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Kolika barvami hýří, tolika krás ukrývá. Přesně je to… nepočítaně! Podzim je mezi ročními obdobími svým 
způsobem král. Kdy jindy bychom si mohli užívat prosluněných dnů plných hřejivých slunečních paprsků stejně 
jako mlhavých rán, kdy se nám při prvním pozdravu line pára od pusy. Každý den máte chuť prožít naplno, 
protože vlastně nikdy nevíte, kdy přesně dorazí nekompromisní zima a uloží přírodu na několik měsíců ke 
spánku. 

A aby byl váš letošní podzim ještě o kapku barevnější a pestřejší, připravily jsme pro vás 112 stran čtení nejen 
z východních Čech, které vás, doufejme, nabije optimismem, slunečné dny udělá ještě zářivější a ta mlhavá rána 
o kousek příjemnější. Zjistily jsme pro vás mnoho zajímavého – třeba jak dobrý bude letošní vinný ročník, kam 
vyrazit za relaxem, vířit a hýřit nebo jak se správnými vůněmi naladit a třeba i vrátit v čase…   

Podzimní měsíce jsou pro nás v redakci speciální ještě z jednoho důvodu. Slavíme narozeniny! Je to tak, Quartieru 
už je 6 let. Jako správný „prvňák“ se před vámi otevírá s čistým srdcem a nadějí, že to nejlepší ho teprve čeká. 
My v to věříme také – i díky vám, milým čtenářům, kteří nás v naší práci nepřestáváte inspirovat a podporovat. 

Děkujeme vám z celého srdce a přejeme ten nejmagičtější a nejhřejivější podzim. Na těle i na duši.

Vaše 

Monika Staňková
vydavatelka

Michaela Mikysková
šéfredaktorka

Q
ua
rt
ie
r 
– 
kr
ál
ov
sk
ý 
m
ag
az
ín
. V
yc
há
zí
 č
ty
ři
kr
át
 r
oč
ně
. R
eg
is
tr
ac
e 
M
K
 Č
R
 E
 2
26
47
. V
yd
áv
á 
Q
U
A
R
T
IE
R
 M
E
D
IA
 s
.r
.o
., 
IČ
: 0
52
57
91
3,
 s
íd
lo
: K
lic
pe
ro
va
 1
26
6/

1, 
50
0
 0
3 
H
ra
de
c 
K
rá
lo
vé
. 

V
yd
av
at
el
ka
: M

on
ik
a 
St
aň
ko
vá
, Š
éf
re
da
kt
or
ka
: M

ic
ha
el
a 
M
ik
ys
ko
vá
. R
ed
ak
ce
: J
oh

an
a 
B
ár
ov
á,
 H
an
a 
D
oš
lo
vá
, L
ub
oš
 J
an
hu

ba
, E
m
il 
St
el
in
ge
r.

 
G
ra
fic
ký
 k
on
ce
pt
 &
 s
az
ba
: F
ift
yF
ift
y 
kr
ea
tiv
ní
 a
ge
nt
ur
a 
s.
r.o
., 
Fo
to
gr
afi
e:
 O
nd
ře
j Š
la
m
bo
ra
, J
ak
ub
 M
is
ík
, Z
de
ně
k 
Pu
š,
 P
ex
el
s.
co
m
, E
nv
at
o.
co
m
, S
hu
tt
er
st
oc
k.
co
m
 a
 a
rc
hi
v.
 K
on
ta
kt
: r
ed
ak
ce
@
qu
ar
tie
rm

ag
az
in
.c
z,
 w
w
w
.q
ua
rt
ie
rm

ag
az
in
.c
z,
 w
w
w
.fa
ce
bo
ok
.c
om

/
qu
ar
tie
rm

ag
az
in
.

In
fo
rm

ac
e 
js
ou
 p
la
tn
é 
ke
 d
ni
 r
ed
ak
čn
í u
zá
vě
rk
y 
dn

e 
6.
 9
. 2
02
2.
 T
ot
o 
vy
dá
ní
 v
yš
lo
 d
ne
 1
4.
 9
. 2
02
2.
 V
yd
av
at
el
 n
er
uč
í z
a 
ob
sa
h 
do
da
ný
 in
ze
ru
jíc
ím
i s
ub
je
kt
y.
 V
yc
há
zí
 v
 n
ák
la
du

 6
 0
0
0
 k
s.
 N
ep
ro
de
jn
é.
 K
 d
os
tá
ní
 u
 v
še
ch
 in
ze
re
nt
ů 
a 
na
 v
yb
ra
ný
ch
 m
ís
te
ch
 

uv
ed
en
ýc
h 
na
 w
w
w
.q
ua
rt
ie
rm

ag
az
in
.c
z/
di
st
ri
bu
ce
. J
ak
ék
ol
i u
ži
t 
í a
 š
íř
en
í č
ás
ti
 n
eb
o 
ce
lk
u 
m
ag
az
ín
u 
Q
ua
rt
ie
r 
be
z 
pí
se
m
né
ho

 s
vo
le
ní
 v
yd
av
at
el
e 
je
 z
ak
áz
án
o.
 N
ev
yž
ád
an
é 
ru
ko
pi
sy
 s
e 
ne
vr
ac
ej
í.



546

ŽIVOTNÍ STYL
Charita s drivem! 27
Můj malý fyziosprint 28
Nemůžu žít bez... 33
Všude dobře, doma nejlíp 34
Poslední večeře: A jedli a nasytili se
všichni  36
10 otázek pro... 38

60

KULTURA
Hradecká filharmonie je dobře slyšet 40
Stalo se na východě Čech 43
Léto jak má být! 46
Zač je v Pardubicích perník 48

PODZIM
Magie podzimních rituálů 52
Tady to vře, tady to bublá 54

OSOBNOSTI ČÍSLA
V hrobě je místa dost 6

BYZNYS
Zelená pro green 14
Start up your life 16
Nová kapitola škol Sion 20
Podnik musí mít ducha 22
Klíč k vlastnímu domu 24



Podzimní paleta zážitků 56
Sladké svatomartinské 58
Barevné hýření 60
Podzim ve skleničce 66
Kávu si osladím 68
Babí nás baví 72
Hurá na houby! 73
Samhain, Halloween a Dušičky 74

DESIGN. MÓDA & KRÁSA
Voda je žena. Nesmíme ji urazit. 76
Parfém: příběh vůní 78
Můj rok s Great Lengths  82
25 let zdraví a krásy 84
Fenomén Rolex 86
Dobře vidět a mít styl 91
Podzimní vonné blues 92

TIPY
Podzimní must - see 94
Na křídlech jeseně 96
Radosti kratších dní 100
Zahalte se do podzimu 102
Pestré slasti podzimu 106

64

68 52

56





7

Víc než pro svou lásku k motorkám jste 
ale znám pro své písničky, se kterými 
koncertujete už deset let a loni jste 
vyhrál i Zlatého slavíka. Bylo odjakži-
va jasné, že se Michal vydá na hudební 
dráhu? 
JH: Jsem absolutní nehudebník. Moje dětství 
sestávalo z hraní fotbalu, občasných poty-
ček s kamarády a montování všeho možné-
ho. Michal tedy ode mě jako jeden z prvních 
dárků dostal balon a hned potom takový ten 
mini dětský vercajk – malé kleštičky, kladív-
ko a šroubovák. Chtěl jsem, aby měl různé 
možnosti a mohl si vybírat, co by ho bavilo. 
Zpočátku to vypadalo na ten fotbal, kopal si 
na dvorku a tvářil se, že to bude ono. Pak jsem 
si ale všimnul, že často někam mizí. Jednou 
jsem zaslechl z pokoje brnkání na manželčin 

klavír. Moc jsem tomu ale nevěnoval pozor-
nost, říkal jsem si, že si kluk asi potřebuje dát 
oraz a dělat chvíli něco jiného. Přihlásil jsem 
ho tedy na ten fotbal, ale byl tam všehovšu-
dy třikrát. Michal obecně byl jako dítě docela 
poddajný a nikdy moc neprotestoval. Co jsem 
mu vymyslel, do toho šel. Ale pak si to stejně 
v tichosti udělal po svém. Nikdy nezapomenu 
na historku ze školní družiny, během které se 
náš Míša tak šikovně „vnutil“ na místní klavír, 
že jsme se o jeho docházení na tento krou-
žek dozvěděli až na konci školního roku, aniž 

Stodolu i dílnu máte plnou historic-
kých motorek, vlastníte dokonce i přes 
šedesát let starý traktor. Jak dlouho už 
tuhle lásku k veteránům pěstujete? 
JH: Za mých mladých let měl každý kluk na 
vesnici svého pionýra, samozřejmě pořádně 
vytuněného, a jako parta jsme s nimi vyráželi 
na písník dělat krosy. Pak jsem si dal od moto-
rek asi třicet nebo čtyřicet let pauzu, ale s vě-
kem to zase přišlo. Mám teorii, že jak člověk 
stárne, začíná mít rád staré věci. V porovnání 
se starými věcmi si totiž připadá mladý. Před 
pár lety jsem se domluvil s kamarádem, který 
měl doma starou rozebranou motorku – ČZ 
150 C z roku 1951. Skvost mého dětství. Man-
želka se sice chytala za hlavu, ale s Michalem 
jsme se na ni tehdy složili a přivezli si ji domů.  
MH: Zapomněl jsi ale na důležitou věc, a to 
že „průkopník“ téhle vášně jsem byl já, když 
jsem si v patnácti pořídil babetu a pak i sto-
pětadvacítku.  
JH: To samozřejmě vím moc dobře, protože 
jsem ti tu babetu osobně přivezl z Rábů. 
MH: Tak takhle to u nás začalo a co zimu při-
byla jedna motorka. 

Kolik jich aktuálně máte? 
JH: Pojízdných devět, celkem tuším čtrnáct.

Michale, vy do tátovy teorie o starých, 
co mají rádi staré věci, příliš nezapa-
dáte. 
MH: Já myslím, že i jo. Všichni mi říkají, že 
jsem „starej mladej.“ Nejvíc si mě za to vždyc-
ky dobíral Pokáč, když mě učil s Instagramem 
a já mu na oplátku vyprávěl o Beatles. Starší 
motorky se mi líbily odmalička. Přijde mi, že 
dřív se to prostě dělalo dobře. 

bychom cokoli platili. Vždycky si nenásilně 
prosadí svou a ještě dá člověku pocit, že to je 
jeho zásluha. 

Tak to jste musel úspěch ve Zlatém sla-
víkovi zvlášť prožívat!
JH: Za těch deset let, co jsme ho s manželkou 
vozili po koncertech všude možně, už to tolik 
neprožíváme. Asi největší vrchol slávy nastal 
v jeho čtrnácti, kdy hrál jako předskokan na 
koncertech Tomáše Kluse. Tehdy se musel 
postavit před tři a půl tisíce lidí, kteří ale ne-
přišli na něj. Když jsme viděli, že to ve zdraví 
přežil, věděli jsme, že už zvládne všechno. Je 
ale pravda, že přenos Slavíka jsme sledovali 
v naší hospodě na promítacím plátně. Vzpo-
mínám si, že to byl pátek, protože se kvůli 
tomu výjimečně nekonala oldies diskotéka. 

Všichni fandili a zpocenýma rukama mačka-
li půllitry. Když pak Michala vyhlásili, hlasitě 
gratulovali a chtěli, abych všem zaplatil ko-
řalku. 
MH: S tím Klusem to ale byla fakt klika, že mě 
nevypískali. Protože moje křehká duše by to 
tehdy neunesla, a možná bych se na celou 
muziku vykašlal. 

A jak se to vůbec stalo, že si vás Tomáš 
Klus, v té době Zlatý slavík, vybral jako 
předskokana? 

Vášeň pro staré motorky, češtinu a s trochou nadsázky i pro básníka a skladatele Karla Plíhala. Michala a Jiřího 
Horákovi toho ale spojuje samozřejmě mnohem víc, jak jen syna a otce může. Co na sebe prozradili držitel titulu 

Objev roku Zlatého slavíka 21 a dlouholetý starosta Vysoké nad Labem?

Osobnosti čísla

MICHAL & JIŘÍ HORÁKOVI:

V hrobě je místa 
dost

„Starší motorky se mi líbily odmalička.
Dřív se to prostě dělalo dobře.“

podzim 2022
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MH: Napsal mi na základě, podotýkám velmi 
nekvalitních, nahrávek na serveru Bandzone, 
které jsem si točil doma v pokojíčku. Poslal 
mi stránkový e-mail, ve kterém mě vychválil 
do nebes, až jsem si z toho málem učurnul. 
(smích) Dodneška ho mám zarámovaný a vy-
stavený. V mé hudební kariéře to byl první 
velký milník, slyšeli na to pořadatelé i média. 
Dokonce mi chvíli přezdívali „mladý Tomáš 
Klus“, což mi teda moc nevyhovovalo. 

Tak na druhou stranu, jestli si před ně-
kým střihnout takovou premiéru, tak 
publikum Tomáše Kluse pro to asi bylo 
ideální. 
MH: S tím souhlasím. Nechápu proč, ale hod-
ně jsem si věřil. Když se na to dívám zpětně, 
dneska bych to asi nedal. Ale v těch 14 letech 
jsem měl v sebe neochvějnou víru. Měl jsem 
za sebou nějaké koncerty a soutěže a věděl, 
že se moje věci lidem líbí. Sebevědomí je dob-
rý sluha a špatný pán, ale tady se to opravdu 
vyplatilo. 
JH: Vzpomínám si, že jsi na jeho koncertech 
vystupoval asi třikrát nebo čtyřikrát, a proto-
že ti bylo těch 14, všude jsme tě vozili. Poprvé 
jsme s manželkou zhlédli celý koncert, ale na 
ty další už jsem si vzal knížku a v prázdné hos-
podě opodál si v klidu četl. A bylo to úžasný!  
MH: To je pravda, kamarádi mi pak vyprávěli, 
že tam za tátou chodili lidi a říkali mu, že už 
začíná koncert, ať se zvedne a on je odháněl 
se slovy, že ho mají nechat být, protože si 
chce číst. 

Zmínil jste, že to byl takový první velký 
milník ve vaší hudební kariéře. Co byly 
ty další? 
MH: Další byl určitě první videoklip a potom 
spolupráce se Supraphonem, který do mě 
vložil spoustu energie a nadějí. To všechno 
vyvrcholilo právě Slavíkem a nominací na 
Cenu Anděl. Ze Slavíka jsem měl radost i pro-

to, že pro mě hlasovali lidi. Beru to jako sig-
nál, že je moje tvorba baví. Samozřejmě je to 
i o tom, jaké máte dosahy na sociálních sítích 
a jak dokážete zmobilizovat fanoušky. I tak 
mě ta cena ale hodně hřeje. 

Blíží se vám i jeden soukromý milník, 
jste těsně před koncem studia na vyso-
ké škole a brzy z vás bude „zpívající uči-
tel“, jak vám některá média přezdívají. 
Byla pro vás pedagogika jasná volba? 
MH: Myslím, že jsem k ní měl vždycky blízko, 
protože táta dělal roky ředitele základky. Tak-
že ještě než jsem musel chodit do školy, stej-

ně jsem tam byl. I na lyžák jsem jel poprvé už 
ve čtyřech letech se staršími sestrami. Škola 
pro mě byla něco jako doma. Díky našim jsem 
měl jsem měl k této instituci pozitivní vazbu, 
takže mě to tam samo táhlo. Když jsem se 
pak v maturitním ročníku rozhodoval, kam 
dál, říkal jsem si, že nechci pustit hraní, pro-
to potřebuji obor, který s ním půjde skloubit. 
A protože jsem dlouhé roky jezdil jako vedou-
cí na tábor a s dětmi mě to bavilo, bylo učitel-
ství vlastně úplně přirozená volba.  

Takže plánujete být v budoucnu učite-
lem?
MH: Nechávám to otevřené. Chvíli jsem při 
studiu učil a mám docela konkrétní před-
stavu, jak bych k tomu rád přistupoval. Zjistil 
jsem, že na prvním stupni je třeba se té prá-
ci věnovat opravdu na plný úvazek, protože 
když si s dětmi nevytvoříte vztah, nefunguje 

to. Takový pracovní závazek se ale velmi těž-
ko kloubí s hudbou a té se vzdát nechci. Makal 
jsem na tom deset let a nedává mi smysl to 
teď brzdit. Takže budoucnost ukáže. 

Máte ze synova rozhodnutí jako ně-
kdejší ředitel školy radost? 
JH: Radost mám, ale znáte ho – on si to 
vždycky stejně udělá, jak chce. Nenápadně, 
potichoučku. Učitelství je krásná, ale náročná 
práce. Myslel jsem si původně, že bude déle 
vybírat a experimentovat, než u nějakého 
oboru zakotví, ale je to rozhodně lepší, než 
kdyby se z něj stal kariérní feťák! Mě učitel-
ství moc bavilo, ale vnímám, že atmosféra 
mezi školou a rodiči postupem let zhoustla. 
Dneska už bych to dělat nechtěl. Děti jsou ale 
fajn pořád. 

