. V nové kolekci objevíte
glamour modely i klasický sportovní styl. Letošním hitem je luxusní
zlatá v kombinaci s klasickou červenou, zářivě růžová a tyrkysová,
ve které vás na sjezdovce rozhodně nikdo nepřehlédne, ale i jemné
pastelové barvy s metalickým nádechem.
www.davidsport.cz
cena dle výběru produktu
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DOMÁCÍ POHODA
ELKA je česká rodinná značka založená v roce 2008. Když krejčová
Lenka sháněla pro svého syna jako dárek originální trenýrky, zjistila,
že nabídka je designově značně omezená a z jejího odborného pohledu
také nekvalitní. Rozhodla se proto využít svého umu a vysněné „trenky“
vlastnoručně navrhla a ušila. Vznikl tak nápad vyrábět nejen trenýrky,
ale celý sortiment spodního prádla a loungewear pro muže, ženy i děti
a produkty z řady Deco & Home pod vlastní značkou.
www.elka-underwear.cz
od 499 Kč

ČAJOVÉ KONVIČKY
Málokdo si umí představit zimu bez hrnku čaje na stole.
Česká společnost Mix-Tee, která je předním prodejcem čajů
ze Srí Lanky, svou řadu omamných sypaných čajů Tarlton
navíc zabalila do originální plechové čajové konvičky.
Každá směs je jiná, ale všechny spojuje podmanivá vůně
prvotřídních ingrediencí. Samozřejmostí je nejkvalitnější
černý nebo zelený čaj, který je buď čistý, nebo smíchaný
s bylinami, květy, ovocem či kořením.
www.caje-mixtee.cz
163 Kč

NA SNĚHU JAKO NA MĚSÍCI
Nápad vytvořit módní after-ski obuv inspirovanou botami astronautů vznikl už v roce 1969
- krátce po prvním úspěšném přistání na Měsíci. Sněhule Moon Boot Vinile Met jsou další
verzí klasických Moon Boot v trendy metalickém provedení, které ještě umocňuje jejich vesmírný vzhled. Tímhle se pod stromečkem vážně blýsknete!
www.urbanlux.cz
1 681 Kč

STOP NUDNÝM ZIMNÍM VEČERŮM
Díky hře děti zkoumají svět kolem sebe a učí se. Sílu hraní
si ale uvědomují i dospělí, kterým pomáhá rozvíjet klíčové
schopnosti a dovednosti, jako jsou kreativita, nové způsoby
myšlení, hledání neotřelých řešení nebo přizpůsobení se nenadálým situacím, a to v jakémkoliv věku. Navíc - kdo by neznal legendu jménem Lego. Dejte společně sbohem dlouhým
zimním večerům!
www.lego.com
cena dle výběru produktu
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NEALKO SILVESTR

Pletená měkoučká deka z vysoce hřejivé kvalitní merino vlny uspokojí i ty největší zimomřivce – a navíc funguje jako stylový doplněk interiéru! Deka je ruční výrobek a nám
nejvíce učarovala ve snovém odstínu „cloud“, stačí se jen zachumlat.

Dopřejte silvestrovský přípitek
i těm nejmenším! S nealkoholickým
sektem Champi vyrobeným jen
a pouze z čerstvých jablek to půjde
hravě. Neobsahuje žádný přidaný
cukr, aromata či konzervanty a není
pasterizovaný.

www.naine.cz
6 649 Kč

www.mams.cz
195 Kč

NEJEN NOHY V TEPLE

inzerce
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1

2

4

Eko domov
Udržitelnost, eko, bio, zero waste. Slova, která se stala trendem. Důležitým trendem. Leží vám na srdci osud planety
a rádi byste přispěli svou troškou do mlýna znovupoužitelnými produkty z přírodních nebo recyklovatelných materiálů?
Máme pro vás pár tipů, jak začít právě ve své koupelně a kuchyni. Přitom jsou to změny tak nenápadné, že si jich
zbytek domácnosti možná ani nevšimne.

5

7
6

1 – Ručně vyráběný obal na tuhá mýdla, 2 – Bambusová brčka, 3 – Přírodní mýdlo na zuby Georganics, 4 – Pratelná houbička na nádobí, 5 – Ubrousek na svačinu MagsBags,
6 – Skleněná láhev z borosilikátového skla s koženým obalem, 7 – Pratelné kosmetické tamponky Odličočka
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Sledujte nás

Svěže na věže
Nejkrásnější rozhledy a výhledy
na východní Čechy

na

břez
m
e
k
t
á
jte zač
očekáve

Velikonoční
objevy
Cesta za svátky jara z Moravy až
na Velikonoční ostrovy

Vyběhněte s kily!
Běhání jako vášeň i terapie

Vždyť je
jaro!
Zaručené tipy, jak se probrat
ze zimního spánku

Chcete být vidět v příštím vydání Quartieru? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

Restaurace Aquarium
restaurace

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

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

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

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

Casa del Prosseco
Prosseco bar

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

Great Lenghts
světová špička v prodlužování vlasů

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

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

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

Perfect Academy
Akademie microbladingu a PMU

Estela Hradec Králové
Estetické a laserové centrum

Baťkovo nám. 552/2, Hradec Králové
www.perfect-academy.cz

tř. E. Beneše 1549, Hradec Králové
www.estela-hk.cz

Studio La Vital
květinové studio
Svitavská 1814/2, Hradec Králové
www.kvetinyvital.cz

Kde najdete
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 • 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 • 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 • 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 • 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

Do nového roku
v novém
Poslední kusy
za výprodejové
ceny na adrese
Švehlova 321!

Těšíme se na vás v centru Hradce Králové

Masarykovo náměstí a Švehlova 321

www.topstyl.cz