V jednom z rozhovorů jste zmínil, že 
jste s tátou oba „stejní úchylové na češ-
tinu“. Jak se to projevuje? 
JH: Rád vzpomínám na dobu, když Michal 
ještě neřídil a jezdili jsme spolu hodně autem, 
protože jsme hráli spoustu „češtinských her“. 
Třeba jsme vybrali slovo, na které jsme oba 
složili krátkou básničku a pak vyhodnotili, 
která byla lepší. Takhle jsme jednou veršovali 
na slovo „Lidl“. No, zkuste si něco zrýmovat 
na Lidl… Já se potil a Michal najednou vypálil: 
„Šel jsem koupit mýdlo do obchodu Lidl, měli 
tam jen kousek, tak mám aspoň mýdl.“ Je vám 
asi jasné, že jsem často prohrával. 
MH: Náhodou jsi mi byl vždycky rovnocen-
ným soupeřem. Nedávno jsme šli s kamará-
dem do asijského bistra pro místní specialitu 
Bumbo nambo. Moc si tam nerozuměl s ob-
sluhou, dokola se ho ptali jakou chce „přílo-
hu“, jenže to vyslovovali tak, že to znělo spíš 
tak, že mu nabízí „psí nohu“. To mě inspirova-
lo k básni: „Říkal jsem mistru v asijském bis-
tru, že chci ještě přílohu, tak jsem dostal psí 
nohu.“ Hned jsem to poslal tátovi, který mi na 

Osobnosti čísla

„Když Michala vyhlásili 
Slavíkem, chtěli, abych
všem zaplatil kořalku.“

podzim 2022



Jiří Horák

Narodil se 19. dubna 1963 
v Hradci Králové.

Vystudoval Gymnázium 
J. K. Tyla v Hradci Králové 
a Vysokou školu zemědělskou 
v Praze.

Pracoval jako traktorista, 
zřízenec v nemocnici, řidič 
nákladního automobilu, učitel, 
ředitel Církevní základní 
školy v Borohrádku a v Hradci 
Králové nebo vedoucí na 
odboru školství KÚ KHK. Už 
16 let je starostou Vysoké nad 
Labem. 

Nehraje zcela na nic, ale mezi 
jeho koníčky patří práce, 
rodina, motorky, sport, 
historie, příroda a knihy.



Michal Horák  

Narodil se 21. dubna 1998 
v Hradci Králové.

Vystudoval Biskupské 
gymnázium v Hradci 
a momentálně studuje 
na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. 

Hraje na kytaru, klavír, foukací 
harmoniku a heligonku, skládá 
písničky a od třinácti let 
koncertuje.

Vydal dvě sólová alba, první 
dosud oceněno Zlatou 
deskou a druhé nominací 
na Cenu Anděl. Na YouTube 
mají jeho videoklipy přes 27 
milionů zhlédnutí a v rámci 
streamingu těší jeho písně 
přes 80 000 posluchačů 
měsíčně.
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ho tam tak viděl, zastavil jsem a nabízel, že 
ho svezu. A on pořád, že nejde. Fakt jsem ho 
nezlomil a on pak po vesnici líčil, že ho něja-
ký úchyl lákal za bílého dne do auta. (smích) 
Dneska už si s ním taky vyměňujeme „češti-
nářské lahůdky“ a chodíme na pivo. 
MH: To je mimochodem taky jedno ze se-
tkání, které se prostě nějak osudově sta-
lo. Karel Plíhal je můj největší idol, a to jak 
hudebně, tak textařsky. Měl jsem vždycky 
velké štěstí na lidi kolem sebe, ale chodit na 
pivo s Karlem Plíhalem, to je splněný sen! Je 
ale fakt, že se o něj s tátou někdy trochu pe-
rem. (smích)

Podle statistik je nejvíc českých písni-
ček o lásce a hned po tom o pivu. Jak je 
na tom váš repertoár v tomto směru? 
MH: O alkoholu obecně mám písniček do-
cela dost. Voda už je svařená je o slečně, 
která tak trochu nezvládla jednu party. Vy-
sokoškolský song - tak tam pivo teče prou-
dem. Nebo mě napadá Žíznivá – touhle pís-
ničkou jsem v patnácti na lyžáku zkoušel, 
jestli nám nalijí. Lásku, pravda, zpracovávám 
spíš z toho „neprovařeného“ úhlu. 

Je Vysoká, potažmo východní Čechy 
už vaše doma napořád, nebo máte ně-
jaké „zaječí úmysly“?  
JH: Já mám tady na hřbitově hrob, tak kam 
bych chodil. Mně se tady líbí. 
MH: Já tedy musím říct, že mě baví různě 
objevovat, naši republiku už mám docela 
projetou a musím říct, že to tu máme fakt 
krásný. Před nedávnem jsem se vrátil z Ka-
nady a znovu si potvrdil, že všude dobře, ale 
doma nejlíp. Vysoká, potažmo Hradec jsou 
úžasné v tom, že se do třech hodin dostane-
te do všech koutů republiky - za hodinu jste 
v Praze, za dvě v Brně, do tří hodin ve Zlíně. 
Tak mi to tak vychází, že já tu pravděpodob-
ně taky skončím. 
JH: Vždyť jo, kam bys chodil. V hrobě je mís-
ta dost! 

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

to obratem vymyslel další dvojverší. Podobné 
libůstky si pinkáme často a rádi. 

Když už jsme u těch zážitků. Všechny 
příběhy, které jsou v textech vašich 
písniček, se dějí opravdu vám? Nebo 
kde se inspirujete?  
MH: Je to různé. Něco je vlastní zkušenost, 
něco vyslechnu od kamarádů a známých, 
dost historek mám přímo od táty. Díky tomu, 
že je starosta a rád si povídá s lidmi, je spo-
lečně se sousedy úplná studnice inspirace. 
Třeba píseň Blaženo - tak to je stoprocentně 
pravdivý příběh, který se stal u nás ve Vyso-
ké. Oproti tomu morbidity o zvířátkách, co 
snědly magnet, přisály se na topení a umřely, 
už jsou hotové „urban legends“. To je ten typ 
historky, která se prostě musela stát, protože 
to byste nevymyslela. Většinu z nich musím 
vztáhnout na sebe, aby se mi o nich dobře 
psalo. To je třeba případ písničky Rande. Ne, 
že by v ní byla úplně všechno pravda, ale je to 
situace, do které se dokážu jednoduše vcítit. 

Jste starostou už 16 let. Je po těch le-
tech ve Vysoké pořád co dělat? 
JH: Pořád je co dělat a je to nekonečně 
pestré. Možná jste slyšela, že nám nedávno 
rozhlednu „rozkloval“ strakapoud! Obec se 
pořád vyvíjí, když jsem do úřadu nastupo-
val, měla 800 obyvatel, dnes má kolem 1700. 
Spousta věcí se udělala a spousta nás toho 
čeká. Rád bych zrealizoval i takové vychy-
távky jako retenční nádrž a biopásy, kterým 
jsem byl jako vystudovaný agronom vždycky 
nakloněn. Pořád se něco děje a je to hodně 
o práci s lidmi. Rád si s nimi povídám, cho-
dím osobně gratulovat místním pamětní-
kům, nahrávám si jejich příběhy a jednou 
z toho chci napsat knihu. Baví mě to pořád 
i po všech těch letech. 

Kdybyste se měl krátce ohlédnout za 
těmi 10 lety koncertování, setkal jste 
se s řadou zajímavých osobností – Pav-

lou Tomicovou, Tomášem Hanákem, 
Voxelem nebo Pokáčem. Jak na tato 
setkání vzpomínáte? 
MH: Krásně a rád. Ačkoli mám pocit, že se 
mi prostě tak nějak stala. Se synem Pavly 
Tomicové jsem chodil na gymnázium a on 
byl právě jeden z prvních, komu se mi po-
dařilo vnutit první cédéčko o asi osmi pís-
ničkách příšerné kvality. Pár let na to se ke 
mně Pavla zničehonic přihnala a ptala se mě, 
jestli jsem ten Michal Horák, kterého po-
slouchají v autě cestou na dovolenou. Mám 
ji moc rád, je to neuvěřitelně skvělá baba, 
která si zahrála i v mém klipu Hej, teto!. To-
máše Hanáka jsem zase úplně náhodou po-
tkal na festivalu, když přišel na můj koncert. 
Líbilo se mu to tak, že mi dal své číslo, abych 
se mu ozval, kdybych něco někdy potřebo-
val. Zavolal jsem se mu, když jsme točili klip 

k písni 7:25. Jediný honorář, co za to chtěl, 
bylo tričko hradeckého dopravního podni-
ku, ve kterém točil.   
JH: S Pokáčem jste se myslím poprvé potkali 
na pivních slavnostech, ne? Pamatuju si vy-
sokého fousáče, co tě hrozně chválil.  
MH: Přesně, to byly doby, kdy na Pokáče 
chodilo tak sto lidí. A na mě dvacet. Hrozně 
jsme si spolu sedli a jsme v kontaktu vlastně 
doteď. Koneckonců jsem mu dohodil i sou-
časnou manželku.  
JH: Když už jsme u těch setkání, tak se po-
blíž nedávno přistěhoval Karel Plíhal! S tím 
jsme si padli do noty, přitom naše první se-
tkání bylo dost divné. Stál na autobusové 
zastávce směrem do Hradce a já jel zrovna 
kolem v obecním elektromobilu. Jak jsem 

Osobnosti čísla

„O alkoholu obecně mám 
písniček docela dost.“

podzim 2022
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Letní číslo Quartieru s pořadovým číslem 24 
jsme přivítali s grácií! Nádherný večer jsme 
si užili v prostorách BICZ Park Golfu Hradec 
Králové v Roudničce, který po dlouhých le-
tech začátkem června změnil svého majite-
le. Pozdravit nás dorazily nejen tváře letního 
vydání Gabriela Sittová a Tomáš Magnusek, 
ale také řada dalších významný osobností 
východních Čech, naši kolegové, dodavatelé 
a obchodní partneři. Pro zájemce nechyběla 
ani mini golfová akademie, pro zkušenější 
soutěž o nejdelší odpal. Nezapomenutelnou 
letní atmosféru pak ještě potrhl jedinečný 
koncert známé hradecké kapely Jazz Police. 
Děkujeme a brzy opět na viděnou!  

(red) 
foto: Jakub Misík

Odpal to, léto! 

Quartierpodzim 2022



Zveme Vás do klubu…

Clubu!

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

O co jde? Quartier Club:

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

v období 1. 3. 2022 – 1. 3. 2023
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BICZ PARK GOLF: 
Zelená pro green

Začátkem léta změnil Park Golf maji-
tele a před název přibyla zkratka BICZ. 
Co dalšího se vám za uplynulé měsíce 
v areálu povedlo? 
Zatím se rozkoukáváme a snažíme se 
vhodně doplnit tým o nové kolegy. Mám 

radost, že to se nám daří. S tím souvisí 
i zkvalitňování hřiště, ačkoli na tom byl 
Park Golf dobře, vždycky je co vylepšovat. 
Zaměřili jsme se především na rychlost 
greenu, vysekání a vyčištění některých 
vybraných ploch na hřišti z důvodu vyšší 
hratelnosti a prostupnosti hřiště. Začali 
jsme také pracovat na plánovaných inves-
ticích, kterých nebude málo. 

Už při koupi golfového areálu se ma-
jitelé BICZ netajili tím, že do něj chtějí 
vložit nemalé peníze. Co konkrétně se 
chystá?   
V plánu je instalace fotovoltaické elektrár-
ny, která souzní s ESG filozofií celého hol-
dingu. Vnímáme to skutečně jako „zelenou 
investici“, která by měla částečně pokrýt 
spotřebu energie pro restauraci, hotel 
i klubové zázemí s velmi rychlou návrat-
ností - přihlédneme-li k aktuálním cenám 
elektřiny. Usilovně také pracujeme na za-
střešení terasy budovy golfového klubu tak, 
abychom byli schopni na místě pořádat ne-
jen turnaje, ale i pestré společenské akce 
pro naše členy. S tím souvisí i nákup no-
vého vybavení klubovny tak, aby byla kom-
fortní a naši členové mohli trávit čas v pří-
jemném prostředí. Vnímám, že je potřeba 
na Park Golf naplno vrátit klubový život. 

Avizovali jste také lepší podmínky 
a větší podporu pro dětské golfisty.   
Podpora golfové mládeže a vůbec mládež-
nického sportu nejen v Hradci Králové, ale 
celém regionu, byl jedním z důvodů, proč 
jsme areál vůbec kupovali. Dlouhodobě 
podporujeme juniorské sportovce napříč 
odvětvími a cítíme to jako důležité téma. 
Chceme na Park Golf vrátit tréninkové 
centrum mládeže, s čímž souvisí i usilov-
ná práce o výrazné rozšíření tréninkových 
ploch jak pro členy, tak pro malé golfisty. 

Jsme na začátku, ale pokud se vše podaří, 
bude to skutečně významná změna. 

Jak vnímáte Park Golf z pozice aktiv-
ního golfisty?    
Myslím, že Park Golf hrál mezi 9jamko-
vými hřišti v republice vždycky vůdčí 
roli. Nemůže samozřejmě konkurovat 
násobně větším 18jamkovým, ale to ani 
není naším cílem. Pochopitelně se nabízí 
využít obrovského potenciálu příměst-
ského hřiště, které vnímáme jako pří-
jemné místo pro setkávání golfistů, navíc 
u dobrého jídla v krásné restauraci s je-
dinečnými výhledy. V tom tkví síla BICZ 
Park Golfu. Upřímně, moc podobných 
golfových areálů nenajdete. Řekl bych, 
že tím jsme skutečně unikátní. Ostatně, 
odpovídá tomu i struktura zdejší hráčské 
základny, kterou tvoří golfisté s průměr-
ným handicapem, co si jezdí zatrénovat 
po práci nebo po škole. Chceme jít i na-
dále touto cestou, proto je idea trénin-
kového centra zcela přirozená. Chceme, 
aby tu zase trénovaly děti nejen z Hrad-
ce, ale i Pardubic a širokého okolí. 

Jaká je vaše osobní vize, kam by se měl 
areál v budoucnu posouvat?  
Můžeme vylepšovat greeny a ladit detaily, 
ale hřiště jako takové už nijak radikálně ne-
posuneme. Proto je cílem především udr-
žet vysokou kvalitu ve všech směrech. Pri-
oritou je péče o dětské hráče a členy klubu, 
aby se naše základna začala znovu stabilně 
rozrůstat. A možná si k nám najdou zno-
vu cestu i hráči, kteří v průběhu let odešli. 
Mým velkým cílem je i znovuoživení spole-
čenského klubového života. Tohle místo si 
to zaslouží! 

Michaela Mikysková 
foto: archiv

Byznys

Novým prezidentem golfového klubu na královéhradeckém BICZ Park Golfu je Martin Blank teprve od června, se svým 
týmem už ale stihl udělat kus práce. Ty největší výzvy je ale teprve čekají. S jakými investicemi v areálu holding BICZ 

počítá, prozrazuje v rozhovoru. 

INVESTICE,
KTERÁ MÁ DRIVEKTERÁ MÁ DRIVE
dluhopisy a další investiční možnosti

foto: BICZ Park Golf Hradec Králové, nová nemovitost v majetku holdingu

Inves� ce Měsíční výnos Roční výnos Výnos za 4 roky Pro tuto i jiné atrak� vní 
nabídky kontaktujte:

500 000 Kč 2 479,17 Kč 29 750,00 Kč 119 000,00 Kč

1 000 000 Kč 4 958,33 Kč 59 500,00 Kč 238 000,00 Kč

3 000 000 Kč 14 875,00 Kč 178 500,00 Kč 714 000,00 Kč

5 000 000 Kč 24 791,67 Kč 297 500,00 Kč 1 190 000,00 Kč

10 000 000 Kč 49 583,33 Kč 595 000,00 Kč 2 380 000,00 Kč

Přehled výnosů 7% dluhopis

Petr Hnik
Ředitel interní distribuce

+420 722 939 672
petr.hnik@bicz.cz

www.bicz.cz/dluhopisy

podzim 2022
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Specializujete se na právní pomoc 
start-upům. S čím se na vás nejčastěji 
obracejí? 
Nejčastěji začneme u nejobecnějších zále-
žitostí jako například, jaký typ společnosti, 
zda s.r.o., či a.s., si pro svůj nápad založit, 
a současně jak nastavit vztahy mezi spoluza-
kladateli. Druhá nejčastější situace je ta, kdy 
startupista přijde s již založenou společností 
a řeší vstup prvních investorů, tedy řešení 
vztahů s těmito investory.

Co vás právě k tématu start-upů přita-
huje?
Moje cesta je rozhodně velmi odlišná oproti 
kolegům advokátům, kteří se stejnému té-
matu taktéž věnují. Sám jsem totiž zakladatel 
několika start-upů v technologické oblasti. 
Nejčastěji software (SW), ale mám i jeden 
hardware (HW) projekt a jeden kryptoměno-
vý. Právní stránka věci tak přišla až jako kon-
zument takové služby, nikoliv primárně jako 
poskytovatel. Předtím jsem se jako advokát 

Start up your life
Advokát, podnikatel, nadšenec do cestování a chození po horách. Seznamte se s Jáchymem Petříkem, partnerem jedné 
z nevýraznějších advokátních kanceláří ARROWS, zakladatelem několika známých start up projektů a iniciátorem práv-
ního a strategického poradentství pro technologické vizionáře pod hlavičkou ARROWS Digi Lab. V čem vidí svůj největší 

přínos klientům a jak se kloubí advokacie se světem start- upů?

věnoval především regulatorice finančních 
trhů a řešení sporné agendy. 

Jak se to stane, že se z právníka sta-
ne podnikatel? Co vás přivedlo na tuto 
cestu?
Svoboda. Možnost dělat, co mě baví, vydě-
lat na tom peníze, to vše zopakovat a s více 
penězi a zkušenostmi to dělat čím dál 
efektivněji i ve vztahu ke svobodě ve smy-
slu osobního času je jednoduše naplňující. 
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Byznys

Přivedla mě k tomu vlastně advokacie, jed-
noduše jsem u klientů viděl, že to funguje, 
a protože jsem střelec, šel jsem do toho 
taktéž naplno. Ono je to ostatně vidět i u té 
samotné advokacie, kdy ARROWS rozhodně 
není klasická advokátní kancelář. Také proto 
jsem mohl být u jejího vzniku již ve 29 le-
tech.

Prozraďte, jak se kloubí kariéra práv-
níka s podnikáním? 
Člověk musí být maximálně efektivní a zá-
roveň být schopen efektivně „přepínat“ 
mezi jednotlivými projekty a jejich problé-
my. Upřímně, právě advokacie na toto člo-
věka připraví velmi dobře. Myslím, že když 
jsem věnoval advokacii 100 procent času, 

řešil jsem běžně 15 až 20 případů najednou. 
Ale možná jste se chtěla zeptat, jak se klou-
bí s osobním životem, kde se snažím (i přes 
covid) strávit cestováním a chozením po ho-
rách tři měsíce do roka.

Vnímáte to jako výhodu, že znáte situ-
aci i „z opačné barikády“, tedy pohle-
dem tvůrce a podnikatele? 
Odpověď nepřekvapí – výhoda to je obrov-

ská. Měl jsem možnost být na mnoha jedná-
ní s kolegy advokáty, kdy jsem si, při vší úctě 
k jejich čistě odborné erudici, musel v hlavě 
říkat „bože, jestli takhle radí všem klien-

tům, tak jejich businessu fakt nepomáhají“. 
(smích) Mít vše v pořádku právně je samo-
zřejmě důležité, na druhou stranu by se toho 
měl advokát vůči klientovi snažit dosáhnout 
tak, aby to bylo co nejvíce prospěšné jeho 
podnikání. Ne pouze aby si odškrtnul, že 
klientovi pohlídal úplně všechny teoretické 
možnosti, kolikrát i z říše Marvelu. Protože 
jednoduše často, když jste „papežštější než 
papež“, to bohužel skončí tak, že nedopadne 
samotný business. Viděl jsem to mnohokrát, 
a to rozhodně není něco, proč klienti cho-
dí za advokáty. S podnikáním se pojí riziko 
přiměřené povaze podnikání, a to včetně 
právních záležitostí a s tím je třeba počítat, 
klienta informovat a nechat to na něm.

Je podle vašich zkušeností práce se 
startupisty spíše jednorázového nebo 
dlouhodobého charakteru? 
Rozhodně dlouhodobá. Troufnu si říci, že 
klienti z této oblasti se opravdu velmi často 
stanou přáteli, a naše spolupráce tak pro-
stupuje jak vzájemný volný čas, tak i jejich 
další podnikatelské počiny.

Stojíte také za projektem ARROWS 
Digi Lab. Čím se zabývá? 
Myšlenka vznikla již na začátku covidové 
pandemie, nicméně i s ohledem na moji 

vytíženost jsme ji oficiálně spustili až letos 
v srpnu. Zabývá se přesně tím, co jsem již 
uváděl výše. Propojuje moje zkušenosti jako 
advokáta s mými zkušenostmi startupisty, 
takže nabízíme kromě právních a daňo-
vých služeb i mentoring, pomoc s akcelerací 
a napojením na investiční fondy.

Spolupracujete s řadou startupů na-
příč oborovým spektrem. Které patří 
k vašim „srdcovkám“? 
Srdcovka je rozhodně Leeaf, kde děláme SW 
pro podporu asistované reprodukce, a to 
jak lifestyle mobilní aplikaci pro pacientky, 
tak čistě medicínské AI (umělá inteligence, 
pozn. red.) algoritmy pro užití ze strany lé-
kařů. To je projekt s obrovským impaktovým 
potenciálem a je od počátku globální. 

Michaela Mikysková, foto: archiv ARROWS

inzerce

„Když jste „papežštější než papež“, často to bohužel skončí 
tak, že nedopadne samotný business.“

„V době, kdy jsem věnoval 
advokacii 100 procent času, 

řešil jsem až 20 případů 
najednou.“

podzim 2022







Letošní začátek školního roku byl pro ředitele soukromých škol Sion v Hradci Králové Denise Doksanského speciální. Po 
dvouleté a náročné rekonstrukci se totiž kompletně otevřela nová budova Sion Elementary v ulici Kleinerových. Konečně 
je tak celá základní škola na jednom místě, otevřená rodičům i dětem a přitom maximálně bezpečná s moderními a mul-
tifunkčními prvky. „Chtěli jsme, aby nová budova každým koutem vyzařovala, že je tu pro děti,“ říká ředitel škol Sion Denis 

Doksanský. 

Nová kapitola 
škol Sion 
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Dva roky oprav, víc než šedesátimili-
onová investice a spousta emocí s tím 
spojených. Letos začínáte nový škol-
ní rok v nové škole. Jaký je to pro vás 
pocit? 
Je to rozhodně úleva. Jsem šťastný, že je to 
za námi, a samozřejmě mám velká očeká-
vání. Těším se, k čemu všemu může nová 
budova sloužit a k čemu všemu ji školáci, 
učitelé i rodiče mohou využít. Máme jedi-
nečné zázemí, sídlíme v nádherné čtvrti 
v klidné části města, kousek od lesů. Je to 
v každém směru výjimečné místo. 

Nestačila se vám po tom všem zpro-
tivit?
Naopak jsem se vyděsil, když jsme sem 
přišli v roce 2008 a viděli tu typicky so-
cialistickou, na první pohled vybydlenou 
budovu. Záhy jsme se tedy pustili do pří-
prav rekonstrukce, které nakonec trvaly 11 
let. Přiznám se, že z toho na mě šla trochu 
hrůza. Bál jsem se, že v tom nevyhovujícím 
stavu leč upraveném, budeme muset zůstat 
už navždycky. Když už jsme ale konečně 
začali, tak jsem se těšil. Všechno se pomalu 
posouvalo a někam směřovalo. 

Vnímáte to jako novou kapitolu škol 
SION?
Určitě, jakmile jsme školu sestěhovali na 
jedno místo, bylo vidět, že nás rodiče za-
čali vnímat úplně jinak. Poslední dva roky 
se těšíme rostoucímu zájmu rodičů a na-
jednou to bylo ještě intenzivnější. Stále 
sice působíme na více místech v Hradci, ale 
tím, že celá základka už je stabilně tady, je 
pozitivním signálem, jsme srozumitelnější 
a čitelnější. Nově můžeme nabídnout také 
moderní objekt, který je skutečně multi-
funkční.  

Budova je navržena poměrně speci-
ficky a ani zdaleka nepřipomíná kla-
sické pojetí základní školy. Sborovna 
je průchozí, školáci mohou využívat 
„šlofíkárnu“ a řadu dalších netradič-
ních prvků. Co vás k tomu motivova-
lo? 
Škola podle nás nemá být nutné zlo, nemá 
to být trest ani místo, které má dítě nějak 
přežít. Měla by být naopak místem, kde 
mají být děti i učitelé rádi, kde je to baví 
a dává smysl. Zároveň to ale neznamená, 
že by se tam učilo míň nebo že bychom 
po nich nic nevyžadovali. Chtěli jsme, aby 
tahle budova každým koutem vyzařovala, 
že tu děti tráví většinu času a má se jim 
tu líbit. Mám pocit, že když děti nejsou ve 
škole rády, je to pro ně něco jako vězení. 
Devět let natvrdo. Přitom je to nejdůleži-
tější období v jejich životě – jejich dětství, 

na které se nezapomíná. Myslím si, že je 
to hrozná škoda. Děti by měly být ve škole 
šťastné a to je ta nejdůležitější věc, kterou 
pro ně mohou rodiče udělat. A přesně tak 
jsme školu chtěli pojmout. Chodby jsou 
proto plné houpacích křesel, sedacích pyt-
lů a různých zákoutí, kam si děti mohou za-
lézt a odpočívat. Na zahradě jsou zákoutí, 
kde mohou sportovat, zablbnout si nebo 

jen tak posedět. Snažili jsme se ale mys-
let i na rodiče – u vchodu najdou recepci, 
kde se jich hned někdo ujme. Na řadě míst 
v budově budou obrazovky, kde jasně uvi-
dí, kde se jaká třída momentálně nachází. 
Před školu plánujeme nainstalovat lavičky 
s herními prvky. Zkrátka chceme, aby v ka-
ždém detailu bylo cítit, že tahle škola je pro 
děti. Pro jejich rodiče, pro učitele. Ne, aby 
to byla ta chladná instituce, kde má člověk 
pocit, že je tak trochu vetřelec. Moderní 
vychytávky jako automatická regulace vě-
trání, topení a světla – to už je jen taková 
třešnička na dortu. 

Dokonce jste prý uspořádali mezi 
žáky a jejich rodiči anketu, jak by bu-
doucí škola měla vypadat. Vzali jste 
nějaké nápady do hry? 
Jen na základní škole máme dvě stě dětí 
a násobně rodičů, takže jsme přirozeně 
nemohli vyhovět všem. Podstatné pro nás 
ale bylo, že se nám sešla spousta reakcí, ať 
už ve formě dopisů nebo malovaných ob-
rázků. Každým námětem jsme se poctivě 

zabývali a inspirovali se. Některé jsme kon-
zultovali také s architekty a projektanty. 
Jedna z věcí, která vznikla čistě na popud 
dětí, je venkovní tobogan. Stavební firma se 
chytala za hlavu, cože to proboha chceme. 
(smích) Když s tím ale děti přišly, řekli jsme 
si proč ne. Je to perfektní symbol toho, že 
ta škola je jejich. Designem a dispozicemi 
školy jsme strávili spoustu času, opravdu to 

není žádná rychlokvaška. Pro někoho bude 
výsledek příjemný, další nás budou mít za 
cirkusáky. Na to jsme připraveni. Vnímáme 
to tak, že naše škola je pestrá tak, jako je 
pestrý náš přístup k výuce a vztahu k žá-
kům. Chceme, aby z dětí vyrostly osobnosti 
s vlastním názorem. Takové, které budou 
moci změnit svět. 

Kdo se zde tedy s novým školním ro-
kem sešel?
Přesunula se sem celá základní škola. Pů-
vodně tu sídlil jen druhý stupeň, ale tím, 
že jsme školu díky rekonstrukci kapacitně 
zdvojnásobili, mohl se sem přestěhovat 
i první stupeň. Základka tak opustila pro-
story, které si částečně půjčovala od střed-
ní, jíž se tak také uleví. Zároveň tu sídlí 
kuchyň, která vaří pro všechny naše školy, 
a také školka. Ta tu sice byla od počátku, 
ale i její prostory jsme kompletně zrekon-
struovali a zmodernizovali. Vedle nich tu 
působí také DDM se zájmovými kroužky.

Michaela Mikysková, foto: Ondřej Šlambora

„Pro někoho bude výsledek příjemný, jiní nás
budou mít za cirkusáky.“

Byznyspodzim 2022



Podnik musí 
mít ducha

Co se skrývá pod značkou Emporio by 
Pavel Urbanec? 
PU: Už 25 let se zabýváme gastro technolo-
giemi, navrhujeme a zpracováváme projekty 
restaurací, kuchyní, školních jídelen, bister, 
kaváren… Fungujeme nejen v České repub-
lice, ale i v zahraničí. Nedávno jsme třeba 
dokončili velkolepý koncept restaurace a pi-
vovaru pro 800 lidí v Kazachstánu. 

Kdo je váš typický klient?
PU: To se těžko zobecňuje. Jsou to jak za-
čínající gastropodniky nebo koncepty, ale 
i lidé, kteří se gastronomii věnují celý život 
a chtějí změnu. Pracují v oboru dlouho a chy-
bí jim svěží impulzy, chtějí se poradit. Zají-
mají je nové technologie a možnosti, jak vařit 
zdravěji, rychleji a za méně peněz. Provozo-
vali jsme se ženou několik restaurací, nejdéle 

pardubické Cartellone, které měla na starost 
především ona, a tak víme, o čem mluvíme.    

Vnímáte to ve své práci jako výhodu? 
Fakt, že jste sami provozovali restau-
raci a máte zkušenost se všemi plusy 
i minusy? 
PU: Je to velký benefit. Kdo v gastronomii 
nikdy nepracoval, jen těžko si dovede před-

Manželé, podnikatelé, obchodní partneři. Gabriela a Pavel Urbancovi už v tomhle tandemu jedou skoro 25 let. Za tu dobu 
vybudovali úspěšnou firmu zabývající se gastro technologiemi, navrhli a vybavili stovky gastropodniků v Česku i zahraničí 

a provozovali několik restaurací – mimo jiné i známý Restaurant Cartellone v Pardubicích.  
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stavit, co všechno obnáší a jaký je tento 
obor vlastně uměním. Podotýkám, nedo-
ceněným. Provozem jsme si osobně prošli 
a víme, o čem to je. Na rozdíl od ženy jsem 
tedy vždycky skončil za barem nebo v ku-
chyni u nádobí, protože prý nejsem typ na 
plac. (smích)  

GU: Troufám si říct, že nás díky tomu nemá 
co překvapit. Nejsme obchodní zástupci, 
kteří vám přeříkávají naučené věci z katalo-
gu. Technologie známe podrobně nejen v te-
oretické, ale především v praktické rovině. 
V tomto směru je vlastní zkušenost nedoce-
nitelná, klienti to vědí a možná je to i jeden 
z důvodů, proč se na nás obracejí. 

O jaké technologie je mezi restauraté-
ry aktuálně zájem? 
GU: Jako u většiny lidí v dnešní době je ak-
tuální téma, jak co nejvíc ušetřit, ale zároveň 
nepodrážet kvalitu služeb a surovin. Proto je 
velký zájem o technologie, které dokáží ales-
poň do určité míry nahradit zkušený perso-
nál, který v gastronomii dlouhodobě chybí. 

PU: Kvalitní personál v oboru rozhodně chy-
bí, naštěstí současné technologie umožňují 
neuvěřitelné věci. Opravdu částečně pracují 
za vás. Vezměte si třeba čokoládový fondán – 
klasický oblíbený dezert, pro jehož přípravu 
už ale musíte mít nějaké zkušenosti, hlídat 
si teplotu a čas. My vám dodáme troubu, do 
které ho v hluboce zmrazeném stavu položí-
te a přesně za 34 sekund podáváte v dokona-
lé kondici. Rozkrojíte ho a vyteče vám skvělá 
čokoláda. Na chuti přitom nepoznáte, že si 
ještě před pár minutami hověl v mrazáku. 
Na jednu stranu je to fascinující, na druhou 
je mi to někdy líto, protože pravé řemeslo se 
vytrácí.   

Zmínil jste, že se v oboru pohybujete už 
čtvrt století. Jak se za tu dobu změnil? 
PU: Gastronomie se mění celkově a věřím, že 
k lepšímu. Když jsme začínali, hlavní roli hrá-
la kvantita. Restaurace neváhaly mít na jídel-
ním lístku klidně 150 položek v naivní snaze 
uspokojit úplně každého. Vařilo se z polo-
tovarů, nekvalitních surovin a nejoblíbeněj-
ším dochucovadlem byl kečup. Podávaly se 
ohromné porce jídla s bohatou oblohou číta-
jící několik druhů zelí, mrkve, rajčat a okur-
ky. Od té doby se naštěstí změnilo mnohé, 
i kultura pití kávy. Cappuccino před dvaceti 
lety připomínalo jarovou vodu a sypala se do 
něj skořice. 

GU: Hodně tomu v tomto směru pomohly 
pořady o vaření, které lidem ukázaly, že si 
jídlo mají vychutnávat. Že gastronomie není 
o tom nacpat se hromadou jídla na talíři, ale 

užít si každý jeden chod – od předkrmu po 
dezert, s dobrou kávou nebo vínem. 

Změnila se za tu dobu i vaše firma? 
GU: Rozhodně. Třeba v tom, že už se ne-
bojíme říkat ne. A to s obrovskou pokorou 
a vděčností ke všem zakázkám. Dříve to 
u nás, stejně jako v restauracích, bylo pře-
devším o kvantitě, o tom mít hodně zakázek, 
abychom uživili zaměstnance a mohli expan-
dovat. Pracujeme na sobě a dnes už dokáže-
me s díky odmítat.

PU: Mnohem víc se taky řídíme intuicí. Mám 
za ty roky ozkoušeno, že pokaždé, když jsme 
šli proti ní, dopadlo to špatně. 

Stojíte za desítkami nebo spíš stovka-
mi realizací restaurací zvučných jmen, 
mimo jiné například pražská Eska, 
Hotel Prezident, Galerie Café Park 
Restaurant Pardubice nebo EB Diners 
v Hradci Králové. Na kterou spolupráci 
vzpomínáte nejraději? 

GU: Vybrala bych Restauraci Etnosvět 
v pražské Legerově ulici. Tahle spolupráce 
nám nesmírně sedla jak profesně, tak lidsky, 
a přestože už od té doby uplynulo možná 10 
let, dodneška jsme s jejím majitelem velmi 
blízcí přátelé. Realizovali jsme pro něj poslé-
ze i restauraci Spojka v Karlíně a chystáme 
další projekty. 

PU: Vzpomínám rád na každou, kterou jsme 
dotáhli do úspěšného konce a je z ní krásný 
fungující podnik. Ale z téhle, pravda, vzešlo 
něco víc. Pevné přátelství do konce života.

GU: Já si obecně užívám pocit, když si vzpo-
menu na holé zdi, které jsme s klientem 
navštívili na první schůzce a pak stojím na 
slavnostní otvíračce a kochám se tím neuvě-
řitelným progresem. Mám radost, když s naší 
pomocí lidé vybudují něco, co krásně vypadá, 
skvěle funguje a hosté tam rádi chodí. 

PU: To si taky užívám! Rád chodím do restau-
rací, které jsme navrhli a vybavili, a vracím 
jim tak důvěru, kterou do nás vložili, i peníze, 
co u nás utratili. 

Kromě samotného návrhu a vybave-
ní pomáháte novým restauracím také 

v jejich samotném rozjezdu. Jak taková 
spolupráce vypadá? 
PU: Poskytujeme konzultace. Je to spíš tako-
vý rozhovor, kdy se snažíme rozklíčovat, co, 
kde a jak chce klient provozovat. První, na co 
se ptám, je, jakou má vizi. Vzhledem k tomu, 
že už jsme na nohy postavili mnoho různo-
rodých konceptů, dokážeme cíleně poradit. 
Předně jde tedy o to, jestli chtějí restauraci, 
kavárnu, pekárnu nebo třeba bistro. Další věc 
je místo, protože lokace je nesmírně důležitá 
a má svá pravidla. Když sníte o kavárně, vy-
platí se vybírat místa na hlavní třídě, ve stejné 
úrovni jako je ulice. Jak musíte řešit schody 
nebo přecházet dvorek, už je to problema-
tičtější, přitom svou roli hraje také výloha 
a další aspekty. Pak je taky otázka, jakou chce 
klient vařit kávu, jestli chce nabízet dezerty 
nebo připravovat sendviče. Všechno, co si ve 
svém provozu vysní, totiž klade různé ná-
roky na prostor, na hygienické normy a tak 
podobně. Neděláme si patent na rozum, ale 
myslím si, že dokážeme dobře poradit. Že ale 
bude podnik prosperovat, to zaručit nedoká-

žeme. To už je jen a jen na klientovi. To on 
tam vnese svoji energii. Není to o penězích, 
dobrý podnik musí mít zkrátka ducha! 

Jste manželé, zároveň spolu i podniká-
te. Jak se vám kloubí pracovní a sou-
kromý život? 
PU: V našem případě přirozeně. Jde nám to 
dobře, ostatně tak to vedeme už 24 let. 

GU: Hodně lidí se diví, že dokážeme být 24/7 
spolu a nelézt si na nervy. Nebo že společ-
ně dokonce dobrovolně trávíme i volný čas. 
(smích) Samozřejmě jsme měli období, kdy 
jsme oba hodně pracovali a chvílemi nám to 
začínalo přerůstat přes hlavu. Nakonec jsme 
si domluvili slovo, které mělo být jasným 
signálem, že už se o práci nemluví. Jinak by-
chom si ji bývali byli schopni tahat i do ložni-
ce. Jakmile ho jeden z nás vyslovil, znamena-
lo to konec debat o byznyse. Jsem ráda, že už 
jsme ho hodně dlouho nepoužili. 

PU: Víte, oba milujeme jídlo, cestování, svou 
práci a nejvíc to, že se o sebe v jakékoli situa-
ci můžeme opřít. To je to nejdůležitější.

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora

„Nejsme obchodní zástupci, kteří vám přeříkávají
naučené věci z katalogu.“

podzim 2022
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Sen o vlastním domě nemusí být nereálný ani v dnešní nejisté době. Je potřeba dobře počítat a obklopit se profesioná-
ly, kteří vědí, zač je projekce, inženýringu i stavařiny loket. Jedním z nich je Michaela Ondřejka Menoušková, majitelka 
královéhradecké projekční kanceláře A-styl atelier a stavební firmy A-styl stavby. Proč by si, přestože je z oboru, dům 

svépomocí nikdy nestavěla a jak se pozná, že jste při výběru realizační firmy šlápli vedle?   

Klíč k vlastnímu 
domu

Byznys

Rozhodla jsem se, že chci stavět dům. 
To samo o sobě vyvolává řadu otázek. 
Co si ujasnit jako první? 
Kolik na to máte peněz. To je současně i jed-
na z prvních otázek, které klientům pokládám 
na úvodní schůzce. Zajímá mě, jak celkový 
rozpočet klienta, tak informace, zda v rámci 
dané částky uvažuje náklady na studii a pro-
jekt, popřípadě povolení. Dále mířím otázku 
na to, zda chtějí stavět svépomocí, nebo po-
čítají s využitím stavební firmy. Tady se s kli-
enty často dostáváme do fáze, které říkám 
„braní iluzí“. Postavit dům totiž není jen o sa-
motné stavbě budovy, ale také o přípojkách, 
oplocení nebo krytých stáních pro auta. To 
jsou věci, které si klienti často neuvědomí 
a nezahrnou je do svého předpokládaného 
rozpočtu. Mívají zkreslenou představu, co to 
obnáší, jak dlouho to bude trvat a kolik je to 
bude stát. Pak většinou přijde moment, kdy 
je potřeba z něčeho „ukrojit“. Beru jako svoji 
profesní odpovědnost nemazat jim med ko-
lem pusy a otevřeně říct, jak to bude. 

Je rok 2022, doba, kdy si na internetu 
najdete návod takřka na cokoli – včet-
ně nejrůznějších stavebních prací. 
V čem tedy tkví benefity stavby s reali-
zační firmou oproti stavbě svépomocí? 
Ten největší jsou ušetřené nervy, protože jich 
není málo. Velmi často vás také stavba na klíč 
vyjde levněji. Důvod je prostý, protože když 
stavíte na klíč, realizace trvá standardně šest 
až osm měsíců. Naopak když stavíte svépo-
mocí, není výjimečné, že se počítá na roky. 

Po celou dobu někde platíte nájem, cestou 
na stavbu několikrát týdně projíždíte drahý 
benzin a mimo jiné pálíte tu nejcennější ko-
moditu – svůj čas. U stavby svépomocí tedy 
číhá spousta skrytých nákladů. Jako další sil-
ný argument vnímám garanci. Pokud stavíte 
s firmou, máte někoho, kdo vám za dílo ručí. 
Ve chvíli, kdy stavíte svépomocí, jde všech-
no za vámi, respektive za vaším stavebním 
dozorem. Sama pocházím z rodiny stavařů – 

v oboru pracuji já, manžel, otec i tchán a do 
stavby na vlastní pěst bychom nešli. Stavět 
s firmou je ve všech směrech komfortnější, 
v podstatě si jen vybíráte a rozhodujete, kde 
co bude a jak to bude vypadat. Bydlení má být 
přece o radosti. Budujete něco, co vás má tě-
šit. Řada klientů, kteří zvolí cestu svépomocí, 
je ale na konci celého procesu tak vyždímaná, 
že místo radosti z vlastního domu cítí jen úle-
vu, že už je to za nimi. 

Michaela Ondřejka 
Menoušková
majitelka A-styl

„Hodně klientů si myslí, že ty líbivé drobnosti jako snížené 
podhledy nebo zapuštěné prvky vyladíme až na závěr, ale to 

už bohužel většinou zrealizovat nejde.“

podzim 2022
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Byznys

Vnímáte to i jako formu jistoty v dneš-
ní době napjatých dodavatelsko-odbě-
ratelských vztahů, kdy jsou dodávky 
materiálů často zpožděné a vlivem 
toho je koordinace veškerých řemesl-
nických prací složitá?   
Ve chvíli, kdy si klient musí cokoli koordino-
vat sám, vybral si špatnou firmu. Ideální stav 
je ten, kdy se s realizační firmou a staveb-
ním dozorem na stavbě vidí jednou týdně. 
Projdou si společně, co se za týden udělalo, 
podepíše se to ve stavebním deníku a zkon-
zultuje, co se bude dít týden nadcházející.  
Klient by určitě neměl řešit nemocného pod-
laháře, protože to není jeho problém. Dobrá 
firma má plán A i plán B, my máme i plán C, 
ale tím už možnosti končí. (smích) 

Když se tedy s klientem dohodnete na spo-
lupráci na klíč, jak je celý proces intenzivní 
a jak dlouho trvá? 

Je to taková sinusoida. Začátek bývá in-
tenzivnější, protože se jako první zpravidla 
zpracovává studie, kde potřebujeme od kli-
enta aktivní přístup. Nikdy totiž neděláme 
projekt, dokud není hotová studie. S těmi 
se ráda „mazlím“, protože vyladěná studie = 
vyladěná stavba. Drtivá většina těch nádher-
ných interiérů, ve kterých se zhlédnete na 
Pinterestu nebo Instagramu, je tak dokona-
lých právě díky tomu, že na všechny detaily 
a vychytávky bylo myšleno už v samotném 
začátku. Hodně klientů si myslí, že ty líbivé 
drobnosti jako snížené podhledy nebo za-
puštěné prvky vyladíme až na závěr, ale to už 
bohužel většinou zrealizovat nejde. Proto je 
studie v našich očích klíčová. Vezmeme my-
šlenky a přání investora a přeneseme je do 
3D modelu stavby. Dalším krokem je projekt, 
kdy se vracíme do technického 2D návrhu, 
a je o to důležitější, abychom již měli vše od-
souhlasené ve 3D. Pak následuje inženýring, 

kdy s námi klient podepíše plnou moc a my 
pak komunikujeme s úřady, řešíme potřebná 
vyjádření a řešíme stavební povolení. To se 
na pár týdnů odmlčíme, ale v klientské složce 
si můžete prohlédnout aktuální stav – jaké 
povolení a v jaké fázi vyřízení momentálně 
je. Když se byrokracie blíží do konce, štafe-
tu přebírá naše stavební firma. Dolaďuje se 
rozpočet, harmonogram prací a klienti do-
stávají první příjemné úkoly, v jakém odstínu 
si vyberou okna, jaké si vyberou dveře nebo 
dlažbu. Pak přichází na řadu samotná stavba 
a v úplném závěru kolaudace. To znamená, že 
od první schůzky u nás můžete bydlet za rok 
a půl až dva. 

Takže neberete Instagram nebo Pinte-
rest jako přehlídku nerealizovatelných 
záležitostí na efekt, ale jako inspiraci 
pro klienty.   
Vnímám je jako pomocníky. Spousta lidí totiž 
neví, co chce, dokud to nevidí, a nebýt těchto 
sociálních sítí řada klientů by nám jen těž-
ko dokázala popsat svoji představu. Proto je 
hned na začátku spolupráce motivuji k tomu, 

aby mi svoji složku na Pinterestu a všechny 
printscreeny z Instagramu bez obav nasypali 
do klientské složky. Nám to pomůže navní-
mat jejich preference, zjistíme, jestli je baví 
spíš industriál, nebo venkovský styl, a naše 
návrhy tomu přizpůsobit. 

Máte při návrzích domů nějaký svůj 
specifický rukopis? Co je pomyslná 
„podpisovka“ A-stylu?  
Kam můžu, tam navrhuji otevřené stro-
py a obecně velké otevřené prostory. To je 
podle mě hlavní benefit toho, že stavíte dům 
- možnost vzdušného a otevřeného prosto-
ru. Oproti bytu je to především o té kuba-
tuře, nejenom metrech čtverečních. Také 
mě hodně baví okna se sedacím parapetem. 
Okna obecně hodně limitují prostor a tohle je 
skvělý způsob, jak je reálně prakticky využít. 
Navíc vytváří v domě jedinečnou atmosféru. 
Jen si to představte, venku prší, je hnusně, 
vy si sednete na parapet, zabalíte se do deky 
a s knížkou nebo dvojkou vína spokojeně 
koukáte do zahrady.  

Michaela Mikysková 
foto: Marián Dvořák a archiv 

„Ve chvíli, kdy stavíte 
svépomocí, jde všechno 

za vámi.“

podzim 2022
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Na tradičním hřišti, s tradičními pořadateli 
a tradičně ukázkovým počasím se koncem 
srpna sešli nadšenci do golfu a charity. Na 
18jamkovém mistrovském greenu v Golf Re-
sortu Kunětická Hora v Dříteči na Pardubic-
ku to pěkně žilo od samého rána, kdy do boje 
o ceny a ten nejlepší pocit vyrazily první fli-
ghty. Mezi hrajícími nechyběl mimo jiné ani 
dlouholetý podporovatel Aquapury, úspěšný 
golfista a sportovní komentátor České tele-
vize David Pospíšil. „Máme velkou radost, že 
mnoho z vás se účastní od samého počátku 
pořádání této skvělé akce. Velmi si vaší příz-
ně vážíme,“ usmíval se k přítomným hráčům, 
hostům a partnerům hned v úvodu zaklada-
tel nadačního fondu Pavel Staněk. 

Charita s drivem!
Dvě jedničky patří mezi andělská čísla a  značí nové začátky. Jedenáctý ročník charitativního golfu Nadačního fondu 
Aquapura byl ale spíš krásným pokračováním ještě hezčí tradice. I letos se sešly desítky golfistů, profesionálů i amatérů, aby 
společně se zakladateli fondu Monikou a Pavlem Staňkovými pomohli dobré věci. Konkrétně pacientům s tromboembolií. 

Životní styl

Pořadatelé si ale něco připravili i pro úpl-
né začátečníky, jako každoročně byla pro 
zájemce k dispozici golfová akademie pod 
vedením místního manažera a golfisty 
Pavla Krejčíka. Skvělý sportovní zážitek by 
nebyl kompletní bez dobrého jídla a pití, 
kterého bylo opět dost a dost. V závěru 
odpoledne přišlo na řadu vyhlášení vý-
sledků, obdarování těch nejúspěšnějších 
a předání šeku v hodnotě převyšující 202 
tisíc korun. Zisk z turnaje poputuje na po-
moc pacientům s poruchami srážlivosti 
krve. Gratulujeme a jako dlouholetý me-
diální partner se těšíme na příští ročník. 
Tentokrát už s pořadovým číslem dvanáct. 

(red)

podzim 2022



Životní styl

ZASTÁVKA PRVNÍ: JANA 
& VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ. 

K majitelce jsfyzio Janě Slusarčukové se ob-
jednávám značně sebevědomá. Až na ob-
časnou ztuhlost krční páteře mě nic nebolí, 
pravidelně chodím cvičit a denně nachodím 
kolem osmi tisíc kroků. Cítím se prostě dob-
ře, takže moje tělo bude jistě v ukázkové 
kondici. 

Začínáme rozhovorem, který jí přiblíží moji 
anamnézu. Podrobně se ptá, co jsem si kdy 

zlomila, jaké operace prodělala, kde a jaké 
mám jizvy. Odzbrojuje mě dotazem, jest-
li mám vytržený nějaký zub. Totiž i taková 
banalita jako chybějící osmička může souvi-
set s bolestí – třeba nepříjemnou migrénou. 
Jana všechno pečlivě vyplňuje do interní ap-
likace, kde na grafu lidského těla postupně 
červenají místa, která zmiňuji – zlomenina 
levé holeně, operace kýly, vytrhané „moud-
ráky“. Ptá se mě také, jaké sporty jsem v mi-
nulosti dělávala, a zjišťuje, jestli jsem v rámci 
nich nebyla roky jednostranně zatížena. Bez 
kompenzace, samozřejmě. 

Pak přichází na řadu samotné vyšetření me-
todou MFK neboli manuální fyzioterapeutic-
ké korekce. Je dílem fyzioterapeutky Martiny 
Končalové, která jejím vývojem strávila třicet 
let.  Jedná se o sofistikovanou metodu péče 
o pohybový aparát. Skládá se ze série zhruba 
čtyřiceti jednoduchých „cviků“ ve stoje i vle-
že, které odhalí vaši svalovou kondici, a přes-
ně určí, jaké svaly jsou ochablé nebo naopak 
přetížené. Ačkoli „cvik“ není to správné slo-
vo, reálně jde spíš o snahu odtlačit terapeuta 
od sebe nebo naopak udržet jeho tlak na jed-
notlivé části vašeho těla. Pokaždé, když svaly 

Dostala jsem neodolatelnou nabídku. Zažít v rámci šesti týdnů intenzivní péči a servis hradeckého týmu fyzioterapeutů 
a fyziotrenérů pod vedením Jany Slusarčukové. A vy ho teď můžete zažít se mnou. Seznamte se s Janou, Honzou, 
Maruškou a Petrou. Soukromý fyziosprint právě začíná! 

zleva: Petra Žilková, Jana Slusarčuková, Marie Bártová a Jan Kulhánek 

  JSFYZIO:

Můj malý fyziosprint
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Životní styl

zaváhají, při vyvíjeném tlaku se roztřesou, 
povolí, chytí křeč nebo se vůbec nezaktivují, 
zaznamená to terapeut do systému. To samé 
udělá i v případě, že daný sval zareaguje 
dobře a v plné síle. Postupně se tak na grafu 
lidského těla v počítači vytváří barevné zóny 
– od bílé přes různě syté odstíny červené 
až po rudou. Cvik za cvikem mi Jana otes-
tuje každý sval na těle doslova od hlavy až 
k patě. Mým nejoblíbenějším se stal na první 
pohled primitivní test, kterému přezdívám 
„palec-malík“. Ostatně, zkuste si ho taky. 
Spojte proti sobě palec a malíček jedné ruky 
a držte! Teď poproste partnera nebo kole-
gu, aby vám spojené prsty od sebe oddělil. 
Že je to nejjednodušší věc na světě? Aha, no 
tak si to nejdřív opravdu zkuste! Momentem 

zahájení terapie získáte obdobu elektronické 
zdravotní karty, kam se každá vaše návštěva 
zaznamenává včetně všech výsledků. Jed-
notliví terapeuti tak mají přehled, co s vámi 
dělal kolega před nimi, a jaké jste měli skóre. 
Přístup do ní máte kdykoli i vy, a můžete si 
tak průběžně kontrolovat a vyhodnocovat 
svůj progres.  

Vyšetření končí a já jsem poprvé v rozpacích. 
Moje svaly rozhodně nezafungovaly tak, jak 
jsem si představovala. Finální graf je neúpro-
sný – zářivě svítící rudé plochy většiny těla na 
první pohled převažují. Výsledek: 38 procent. 
„To znamená, že 38 procent svalů ve vašem 
těle funguje správně. Zbytek je oslabený, nebo 
přetížený,“ vysvětluje fyzioterapeutka Jana 
Slusarčuková a postupně proklikává jednotli-
vé svaly a ukazuje, které jsou na tom nejhůře, 
a kterým se naopak daří dobře. Těch, pravda, 
moc není – vlastně jen ty na nohách. Svaly 
vrchní části těla mám v podstatě kompletně 
„zavařené“, svaly hrudní páteře připomínají 
kámen. To je ale jen jeden z poznatků, které 
vyšetření přineslo. Procentuální úspěšnost 
totiž reprezentuje pouze aktuální kondici 
svalů, a ta se může výrazně měnit podle toho, 
jak aktivně odpočíváte, kvalitně jíte a dosta-
tečně spíte. Klíčová je především chybovost 
v jednotlivých partiích páteře. Tu odhalí ná-
sledný graf, který na první dobrou připomíná 
tetris. Různě barevné kostičky znázorňují, na 
kolik je daná oblast zad (krční páteř, hrud-
ní nebo bederní) zatížená a kolik chyb ještě 
zvládne, než začne bolet. Nebo hůř. Další oči 
otevírající záležitostí je analýza zátěže obrat-
lů páteře a vnitřních orgánů. Svaly jsou totiž 
v přímém kontaktu s našimi orgány, a tak se 
jejich vzájemná kondice hodně ovlivňuje. Já 
bych se dle výsledků měla zaměřit hlavně na 
plíce, játra i střeva – jestli to nebudou i ta ve-
černí vínečka… 

Když dořešíme aktuální stav mého těla, po-
kládá mi Jana další dobře mířenou otázku: Co 
děláte pro svoje tělo dnes? Na to jsem při-
pravena! Chodím do posilovny a jedu hlav-
ně dřepy na zadek a nohy a taky sedy lehy, 

protože kdo má ploché břicho, je šťastný. 
Nebo ne? Jana mi vysvětluje, že červené, na-
tož tmavě červeně označené svaly bych vů-
bec posilovat neměla. Takový sval potřebuje 
přesný opak – relax a péči. Přetížené svaly 

bolí, jsou zkrácené a mohou ovlivňovat blo-
kády. Mile mě také upozorňuje, že co jsem 
vkročila do ordinace, nepřestala jsem v ús-
tech drtit žvýkačku. Je to hrozný zlozvyk, já 
vím, ale nemůžu si pomoct! Současně si tak 
ale opakovaně přetěžuji čelistní svaly, od kte-
rých mě v budoucnu může pěkně bolet hlava. 
„Zkuste tohle,“ směje se a podává mi krabičku 
s větrovými bonbonky. 

Hned poté zahajujeme i první terapii. S mými 
výsledky mi doporučuje stimulaci neurolym-
fatických bodů. Je to osvědčený způsob, jak 
klientovi a jeho „zavařeným svalům“ rych-
le ulevit a spočívá v tlaku na přesně určená 
místa s cílem rozproudit lymfu, a odvést tak 
z těla zatěžující látky. „Tuto metodu u nás 
ovládá každý terapeut, aby dokázal klientovi 
rychle a účinně pomoci,“ doplňuje Jana s tím, 
že se možná budu cítit unavená a mám po 
zbytek dne hodně pít. Taky dostávám první 
domácí úkol – správné dýchání. Párkrát si 
to s Janou nacvičíme, přičemž cílem je to-
hle „cvičení“ praktikovat pětkrát denně dvě 
minuty. To je mi sympatické, nedostávám 
pro mě nesplnitelné úkoly ani nemusím ni-
jak dramaticky překopávat svůj životní styl. 
Nikdo vám tu nic nezakazuje, jen doporučí. 
Protože abyste skutečně došli změny, musíte 
se pro ni rozhodnout vy sami. Na závěr tera-
pie znovu zkoušíme cvik „palec-malík“ a hle 
– najednou stisk udržím bez větších problé-
mů. Odjíždím z hradeckých Věkoš s otevře-
nou pusou, z auta vyhazuju balíček žvýkaček 
a minimálně na nějakou dobu ruším „břišní 
pekáče“ v posilovně. Wow. 

ZASTÁVKA DRUHÁ: HONZA 
& FYZIOTRÉNINK
K jedinému muži týmu Fyziopointu vyrá-
žím zhruba deset dní po vstupním vyšetření 
u Jany. Čeká mě první fyziotrénink, kde mi 
Honza ukáže, jak a co můžu vlastně cvičit, 
abych posílila svaly, které jsou připravené, 
a protáhla či zrelaxovala ty oslabené a přetí-
žené. Nejdřív ze všeho mě ale opět čeká MFK 
vyšetření. Je to důležité, aby si terapeut ově-

řil, jak postupuje terapie, zda se monitorova-
né oblasti svalů zlepšují. Procentuálně jsem 
na tom o malinko hůř, pravda, o uplynulém 
víkendu jsem toho mnoho nenaspala, ale sní-
žila se mi chybovost v oblasti krční i hrudní 

„Odjíždím z Věkoš s otevřenou pusou. Z auta vyhazuju 
žvýkačky a dočasně ruším lekce v posilovně.“
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páteře a svaly kolem hrudního koše z tem-
ně rudé lehce zesvětlaly. Pozitivní progres 
zaznamenaly i vnitřní orgány, hlavně játra 
a střeva. Super! Pořád toho ale se svým gra-
fem mnoho cvičit nemůžu, přesto mi Honza 
ukáže dva, pro můj stav bezpečné, cviky na 
nohy. A protože smutně koukám, jestli by 
opravdu nešlo i něco na to břicho, předve-
de mi takový, který nezatíží moji přetíženou 
a rudě svítící přední stranu, ale zapojí spíše 
šikmé svaly břišní. Zkontroluje také „domácí 
úkol“ od Jany – správné dýchání do břicha. 
Dostanu pochvalu s mírnou korekcí výdechu 
a pak už řešíme pohybové stereotypy. Ptá se 
mě, jak si sedám ke snídani nebo vyndávám 
pračku. Taky si při každé příležitosti dáváte 
nohu přes nohu a ke všemu se ohýbáte s na-
taženýma nohama? Zkuste o svých návycích 
přemýšlet a vědomě je přenastavovat – k té 
snídani zkuste zasednout do tureckého sedu 
a k pračce si výjimečně dřepněte. „Velká 
změna je o malých krůčcích každý den,“ po-
tvrzuje Jan Kulhánek.  

ZASTÁVKA TŘETÍ: MARUŠKA 
& FASCIE 
K Marušce se o týden později vyloženě těším. 
Jana i Honza mi slibovali, že tahle terapie je 
ze všech nejpříjemnější. Vlastně taková ce-
lotělová masáž a to já tedy rozhodně můžu. 
Fascie neboli česky povázka by se laicky dala 
popsat jako tenké pouzdro, kterým je obalen 
každý sval v těle. Jejich účinnou stimulací 
můžeme daný sval buď zrelaxovat, nebo na-
opak zaktivovat. Jako první mě ale čeká tra-
diční MFK test, který mimo celkové svalové 
kondice ukáže, které svaly právě dnes potře-
bují uvolnit a které by naopak potřebovaly 
spíš trochu „nakopnout“, aby byly v celkové 
harmonii.  Postupně mi pak jednotlivé fascie 
buď zahřívá vonným olejem a zkušeným do-
tekem protahuje, nebo chladí pomocí speci-

álního chladivého gelu. „Výhodou kombinace 
této masáže a MFK vyšetření spočívá v tom, 
že terapeut přesně ví, jak na konkrétní sval 
působit, abyste se dočkala úlevy,“ vysvětluje 
rozdíl oproti klasické masáži „naslepo“ Marie 
Bártová. A to mohu jen potvrdit. Nejenže je to 
příjemné, ale taky opravdu efektivní. Druhý 
den mě opouští ztuhlost krku z klimatizace 
a je mi prostě fajn! S Maruškou jsem týden 
poté absolvovala i skupinovou lekci, protože 
kromě terapie fascií se věnuje i fyziotréninku. 
A víte co? Bylo to super! Měla jsem štěstí na 
lekci pro začátečníky, ale přesto jsem si má-
kla. Výhodou je, že každý cvik podléhá Maru-
ščině pečlivému oku, takže vás hlídá, abyste 
jej provedli opravdu správně a bezpečně. 

ZASTÁVKA ČTVRTÁ: PETRA 
& PÁNEVNÍ DNO 
Od poslední štace svého „fyziosprintu“ jsem 
vůbec nevěděla, co čekat. Svaly pánevního 
dna mi do té doby nikdo nevyšetřoval. Navíc 

jsem za sebou měla náročný týden a bylo mi 
všelijak. Že mě čeká klasické MFK vyšetření 
jsem tušila, a jak jsem očekávala, nedopadla 
jsem procentuálně nejlépe. Odpočinek, vy-
váženou stravu a spánek zkrátka neošidíte. 
A tak mi na místě fyzioterapeutka Petra vy-
myslela terapii na míru.

Petra Žilková se specializuje na gynekologic-
ké a urologické obtíže, tudíž jsou jejími kli-
entkami především ženy po porodu, těhotné 
či plánující otěhotnění. Přestože děti ještě 
nemám, dopřála mi komplexní vyšetření pro-
střednictvím ultrazvuku, změřila rozestup 
břišní stěny i poradila, jak správně dýchat, 
aby se orgány pánevní oblasti pořádně na-
dechly. „Hluboký nádech do břicha, do hrud-
níku a do kyčlí. Maximálně ale pětkrát za se-
bou, jinak by se vám z množství kyslíku mohla 
motat hlava,“ říká s úsměvem Petra Žilková. 
Mimo to pracuje také s metodou Ludmily 
Mojžíšové, kterou ocení všechny nastávající 
maminky nebo ženy snažící se otěhotnět.

Tak a jsme v cíli. Cítíte taky ten pocit eu-
forie? A teď si vezměte, kdybyste ho okusili 
na vlastní kůži! Šla bych do toho znovu? Ano. 
Doporučuji Janu a její tým, kudy chodím? 
Ano. Pokud totiž hledáte impulz udělat ve 
svém životě změnu, tohle je to pravé. Na 
začátku vám ve Fyziopointu možná rozbijí 
romantickou představu o vlastním těle, zá-
roveň vám ale uleví a ukážou cestu. To, jestli 
se na i vydáte, jak o ní budete přemýšlet a co 
všechno vám nakonec přinese, je jen a jen 
na vás. Píšu, že to byl „sprint“, a vím proč. Ve 
skutečnosti je totiž cesta ke změně spíš ma-
raton, běh na dlouhou trať, kdy musíte prostě 
vydržet, občas dokonce bojovat s vlastní hla-
vou, ale rozhodně stojí za to.

Michaela Mikysková, foto: Ondřej Šlambora

zdroj: MFK systém: projekce funkčního zatížení svalů

zdroj: MFK systém: projekce dysbalance pohybového systému
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Narodil se 26. února 2000 
v Hradci Králové. Jeho prvním 
snímkem vůbec byl v roce 
2016 film Pomsta, roku 2018 
natočil drama Nevinná krutost. 
V lednu 2019 uvedl do kin 
celovečerní film Narušitel, na 
kterém se podílel jako režisér, 
kameraman a scenárista, 
a který je příběhem armádního 
pilota v 70. a 80. letech 20. 
století. V době uvedení byl 
jedním z nejmladších režisérů 
světové kinematografie 
a nyní chystá film vznikající 
v mezinárodní koprodukci. 

David Balda
RODINA: Mám to štěstí, že po mém boku od 
začátku kariéry stojí moje mamka, se kterou 
většinu věcí konzultuji a ptám se jí na rady. 
Filmový průmysl a šoubyznys není úplně čisté 
prostředí. Proto je skvělé mít u sebe někoho, 
komu lze maximálně důvěřovat. A taky jsem 
rád, že mi dokáže předat velmi zdravou a kon-
struktivní kritiku.

PRÁCE / FILM : Zní to zvláštně, ale svou práci 
vnímám jako jakési poslání, pokud mohu být 
tak troufalý. Myslím, že skrze umění a film lze 
předávat určitá poselství, která mohou měnit 
svět k lepšímu, i když asi jen v malé míře. Ale 
pokud to ovlivní jednoho diváka k tomu, aby 
začal o věcech uvažovat z jiného úhlu a poučit 
se z chyb, má to smysl. Proto mě to maximál-
ně naplňuje - není to práce, je to můj život.

HUDBA: Kdysi jsem zpíval ve světoznámém 
sboru a toužím napsat nějakou písničku. Vím 
však, že se mi to asi nikdy nepovede, protože 
na to talent vůbec nemám. (smích) Hudbu ale 
vnímám jako každodenní součást života. Hlav-
ně v autě si pouštím skvělé songy od Eagles, 
Nazareth, ale i Elvise. Hudba lidi doprovází ve 
všech možných životních situacích a mnohdy 
dokáže pomoci, proto je tak mocná, důležitá 
a nezbytná. A když je spojí hudba a film, je to 
fantastické.

LÉTÁNÍ: Od mala jsem létal s dědou na Zlí-
nu 126. To mě vlastně inspirovalo k natočení 
Narušitele. Hrozně mě baví ta svoboda, kte-
rou člověk ve vzduchu zažívá. Zároveň mě ale 

moc neláká létání s novými letadly. Jsem zatí-
žený na tyto dnes již historické stroje, které 
mají obrovskou duši, a naopak nemají žádné 
autopilotní systémy a člověk je tak nucen 
s nejvyšší pokorou vnímat letadlo a učit se od 
zkušených pilotů.

KÁVA: Ke kávě mám moc pozitivní vztah. Bez 
mléka a bez cukru. Vlastně to není o nějakém 
kofeinovém nakopnutí, ale spíše o takovém 
tom ranním rituálu. Má to v sobě kousek ma-
gie, ať už je to ráno, nebo i během dne při ně-
jakém setkání. 

PŘÁTELÉ: Vždycky mi dlouho trvá, než si 
někoho pustím k tělu a začnu mu důvěřovat. 
Proto mám těch úplně nejbližších kamarádů 
jen pár. Občas je trochu lituji, protože když 
s nimi jsem, tak buďto moc mudruji, nebo na-
dávám na úplně nepodstatné věci. Často se je 
ale snažím motivovat a podporovat v tom, co 
dělají a vzájemného přátelství si moc vážím.

HUMOR : Smích prodlužuje život. Strašně rád 
se nechávám bavit, ale taky moc rád bavím 
své blízké okolí. Nejsem moc extrovert, takže 
pro velká publika úplně nejsem stvořen. Mám 
ale rád takový ten sušší rýpavější humor, a to 
i vůči sobě. Někdy je až tak suchý, že se to toho 
druhého trošku dotkne, tak to pak musím tro-
chu žehlit. Myslím, že zdravá dávka humoru 
patří do většiny životních chvil a situací. Ta-
kové to povznesení se nad věc může přinést 
nové světlo tam, kde je to potřeba. 

(red), foto: archiv Davida Baldy

Filmový režisér, kameraman, scenárista, Hradečák. Bez čeho a koho si neumí představit svůj život dvaadvacetiletý David 
Balda? Zeptali jsme se přímo a tady je jeho sedmička, bez které se zkrátka neobejde. 

Nemůžu žít bez...
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 Všude dobře,
doma nejlíp

Jsou místa, která na vás dýchnou. Místa, která vás chytí za 
srdce, a potom místa, která se stanou vaší nedílnou součás-
tí. Jakému místu propadl ředitel Dopravního podniku města 

Hradce Králové Zdeněk Abraham a proč tomu tak je? 
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ranních hodin. Na to vzpomínám moc rád. To 
si u žádné cestovní kanceláře nekoupíte. 

A jaký jste si dovezl nejzajímavější 
suvenýr?  
Ze Srí Lanky jsem si přivezl drakonickou 
masku vyřezanou ze dřeva, z Peru zase nád-
herný hudební nástroj, který jsem zakoupil 
od čtyřleté indiánky. Miluju ale i své dřeváky 
z Holandska. Na co ale jen tak nezapomenu, je 
plechovka ryb, kterým se říká Surströmming, 
a jde vůbec nejsmradlavější jídlo světa. Sice to 
opravdu až páchne, ale je to delikatesa. Do-
poručuji s bílým chlebem! Kdo je zvyklý na 
romadúr a syrečky, upozorňuji, že je to slabý 
odvar. (smích) Mě na tom navíc baví ten příběh 
– jak je švédští rybáři házeli do sudu, poctivě 
prosolovali a v časech kruté zimy, kdy zamr-
zly řeky a oni neměli co jíst, díky nim přežili. 
A protože jsem nadšený mineralog, tak si ode-
všad vozím kamínky. (smích) Třeba z Islandu 
jsem si dovezl spoustu lávy.

Jsou místa, kam se rád vracíte, nebo 
spíš raději objevujete nové? 
Rád objevuji nová místa, ale vzhledem 

Jaké je vaše nejoblíbenější místo a čím 
si vás získalo? 
Vybrat jedno je nesmírně těžké. Do same-
tové revoluce, to mi bylo 16 let, jsem neměl 
cestovní pas. Naštěstí mě rodiče vždycky 
motivovali ke studiu jazyků, a tak když se 
otevřely hranice, měl jsem to cestování 
díky tomu možná jednodušší. Záhy jsem se 
stal členem PEN clubu a dopisoval si s lidmi 
z celého světa – nejvíc z Řecka, Japonska, 
Holandska. S některými jsme v kontaktu do 
dneška a stali se z nich moji osobní přáte-
lé. Po maturitě jsem si udělal průvodcov-
ské zkoušky a jezdil jako delegát cestovní 
kanceláře do Itálie, Španělska, Řecka nebo 
Turecka. Pořád si ale myslím, že doma je 
doma. Pocházím z Vysokého Mýta a cha-
lupu mám kousek odtud - poblíž zříceniny 
hradu Košumberk. Kdybych měl tedy vy-
brat jen jedno místo, byly by to Toulovcovy 
maštale – krajina mého dětství.  

Kdybyste měl zmínit jedno místo, kte-
ré v jeho blízkosti určitě navštívit, kte-
ré by to bylo? 
Už jako dítě jsem miloval Kolumbovo vejce, 
což je nádherný skalní útvar poblíž vesnič-
ky Bor u Skutče v Toulovcových maštalích, 
a hned vedle je skála s křížem. To určitě 
stojí za vidění. 

Jaká místa vás mimo to nejvíce zaujala? 
Napadá mě peruánský prales v jižní Ameri-
ce, brazilské vodopády na řece Iguaçu nebo 
egyptský Abú Simbel. Island je také úžasná 
země – oáza klidu a nádherné přírody. Pro 
srdečnost místních jsem si zamiloval také 
Srí Lanku.  

Jaký jste si z cest odvezl největší zážitek?  
Zmínil bych plavání v minus 25 stupních ve 
speciálním skafandru za ledoborcem ve Švéd-
sku. Nebo chytání raků s dětmi za brzkých 

k tomu, že si při každé návštěvě udělám ně-
jaké známé nebo přátele, současně se i rád 
vracím. Letos jsem se třeba po 27 letech vrá-
til do Itálie na místa, kde jsem jako dvaceti-
letý provázel, a navštívil  přátele, se kterými 
jsem se za svých delegátských let vídal. 

Prozradíte, kam to bude příště? 
Letos jsem kousek od italského Livorna 
v oblasti Toskánska objevil nádhernou 
agrofarmu, a protože mám dvě dcery, 
které propadly koním, něco mi říká, že 
se tam ještě příští rok podívám. Každé 
ráno se proháněly s koňmi v moři, a to je 
zážitek, na který jen tak nezapomenete. 
Uvidíme, jestli už třeba příští rok. Snem 
starší dcery je Japonsko, protože aktivně 
cvičí karate, a proto bych jí chtěl tento 
sen splnit. Uvidíme, jestli už třeba příš-
tí rok. Mladší dcera by se chtěla podívat 
do Ötztalských Alp v Tyrolsku, odkud 
pochází Hafling, což je plemeno malých 
koní, kteří jsou opravdu překrásní.

(red) 
foto: archiv Zdeňka Abrahama

podzim 2022



„Nejíme proto, abychom žili, ale žijeme proto, abychom jedli.“ Ano, skutečně v tomto pořadí hledí na svět všichni milovníci 
dobrého jídla a pití. Jejich cesty řídí chuťové buňky, touha po připomenutí známého i poznávání nového. Za zážitky u prostře-
ného stolu neváhají vážit dlouhou cestu, ale dobře znají i kvalitu, která se skrývá hned za rohem. Kdyby se měli rozhodnout, 
kde si dopřát svou poslední večeři, možná by věděli hned a možná by dlouze váhali. Patříte-li mezi gurmány k těm druhým, 
vezme vás Quartier v každém vydání do bistra, restaurace či baru, za které dává celá redakce ruku do ohně.

Poslední večeře: 
A jedli a nasytili se všichni
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Že je jižní Morava zemí zasvěcenou vínu, 
o tom se sice přesvědčovat netřeba, avšak ka-
ždoročně vyprodané ubytovací kapacity mezi 
slunnými vinohrady svědčí o tom, že se sem na 
průzkumné degustační cesty vydává početný 
zástup dovolenkářů. Jak je to však na jihu Mo-
ravy s jídlem, ptali jsme se my z Poslední veče-
ře. A nemysleli jsme přitom na stylové podni-
ky v Brně, ani na vybrané kuchyně vinařských 
wellness hotelů. Zajímalo nás, zda se podniky 
ve zdejších vesničkách a městech soustředí na 
českou a moravskou klasiku, nebo zda i sem, 
do toho sluncem zalitého idylického kraje, kde 
je svět ještě v pořádku, už stačil vystrčit dráp-
ky módní restaurační byznys. Náš průzkum 
terénu ještě před cestou byl skutečně důklad-
ný, ale ať jsme hledali sebepečlivěji, mez tipy, 
recenzemi a doporučeními se opakovalo stále 
dokola jedno jméno: Café Fara Klentnice. Roz-
hodli jsme se tedy vsadit vše na jednu kartu 

a vydali se do vesničky ležící na úpatí Pavlov-
ských vrchů, tedy Pálavy, s důvěrně známou 
siluetou hradní zříceniny Děvičky.

Klentnickou faru předchází skutečně úcty-
hodná pověst. A právem. Areál tvořený zre-
konstruovanými stavbami staré školy, bývalé 
fary a stylových novostaveb je skutečným 
zjevením, na jaká jsme zvyklí spíš z cest po zá-
padní Evropě. Gastronomičtí recenzenti pějí 
chválu na zdejší kuchařský um, kritici umě-
ní chválí vkusnost architektonického řešení 
celého místa. My jen nevíme, zdali jsme při-
jeli v době, kdy už prvotní nadšení provozo-
vatele vzalo nepatrně za své, nebo jsme měli 
jen smůlu na den, který se nepovedl. Obojí je 
možné. Posuďte sami.

Na stálém menu pro dospělé jsme nalezli šest 
jídel, z čehož dvě z nich tvořila koprová omáč-
ka s mladými brambory, jednou podávaná 
s telecím masem, podruhé s vejcem. Dalším 
jídlem byl pohořelický sumec. Lze si celkem 
dobře představit návštěvníka, který se nehrne 
ani do koprovky, ani do ryby. Má pak na výběr 
pouhá tři jídla… Ne, rozhodně nefandíme sá-
hodlouhým menu, ale stručnost vyžaduje jis-
tou promyšlenost. Zvlášť, když jedno ze zbý-
vajících tří jídel, a právě to, na které jsme měli 
chuť (farní žemle s marinovaným vepřovým 
bokem), zrovna došlo. Celé to mohl ještě za-
chránit schopný servis, který byl sice snaživý, 
ale nezachránil. Snaživost taky není všechno. 
Zvlášť na místech s tak vysoko posazenou lať-

kou. Měli jsme patrně „štěstí“ na prázdnino-
vé brigádníky z řad studentů, kteří nám sice, 
pravda, nic do klína nevylili, ale kouzlo místa 
nepodtrhli a celkový dojem z návštěvy nevy-
lepšili. Tak nějak tu prostě byli asi jako starý 
ořešák uprostřed farní zahrádky, který nám 
velebně dával stín.

Zkusili jsme všechno pustit z hlavy a objednali 
jsme si. Naši dětští strávníci si poručili nudle 
s mákem s malinovým želé. Chutnaly dobře, 
uvařené tak akorát, netopily se ve zbyteč-
né závěji cukru, k dokonalosti scházelo snad 
pouze rozpuštěné máslo. Jen těch pár kapek 
malinového želé nedalo pořádně okusit chuť 
zdejších malin. Koprovka, kterou jsme si dále 
objednali, měla krásně hutnou konzistenci 
a ani stopu po sražení. Jen mohla být trochu 
koprovější a rozhodně by měla být méně 
slaná. Telecí maso, které se na talíř dostalo 
v podobě kusu krásného válečku, se na jazyku 
rozplývalo a rozprostíralo po celé dutině úst-
ní silnou a poctivou chuť. Pečeným mladým 
bramborám ve slupce nešlo vytknout ani to 
nejmenší, chutnaly výtečně. Jako dezert jsme 
zvolili smetanovo-meruňkový dort (jaké taky 
jiné ovoce na jižní Moravě?!) a udělali jsme 
dobře. Korpus byl příjemně sušenkový, kré-
mová hmota krásně vláčná s vynikající ovoc-
nou chutí.

Možná je to tíhou genia loci, ale člověk se 
nějak s plným žaludkem na farní zahrádce 
ve stínu kostelní věže nemůže ubránit uvě-
domění si, že jídlo je skutečně boží dar. A že 
dalším božím darem je, když jej někdo umí 
připravovat tak dobře a provozovat svůj dům 
jídla tak zdatně, jako to dovedou tady, v Café 
Fara v Klentnici. S pohledem na zaplněné sto-
ly a tváře strávníků kolem nich nám mimoděk 
vytanul na mysl citát z Lukášova evangelia, 

který nám přišel pro vzácnou chvíli nasyce-
ného, spokojeného souznění všech zdejších 
jedlíků víc než příznačný: „A jedli a nasytili se 
všichni.“ Jíst a nasytit se. Je to dost? Je to málo? 
Jak kdy a jak kde. Někdy někde je to víc než 
dost, v Klentnici mají jistě na víc. Ale i tak je 
kuchyně, kterou tu servírují, o mnoho víc než 
nadprůměrná, o atmosféře nemluvě. 

Emil Stelinger, foto: autor

Životní styl

je o restauracích, barech 
a bistrech nejen z východních 
Čech, kde stojí za to jíst. Máte tip? 
Nebo restauraci? Napište nám na 
redakce@quartiermagazin.cz 

Poslední večeře

„Snaživost taky není všechno. 
Zvlášť na místech s tak 

vysoko posazenou laťkou.“

podzim 2022



Co ve vás evokuje podzim?
Podzim je nádherné období, které má dvě 
tváře: spousta barevných kontrastů, žluté 
listí, jasně modrá obloha a ještě trochu ze-
leně, která má v sobě stále něco ze záře léta. 
A druhá tvář: mlha, déšť, chladné noci…. 
Tedy dvě evokace: radost a nostalgie… a při-
pomínka toho, že se to všechno stejně jed-
nou spojí…

Jaký byl váš největší zážitek uplynu-
lého léta? 
Fajn jsou všechny momenty, kdy je rodina 
pohromadě. A je jedno, při jaké příležitosti. 

Svatba mého syna nebo bouřka, která večer 
před tím zničila všechny připravené stany. 
Případně zážitky z pohledu profesionální 
deformace: open air koncerty Filharmonie 
Hradec Králové na Malém náměstí nebo na 
Náplavce. Je toho spousta.

Které cestovatelské místo je vaše nej-
milejší?
Jak řekl kdysi kdosi moudrý: není důležité, 
kde jsi, ale s kým tam jsi… Mám rád všechna 
místa, ze kterých je cítit, že tam žijí lidé, kte-
ří mají radost ze života, kteří se chtějí o ten-
to pocit rozdělit i s lidmi, kteří přicházejí. 

Přesto zmíním jedno: jsem fascinován Brou-
movskem a tím, co tam zanechali barokní 
architekti. Táhne mě to do skal někde kolem 
Adršpachu… snad je to proto, že tam má ko-
řeny naše rodina. Miluju hory jako Beskydy 
či Jeseníky. Mám rád ten jadrný folklór, kte-
rý můžete zažít na Horňácku. Inu, zcestovat 
celý svět a zamilovat si jenom jedno místo je, 
myslím, nereálné.

Jaký je váš největší zahradnický 
úspěch? 
Pěstování zeleniny už jsem vzdal, i když se 
k ní možná budu muset brzy vrátit. (smích) 

Jak dobře znáte osobnosti našeho regionu? Pár otázek jsme jim položili za vás v tradiční rubrice Quartieru. Co nám na 
sebe prozradil ředitel Filharmonie Hradec Králové a rodák z blízkých Třebechovic pod Orebem Václav Derner?  

10 otázek 
pro… 
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na ledové plotně ruply křížové vazy. Naštěs-
tí teď je již vše v pořádku, ale pokoušet to 
nechci.

Jaký je váš největší adrenalinový zá-
žitek?
Mám pocit, že bez adrenalinu nemůže být 
ani jediný den. Většinu situací si připra-
ví život sám. Někdy tomu jde ale člověk 
v ústrety. Někdy z neznalosti, někdy z nai-
vity a někdy i proto, že se mu zdá, že bylo 
adrenalinu nějak málo. Někdy je ale i sám 

opatrný, protože už ví: opět profesionální 
odbočka – ohromně mě bavilo připravovat 
pro posluchače neobvyklé zážitky, což jistě 
koncerty pod hvězdnou oblohou jsou. I když 
to stále trochu přetrvává, během času jsem 
opatrnější. Vzpomínám na jeden koncert 
na terasách Tereziánského dvoru. Hráli 
jsme Orffa Carmina Burana. Velké obsaze-
ní, sbor, sólisté, balet, zvuková technika, asi 
800 diváků. A již v půlce koncertu jsme díky 
radarům zjistili, že se blíží velká bouřka. Co 
s tím? Průběžně jsem našeptával technikům 
a dirigentovi, které číslo vynechat, abychom 
se dostali do finále. Bylo to celkově obrov-
sky napínavé, neboť ukočírovat tak velký an-
sámbl, aby divák zbytečně nezpanikařil a nic 
nepoznal, se zdálo nad lidské síly. Adrena-
linu tenkrát proteklo hodně. Po posledních 
taktech a úkloně všech účinkujících za-
čalo pravé peklo – vítr, déšť a všechno, co 
k tomu patří. My jsme si ale oddechli, neboť 
se představení podařilo odehrát do konce… 
Teď přenechávám organizování open air 
koncertů mladším a snažím se jim při tom 
z dálky krýt záda.

Jaká je vaše představa ideální dovole-
né?
Někdy mám chuť volný čas naplnit nicne-
děláním. Ale jak se znám, tak jsem neklidný 
a na jednom místě prostě nevydržím. Mám 
rád hory, přírodu, architekturu, památky. 
Celou dovolenou bych někde proběhal. Ale 
stejně pak vím, že doma je prostě doma.

(red), foto: Patrick Marek 

Nicméně cibuloviny, tulipány či lilie vás ni-
kdy nezklamou.

Na který moment své kariéry nejra-
ději vzpomínáte?
Těch momentů je opravdu hodně. Přestav-
ba sálu v moderní kulturní stánek, instalace 
koncertních varhan, stabilizace orchestru, 
který je připraven hrát i velká symfonická 
díla, návrat orchestru na festivaly, koncer-
ty pro televizi, nahrávky pro Český rozhlas 
i zahraniční vydavatele. Koncertní turné 

s Lucií Davida Kollera, uvedení skladby Kří-
žová cesta od Lukáše Hurníka v katedrále 
svatého Víta, spolupráce se skladatelem Ju-
rajem Filasem. Už se do toho začínám za-
motávat a vím, že bych toho určitě polovinu 
vynechal. Tak tedy vězte, že toto rozhodně 
není uzavřený seznam.. 

Jaký je vás největší kulinářský záži-
tek? 
Nedám dopustit na knedlíky, jak je dělá moje 
žena. A její valašská kyselica, to je fakt terno! 
Mám rád lehčí jídla, ale nepohrdnu dobrým 
steakem nebo tatarákem. Ale najít restaura-
ci, kde to umí, je kumšt sám o sobě.

Jaké místo v České republice na vás 
nejvíc zapůsobilo?
Mám rád všechna místa, co mají genius loci. 
Mezi ně patří samozřejmě Litomyšl, Český 
Krumlov nebo Praha. Znám tam na Malé 
Straně skoro každé zákoutí, každý dvorek 
z doby mých studií, i když je to už hodně 
dávno. Praha byla vždy nejkrásnější nad 
ránem – prázdné ulice, trochu mlhy. Vzpo-
mněl jsem si na to teď díky covidové pande-
mii, prázdná Praha má v sobě tajemno. To je 
při pohledu do minulosti, ale baví mě taky 
místa, kde žijí lidé, co mají vizi. Vizi a tou-
hu ji uvést v život. Udělat krásnějším pro-
středí, ve kterém žijeme - a to jsme vlastně 
zpátky u mé profesionální deformace: jsem 
přesvědčen, že i každý orchestr je tu pro to 
samé.

Jaký je váš vztah ke sportu? 
Veskrze kladný, pokud mě zrovna někdo 
netlačí, abych při běhu držel jeho tempo. 
Můj nejoblíbenější sport byla kanoistika. 
Fascinace ze souběhu fyzikálních zákonů, 
kdy druhým hráčem je pro vás voda. Lyžo-
vání jsem opustil asi před deseti lety, kdy mě 

Životní styl

Václav Derner je absolventem 
Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy a tomuto 
oboru se věnoval do roku 2000. 
Pracoval ve Fakultní nemocnici 
Hradec Králové na Ústavu klinické 
imunologie a alergologie jako 
správce počítačové sítě a podílel 
se na statistickém zpracování 
zdravotnických dat. Od mládí byl 
současně aktivní jako sbormistr 
a varhaník při kostele sv. Ondřeje 
v rodných Třebechovicích pod 
Orebem, organizoval mezinárodní 
setkání chrámových sborů 
a koncerty duchovní hudby, které 
často také dirigoval. Od roku 1990 
dodnes byl členem zastupitelstva 
města, po dobu 25 let 
šéfredaktorem Třebechovického 
haló. Je držitelem ceny města 
za zásluhy o kulturu. Ženatý, 
otec tří dětí. Od roku 2000 
- po vítězství v konkurzu na 
místo ředitele Filharmonie 
Hradec Králové - se mu hudba 
stala profesí. Pozici ředitele 
Filharmonie Hradec Králové 
Václav Derner zastává dodnes. 
Za jeho vedení se Filharmonie 
Hradec Králové zařadila mezi 
přední česká symfonická tělesa, 
koncertuje s vynikajícími českými 
i zahraničními sólisty a dirigenty, 
vystupuje v rámci renomovaných 
hudebních festivalů doma i ve 
světě, pořádá ojedinělý festival 
soudobé hudby Hudební fórum 
Hradec Králové.  Jako ředitel 
stál Václav Derner u rozsáhlé 
rekonstrukce sídla Filharmonie 
Hradec Králové na Eliščině 
nábřeží. Budova byla znovu 
slavnostně otevřena v roce 2005. 
V roce 2017 se v sále Filharmonie 
Hradec Králové poprvé rozezněly 
nové varhany, které mají na 
tři tisíce píšťal a jsou druhým 
největším světským nástrojem 
v Čechách. 

RNDr. Václav Derner

„Inu, zcestovat celý svět a zamilovat si jenom jedno
místo je, myslím, nereálné.“ 

podzim 2022
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Hradecká filharmonie 
je dobře slyšet

Filharmonie Hradec Králové (FHK) začíná novou sezónu s pořadovým číslem 45 a programová brožura se zabarvila do 
modra. Co vás nejen v nové sezoně čeká a nemine i kde FHK nechyběla v posledních měsících, prozrazuje předseda 
správní rady Filharmonie Hradec Králové, o.p.s. Luboš Janhuba.

Psychologové tvrdí, že modrá barva je bar-
vou klidu, uspokojení a souladu. Symbolizu-
je něhu, věrnost, důvěru, oddanost a tradici.  
Tradiční je brožura naší Filharmonie už ně-
kolik let. Barva se sice každý rok mění, ale 
grafické zpracování má stále svůj osobitý styl. 
Mnozí návštěvníci koncertů se vždy v dubnu 
začínají ptát, kdy už ta filharmonická brožura 
vyjde. Pravda, je možné si ji později kdykoliv 
stáhnout na webu. Málo platné, tisk je tisk 
a tištěná brožura je dobrá tradice. 

Dobrá tradice je však obsažena především 
v tom, co FHK nabízí svým posluchačům. 
Celkem 6 abonentních řad: bílá – velký sym-

fonický cyklus, žlutá – malý symfonický cy-
klus, stříbrná – varhanní cyklus, oranžová 
– hudební lahůdky pro celou rodinu i s di-
vadelním zákuskem, modrá – cyklus „Mezi 
proudy“ a zelená – opereta a muzikál. Každý 
si může přijít na své.  V příští sezóně se před-
staví v sále FHK řada renomovaných dirigen-
tů a sólistů a hostujících souborů. Je jich tolik, 
že opravdu nechceme na tomto místě nikoho 
upřednostňovat.

Ale to není zdaleka všechno. Na podzim 2022 
se chystá už 18. ročník oceňovaného festivalu 
Hudební fórum Hradec Králové. Každoročně 
tak zazní nevšední symfonická díla provádě-

ná často v českých premiérách doprovázená 
působivým light designem. Letos na podzim 
jsou to čtyři koncerty, které tradičně vysí-
lá přímým přenosem Český rozhlas Vltava 
a přebírá je Evropská vysílací unie (EBU) do 
své sítě. 

Průběžně probíhá v roce 2022 již 6. ročník 
Hradeckého memoriálu s podtitulem – hud-
bou, obrazem a slovem – nepromlčeno. Jedná 
se o koncerty, výstavy a přednášky, které se 
tematicky vracejí do moderní historie a pre-
zentují osobnosti a události, které by nemě-
ly být zapomenuty. Tento projekt iniciovala 
naše Filharmonie a partnersky spolupracuje 

Kulturapodzim 2022
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s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec 
Králové a Pamětí národa. 

FHK pravidelně hostuje na koncertech v Čes-
ké republice i v zahraničí a prezentuje tak 
nejen hudební umění, ale i své město a regi-
on. Za zmínku určitě stojí dlouho očekávaná 
show Lucie v opeře 2022 s Filharmonií Hra-
dec Králové. Toto excelentní přestavení se 
bude na podzim konat v Ostravě, Praze, Bra-
tislavě. Pardubicích a v Brně. 

V roce 2021 a 2022 participovala FHK na me-
zinárodním projektu TOTAL PEACE. Šest 
organizací ze šesti zemí připomnělo své vý-
znamné národní osobnosti na různých akcích 
ve své zemi. Naší osobností byl Václav Havel. 
Bohužel se minulý rok, kvůli pandemii koro-
naviru, konaly akce v Portugalsku, Itálii a také 
v České republice pouze on-line. Dvoudenní 
program FHK zahrnoval veřejné čtení z děl 
Václava Havla a přednášku o jeho životě a díle. 
Druhý den pak zazněl live stream slavnostní-
ho koncertu do všech partnerských zemí. 

FHK za 45 let své existence dozrála do své-
ho dosud nejlepšího věku. Svým obsazením 
je velkým symfonickým orchestrem. To zna-
mená, že je schopna zahrát svými vlastními 
silami jakékoliv dílo klasické hudební litera-
tury. Je vyhledávaným partnerem pro sólisty 
a skupiny různých žánrů, stále častěji nahrává 
pro rozhlas a televizi. 

Bohužel, současná doba úplně normální není. 
Dva roky se celý svět potýkal s pandemií. 
Restrikce kazily běžný život i život kulturní. 
I v této těžké době však naše Filharmonie 
vyrazila za svými posluchači. Malé skupinky 
orchestrálních hráčů rozezněly své nástro-
je na zajímavých místech ve městě. Vysílalo 
se i on-line ze sálu FHK. Mistrovské varhany 
byly v plné hudební majestátnosti rozezvuče-
ny v prázdném koncertním sále a zvuk i obraz 

mohli věrní návštěvníci sledovat na obrazov-
kách monitorů. Hudba tak vyjadřovala naději 
a posilovala optimismus v izolaci a osamění. 

Letošní jaro přineslo naději a optimismus, 
že všechno toto už je za námi a život se opět 
vrací do normálu. Bohužel, nestalo se. Rusko 
zahájilo šílenou agresivní válku proti Ukrajině. 
Umírají ukrajinští vojáci, nevinní civilisté, do-
konce i děti. To tu nebylo v Evropě od druhé 
světové války. Svobodný svět se však spojil. 

FHK je obecně prospěšná společnost, která 
má své společenské poslání umělecké, ale 
i etické a chce pomoci tam, kam až dosáhne. 
Filharmonie dokáže zahrát krásnou hudbu. 
To není málo. Dokáže však zahrát i takovou 
hudbu, která bez velkých slov umí vyjádřit 
mnoho pocitů. Hudba bojuje a hudba spojuje.
Dokáže tak bojovat proti válce a násilí. Spojuje 
všechny, kteří umí naslouchat. Hudba přiná-
ší emoce, uklidňuje duši, povzbuzuje a dává 
naději. Koncem února v sále FHK pronesl náš 
švýcarský šéfdirigent Kaspar Zender před 
koncertem krásná slova na podporu svobod-
né Ukrajiny. Hned 2. března proběhl v sále 
FHK benefiční koncert příznačně nazvaný 
Apoteózy vítězství. FHK zahrála mimo jiné 
skladbu ukrajinského skladatele Valentina Sil-
vestra „Modlitba pro Ukrajinu“, kterou autor 
vytvořil v roce 2014, když byl okupován Krym. 

Filharmonie je v nejlepším věku a všichni 
chceme, aby byla i v nejlepší kondici, a prá-
vě nyní je obzvláště těžké tuto kondici udr-
žet. To stojí peníze, kterých se teď mnohde 
nedostává. FHK jako obecně prospěšná spo-
lečnost má své zakladatele - Město Hradec 
Králové a Královéhradecký kraj. Naši zaklada-
telé dokázali zatím vždy vyhodnotit důležitost 
Filharmonie Hradec Králové jako špičkového 
hudebního reprezentanta svého města a kra-
je. Věříme, že to tak zůstane i v budoucnu. 
Naše Filharmonie má své příznivce, podporo-

vatele a mecenáše. Určitě uvítáme, když jich 
teď bude více. Máme co nabídnout privát-
ním subjektům formou vzájemně výhodného 
partnerského vztahu. Nečekáme jen s nata-
ženou rukou na peníze. Konečně projekty, 
které jsou citovány výše, jsou toho důkazem. 
Na ty si FHK musela obstarat finance z růz-
ných zdrojů.  

Filharmonie Hradec Králové jde za svými 
posluchači. Důkazem toho jsou open-air 
koncerty, které se uskutečnily v nedávné 
době v Hradci Králové. Na Malém náměs-
tí 21. června zazněla „Hudba Hollywoodu“. 
V živé paměti posluchačů pak zůstává Open 
Air koncert pro Hradec – Vodní hudba, který 
se uskutečnil 24. srpna na náplavce na Eliš-
čině nábřeží. Závěrečné skladby „Na krásném 
modrém Dunaji“ a kankán z Orfea z podsvětí 
určitě ještě doznívají v myslích posluchačů, 
kteří zcela zaplnili náplavku, Tyršův most 
a přilehlé prostory. Nádherné počasí spolu 
s jiskřivou a bravurní hudbou předvedenou 
naší Filharmonií pod taktovkou svého šéfdiri-
genta přímo evokovaly radost a dobrou nála-
du posluchačů. A té je dnes opravdu zapotře-
bí. „Bez hudby to nejde!“

Takže všem těm posluchačům, kteří došli 
až k náplavce na nábřeží, nezbývá než nyní 
vzkázat: „Vzhůru do sálu Filharmonie Hradec 
Králové!“ Je to tak blízko. Nabízíme pestrý 
a hodnotný program, který všechny potě-
ší a uklidní v dnešní turbulentní době. Tak 
si pečlivě pročtěte aktuální filharmonickou 
brožuru v uklidňující modré barvě. Vstupen-
ky na koncerty pak zakoupíte osobně na po-
kladně ve foyer FHK nebo on-line přes portál 
www.hkpoint.cz. Sledujte naše stránky www.
fhk.cz nebo www.filharmoniedokoran.cz

Luboš Janhuba 
foto: Patrick Marek, Zdeněk Fabiánek 

Kulturapodzim 2022





43

ZÁHADNÁ KAŠNA V HLINSKU 
Čekali byste, že z městské kašny bude 
tryskat voda? V Hlinsku je místem bujné 
květeny! Poté, co je vodní prvek ze záhad-
ných důvodů už pět let nefunkční, nechala 
jej radnice letos v létě proměnit v obří kvě-
tináč s květinami, které mají připomínat 
tekoucí vodu. A zůstane tak asi i nadále, 
protože kam z útrob kašny mizí kubíky na-
puštěné vody, zatím nikdo nezjistil.

HISTORICKÝ OBJEV VE 
SVITAVÁCH 
Pracovníkům Staré radnice na svitavském 
náměstí se podařil přímo historický objev. 
Na vlastní půdě objevily zapomenuté dva 
původní stroje historických věžních hodin. 
Starší z nich přitom pravděpodobně pochází 
až z konce 18. století. Dobrou zprávou je, že 
se dostaly do rukou věžního hodináře, který 
by je měl profesionálně opečovat a navrátit 
zašlou slávu a lesk. 

LITOMYŠL PŘEKVAPILA ZAZ
Skvostnou tečku za letošním ročníkem le-
gendárního hudebního festivalu Smetano-
va Litomyšl zažili návštěvníci při finálovém 
koncertu. Na zámeckém nádvoří vystoupila 
spolu s Polickým symfonickým orchestrem 
i populární francouzská písničkářka Zaz. Pro 
šedesátičlenný amatérský orchestr je to dal-
ší skvělý „zářez“, v minulosti vyprodali třeba 
Lucernu a zahráli si i v pražské O2 areně. 

OBSCENE EXTREME OPĚT NA 
SCÉNĚ
Po dvouleté covidové pauze se na festiva-
lovou mapu vrátil trutnovský Obscene Ex-
treme. Oslava nejtvrdší muziky odstarto-
vala v areálu na Bojišti v polovině července 
a tentokrát představila nejnabitější program 
za celou dobu svého pořádání. Pětidenní 
festival založený v roce 1999 letos představil 
na osmdesát kapel.   

KONEC KAMIONŮ NA FLOŠNĚ 
Královéhradecká radnice dala sbohem 
kamionům na Flošně. Koncem prázdnin 
vzniklo na uvolněné ploše 74 nových par-
kovacích míst pro osobní auta. Nová stání 
byla koneckonců podmínkou pro kolaudaci 
nové fotbalové areny, která vyrůstá hned 
naproti. Radnice slibuje nově vzniklé par-
koviště osadit betonovými bloky a novými 
značkami. 

SPORTOVNÍ PARK TRHAL 
REKORDY
Sedmý ročník tradičního Sportovního par-
ku v pardubickém areálu Na Špici totiž při-
lákal doslova davy! Vyprodané byly všech-
ny hromadné běhy, ať už šlo o překážkový 
Gladiátor race, charitativní běh, nebo běh 
barevnými zónami Barvám neutečeš, kte-
rých se v součtu zúčastnilo kolem 3 500 
běžců. Dětské návštěvníky přitom lákalo na 
60 klubů a zájmových skupin. 

Léto bylo opravdu „wow“! A nejen na východě Čech také plné události, na které jen tak nezapomeneme. Některé z klí-
čových okamžiků uplynulého čtvrtletí dokonce dominovaly zpravodajskému výběru republikových médií. Šest z nich si 

připomeňte spolu s námi v pravidelné rubrice Quartieru. 

Stalo se 
na východě Čech

Kulturapodzim 2022





HLASY 
BUDOUCNOSTI. Hradec 

v říjnu opět ožije legendárním 
festivalem Jazz Goes to Town! Program 

28. ročníku slibuje široké spektrum současného 
jazzového žánru. Těšte se na osm českých premiér, 

z toho jednu světovou, a to skladbu SONGS legendár-
ního skladatele a trumpetisty Michaela Mantlera, kterou 
napsal pro hradecký festival. Letošní ročník Jazz Goes to 
Town s podtitulem Hlasy budoucnosti se koná 11.–15. října 

na pěti různých místech v Hradci Králové. Součástí 
festivalu bude také předkoncert českých hostů festivalu 

v pražském Punktu či koncert legendární swingové 
kapely Originální pražský synkopický orchestr 

v rámci vernisáže výstavy Četnické humo-
resky v Muzeu východních Čech. 

foto: Lukáš Veselý
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Léto jak má být! 
Taky máte pocit, že léto se vždycky přežene raketovou rychlostí a zbydou po něm jen teskné vzpomínky? Ty letošní 
budou ale naopak pěkně barevné! Alespoň podle akcí, které o prázdninách rozsvítily východ Čech. Ty, co zaujaly nás 

připomínáme v tradiční rubrice Quartieru.   

JEDINEČNÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK 
NA NÁPLAVCE 

Mimořádný Open Air koncert Filharmonie 
Hradec Králové s podtitulem Vodní hudba na 
náplavce Eliščina nábřeží si v závěru léta ne-

nechaly ujít tisíce lidí. Obsypané nábřeží i jeho 
blízké okolí si pod vedením dirigenta Kaspara 
Zehndera vychutnaly díla jako Vodní hudba, 
Únos ze serailu, Lazebník sevillský, Rákócziho 
pochod, Uherské tance, Zamilovaní, Pilky, Pol-
ská krev nebo Na krásném modrém Dunaji. 

BRUTAL ASSAULT 
Jubilejní 25. ročník legendárního metalového 
festivalu Brutal Assault v pevnostním areálu 
v Josefově nabídl opět mimořádnou podíva-
nou. V pěti dnech se na pěti pódiích předsta-
vilo přes 150 kapel včetně  ikon  jako  Cannibal 
Corpse nebo Mercyful  Fate, kteří v Josefově 
vystoupili po 23 let trvající koncertní pau-
ze. Jedna z největších přehlídek svého druhu 
v Evropě lákala také na řadu výstav nebo horor 
kino. Novinkou byla například jazzová kavárna 
s živým pianistou. 

Kulturapodzim 2022
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inzerce

Kultura

LEVANDULOVÉ LÉTO 
V TŘEBECHOVICÍCH
Znáte voňavější symbol léta než jsou fial-
kové levandule? V Třebechovickém muzeu 
betlémů se rozhodli jejich jedinečnost řád-

ně oslavit a věnovali této magické bylině 
rovnou celý víkend. A tak to vonělo široko 
daleko! Návštěvníci Levandulového víken-
du mohli ochutnat levandulovou kávu, med, 
víno šťávy, čatní, bábovku či muffiny. Chy-

bět nemohly ani relaxační soli do koupele, 
mýdla, balzámy a řada dalších ručně vyrá-
běných produktů. 

(red), foto: archiv

podzim 2022



Zač je v Pardubicích 
perník
„Vážně si říkáte Perníkáři, když ten váš perník pochází z Hradce? “ „Mechováci 
si přivlastňují náš perník.“ Je tu někde sudí? Není, a tak je na nás, abychom vám 
z historie perníku vyloupli kousek sladkých informací a prozradili, jak to s tím 
Pardubickým perníkem vlastně je.



Kultura

SLADKÁ RIVALITA

Souvisí rivalita mezi městy s jejich identi-
tou? S tím, co je pro místní důležité a s čím 
si své rodné město spojují? Hradečákům se 
říká „Mechov“, prý kvůli střechám, jež byly 
hustě poseté mechem. Naštěstí jen ve stře-
dověku. Pardubice zas někteří častují ozna-
čením „Perníkov“. Chápeme příměr k me-
chu, když to v Hradci svítilo zeleně, ale proč 
se Pardubicím říká „město perníku“, když 
věhlasný pokrm vznikl v Hradci? To nám 
bylo zpočátku záhadou…

OKOŘENĚNÁ HISTORIE
Sladké pečivo vonící po medu, hřebíčku, 
kardamomu a muškátovém oříšku bylo 
zpravidla záležitostí hanzovních měst, která 
obchodovala s kořením. V zahraničí to byly 
Brémy nebo Norimberk. V Čechách jsou 
nejznámější Pardubice a jejich perník. Ale 
je skutečně pardubický? Karel IV. sice okolo 
roků 1333 až 1335 tvrdil, že české území je 
zpustlé a je třeba se ho chopit, aby vzkvé-
talo, ale právě tehdy se mezi lidmi objevuje 
tradiční perník. Že by se tenkrát „zaperní-
kovalo“ na lepší časy? To je holá spekulace, 
jasné však je, že úplně první zmínka o per-
níku nepochází z Pardubic, ale ani z Hrad-
ce Králové. Patří turnovskému posvícení 
v severních Čechách. Další perníkové stopy 
vedou do Prahy, kde se mezi léty 1344 až 
1353 oficiálně zanáší řemeslo perníkář, kte-
ré během dalšího století nabývá významu 
a v pražských ulicích už se pečení věnuje 
18 perníkářů. A proč se tehdy usadili hlavně 
v Praze? Tenkrát bylo perníkové těsto velmi 
luxusním zbožím, tudíž si ho mohla vychut-
návat jen smetánka. 

Zlom nastává za husitských válek, honos-
ná laskomina perníku se totiž stává v očích 
husitů naprosto zbytečnou a perníkářské 
řemeslo spolu s dalšími ustupuje do pozadí 
a připojuje se k pekařům. Řemeslo se díky 
tomu udrželo a sem tam se dostalo i do 
menších měst. V 16. století o něm najdeme 
zmínky i ve městě… Pardubice! Roku 1512 
totiž Vilém z Pernštejna potvrzuje artikule 
cechu pro perníkáře, pekaře a mlynáře, ale 
také objevuje recept na tradiční Pardubic-
ký perník. Ten však nevznikl na pardubic-
kém poli, ale pod rukama cukráře v Hradci 
Králové. Recept se Vilémovi zalíbil, a tak ho 
od cukráře odkoupil a následně proslavil. 
Za jeho panování už se tak lidé procházejí 
Perníkářskou ulicí v Pardubicích a těší se ze 
sladkého perníku, ovšem jen někteří! V 16. 
století byl totiž perník stále drahým špásem, 
a nejen perník. Podle historika pardubické 
Univerzity profesora Petra Vorla bylo drahé 

i jídlo a ubytování, takže pokud někdo pro-
nesl: „ukážu ti, zač je v Pardubicích perník,“ 
myslel, jak je něco předražené. Cena perní-
ku klesla až průmyslovou výrobou na přelo-
mu 20. století, kdy začali perníkáři využívat 
rčení jako slogan.

TADY JE PERNÍKOVO
Zpočátku se perníčky pekly s pepřem, ale od 
toho se naštěstí upustilo. Také se tvarovaly 
ručně, pak přišly modelovací nástroje a ná-
sledně zdobené dřevěné formičky. O tom je 
však tak málo doložených pramenů, že se 
tu nebudeme pouštět do větších perníkář-
ských akcí.

Sladká mašinérie se naplno rozjíždí po roce 
1759, kdy výsady perníkového řemesla po-
tvrzuje Marie Terezie. Doba perníková pro 
Pardubice však začíná až v roce 1859, perní-
kářské firmy se totiž chápou důležitých po-
zic v ekonomice a dělají městu dobré jméno. 
Ve 20. století přechází řemeslo do továren 
a Pardubický perník už znají i lidé ve světě. 
Vznikají specializované firmy a v roce 1913 
první perníková továrna Melartos.

OD ZNÁRODNĚNÍ AŽ PO 
OCHRANNOU ZNÁMKU
Perník přečkává boje i znárodňování a po 
revoluci se zakládají nové firmy na výro-
bu plněných a zdobených perníků. Později 
vzniká Sdružení Pardubický perník, které 
stojí za výrobou figurálního perníku. Ano, to 
jsou ty perníkové a cukrovým sněhem zavá-
té chaloupky. A teď zásadní otázka, patříte 
do skupiny, co jí plněný perník se sladkou 
jahodovou náplní uvnitř „normálně“, nebo 
ho vždycky rozlomíte a náplň vyjíte? My vy-
jídáme tu náplň, ale to sem nepatří. :) Kaž-
dopádně i za tímhle perníkem stojí zmíněné 
Sdružení, jež se stará o to, aby byly při výro-
bě dodrženy všechny tradiční technologic-
ké postupy a na svědomí má i potvrzenou 
ochrannou známku Evropské komise, která 
perníku zaručuje exkluzivitu. Co si pod tím 
představit? Pardubický perník zkrátka patří 
do Pardubic a město ho může představovat 
jako svůj symbol. Zároveň je pod záštitou 
Chráněné zeměpisné označení, a tím pádem 
se může vyrábět a balit jen v Pardubicích. 
A závěrem? Perník žije! Na existenci svá-
teční dobroty nesáhla husitská, třicetiletá, 
první, ani druhá válka. Ani řeči a rivalita. My 
Pardubický perník milujeme, a jestli ho vy-
rábí tady, nebo o 30 km dál, je nám královsky 
jedno. Patří prostě do východních Čech.

Johana Bárová  
foto: archiv 
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Jen záři,
podzime!  





HODY, HODY,… POSVÍCENÍ!

Pole sklizená, úroda bezpečně uskladněná 
- je čas radovat se z plodů vlastní práce! 
K podzimu tak od nepaměti neodmysli-
telně patřily hody a posvícení, u kterých 
se setkávala široká rodina i přátelé. To byl 
panečku rituál s velkým R! Proč podobnou 

akci letos nezorganizovat i u vás? Po le-
tech pandemické izolace dostane podob-
né setkání úplně novou šťávu! Pozvěte své 
nejbližší k jednomu stolu a upečte tře-
ba husu, rozlévejte litry vína a hned vám 
bude veseleji. Nebo se vydejte na Moravu, 
kde tradice hodování stále ještě intenziv-
ně žije.  

DRAČÍ TANCE NA NEBESÍCH
Podzim býval synonymem čekání. Na Vá-
noce a nový rok – na nový začátek. Děti 
i dospělí si jej proto krátili nejrůznějšími 
kratochvílemi, mimo jiné i pouštěním dra-
ků. Vlastnoručně vyrobených, samozřejmě! 
Popadněte svoje ratolesti, nabalte je „jako 
pumpy“ a vyveďte za pořádně větrného po-

Magie podzimních 
rituálů 
Léto zamávalo křídly, pole odevzdala poslední klasy a vlády se na pár měsíců ujímá podzim. Čas přemýšlení, rozjímání 
a úklidu ve vlastní duši. Naši předkové považovali toto roční období za nejmagičtější vůbec a udržovali různé rituály, které 
jim měly pomoci se připravit a přečkat nejobávanější čas celého roku – zimu. Ani zdaleka ze všech vám přitom nemusí 
hned naskakovat husí kůže, tak zkuste letos některý i vy!  
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Podzim

časí na nejbližší kopec. Společně pak mů-
žete pouštět jejich střapaté výtvory až do 
nebes. Odpoledne si rozdělejte oheň a po 
vzoru našich předků opečte na ohni jablka 
a v uhlících brambory. Mňam! 

ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ
S příchodem podzimu se tak nějak přirozeně 
vracíme do svých domovů a trávíme v nich 

podstatně víc času než v létě. Než se tedy 
schoulíte do deky a budete usrkávat horký 
čaj, vyčistěte domácnost od všeho zlého, co 
se v ní za poslední měsíce zákonitě nahro-
madilo. Chápeme, že to není zrovna nej-

populárnější návod, ale začněte pořádným 
úklidem – vymeťte pavučiny, utřete prach, 
umyjte okna,… však to znáte. Takto připra-
vený dům můžete očistit i od negativních 
energií a vnést do něj harmonickou atmosfé-
ru. Pořiďte si sušenou bílou šalvěj, palo santo 
nebo jinou vykuřovací bylinu a nechte kaž-
dou místnost naplnit očistným kouřem. Poté 
nezapomeňte řádně vyvětrat, ať se čistotou 
nabitý prostor může naplnit novými začátky. 

OČISTA MYSLI
Podzimní rovnodennost neboli svátek Ma-
bon letos vychází na pátek 23. září a je ideál-
ním časem k očistě vlastní mysli. Naši předci 
věřili, že je to ta správná doba odhodit zby-
tečnosti, chmury a starosti, které si s sebou 
vláčeli a netahali je do dalšího roku. Vyhraď-
te si proto jedno odpoledne nebo klidně 
celý den a projděte své věci. Co máte roky 
a nepoužíváte, co už se vám nelíbí nebo ve 
vašem životě z jakéhokoli důvodu už nemá 
místo, bez milosti vyhoďte. Efekt na duši je 
okamžitý a tááák očistný!  

PUSŤTE DOMŮ HOJNOST
Je načase smířit se s tím, že léto už je zase 
na rok pryč, a proto s otevřenou náručí 
i srdcem pozvěte domů podzim. Postavte 
si doma malý oltář v červených, hnědých 
a zlatých tónech. Vyzdobte jej vlčími máky, 
bodláky, myrtou a doplňte dřevěnými deko-
racemi, žaludy, kaštany i drahými kameny. 
Vše zakončete proutěným košem naplně-
ným ovocem, ořechy a slámou – ten vám 
domů doslova pozve hojnost. 

Michaela Mikysková
„Vydejte se na Moravu, kde 
tradice hodování stále ještě 

intenzivně žije.“
MABON

Podzimní rovnodennost je 
kouzelný čas vyrovnanosti 
a hojnosti. Mabon určuje střed 
sklizně. Je čas sklidit to, co jsme 
zaseli, a poděkovat za hojnost 
a plody, které nám poskytuje 
matka země. Je to ideální čas 
na ukončení starých projektů 
a plánů a pro zasévání semínek 
nové budoucnosti. Zároveň je 
to moment ohlédnutí se – a to 
nejen za posledními měsíci 
roku. Mabon je čas odpočinku 
a oslavy. Teplé dny se střída-
jí s chladnými nocemi a starý 
bůh Slunce se vrací, aby objal 
Bohyni. Na oslavu Mabonu se 
doporučuje vyrazit na zahradu, 
do lesa či parku, kde můžete 
poděkovat přírodě za její hoj-
nost a jako symbol svého vděku 
vázat různobarevné stužky na 
větve stromů. 

podzim 2022



dodnes. V roce 2006 byly otevřeny moder-
ní Thermae Bath Spa, a město tak získalo 
zpět historickou pozici jediného města Vel-
ké Británie s přírodními horkými prameny. 
Od roku 2021 bylo navíc zapsáno na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Zkrátka pastva 
pro oči, tělo i duši. 

SAN FILIPPO, ITÁLIE
Starobylé město San Filippo v Toskánsku 
leží v nádherné krajině pod sopkou Mon-
te Amiata. Pokud milujete divokou přírodu 
a koupání pod širákem, tohle místo vám 
jednoznačně učaruje. Voda s příjemnou 
teplotou 37 stupňů tady volně padá z vodo-
pádů a obsahuje jedinečnou bílou pracho-
vou substanci převážně z vápníku. Její léčivý 
účinek znali už staří Římané a je ideální pro 
všechny, kteří trpí na bolesti kloubů nebo 
onemocnění kůže. 

BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO

Maďarská metropole je přímo synonymem 
relaxu. Ostatně leží na 128 činných prame-
nech a ne nadarmo se jí říká „město lázní“. 
Vybrat si můžete z plejády termálních resor-
tů - například nejstarší maďarský lázeňský 
Gellért , čistě zdravotní koupele Rudas nebo 
asi nejznámější lázeňský komplex Széchenyi 
s 21 bazény. Tři hlavní prameny koupelí (Ju-
ventus, Attila a Hungaria) jsou napájeny 15 
menšími prameny. Zdejší voda je jedinečná 
svým vysokým obsahem fluoridů a je blaho-
dárná především pro náš pohybový aparát. 

BATH, VELKÁ BRITÁNIE
Lázeňské město v jihozápadní Anglii si za-
milovali už staří Římané. Regenerační zá-
zraky zdejších třech horkých pramenů se 
rozkřikly široko daleko a jejich věhlas trvá 

Kdy jindy vyrazit načerpat nové síly než právě teď - ještě předtím, než se ponoříme do předvánočního stresu konce roku. 
Zasloužený relax v kombinaci s léčebnou vodou a nejrůznějšími procedurami je prostě vždycky dobrý nápad. Tady je pár 
tipů na ty nejzajímavější termální lázně v Evropě. Tak kam to bude? 

Tady to vře, tady 
to bublá

BUDAPEŠŤ, Maďarsko
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tří mezi největší turistické atrakce v zemi. 
Svah pokrytý sněhově bílým travertinem 
na první pohled skutečně připomíná hrad 
bavlny. Jde o oblast tektonického zlomu, 
kde na povrch vytékají minerální prameny 
plné vápníku. Jen pozor, než se vydáte zdo-
lávat zdejší „hradní terasy“, zujte si boty. 
Pro návštěvníky je z důvodu ničení místa 
chůze v botách zakázána. Nutno ale říct, 
že brouzdání jezírky s minerální vodou je 
příjemnou odměnou.

BAD FÜSSING, NĚMECKO 
Kde myslíte, že leží největší lázně Evro-
py? No ano, v bavorských Alpách! Jmenují 
se Bad Füssing a jejich věhlas je úzce spjat 
se třemi obrovskými termálními komplexy. 
V celém areálu najdete 10 tisíc čtverečných 
metrů termální vodní plochy a 80 termál-
ních bazénů. Doporučujeme relaxovat s vý-
hledem na hory, pro což je jako stvořený 
Bad Reichenhall, kde navíc přímo vyvěrá 
několik solných pramenů.

Michaela Mikysková 
foto: archiv

BADEN-BADEN, NĚMECKO
Velmi oblíbené lázeňské město s dlouhou 
tradicí – vždyť první koupele si tu v hor-
kých solných pramenech užívali Římané už 
v 1. století! Baden-Baden je ideální volbou 
pro všechny, kteří volí aktivní relax. Tady je 
toho totiž tolik k vidění a nudit se rozhodně 
nebudete. Pod městem proudí dvanáctka 
termálních pramenů a vybírat můžete 
z několika různých léčebných komplexů. 
Mezi ty nejznámější patří Friedrichovy 
a Augustinovy lázně. 

PAMUKKALE, TURECKO

Turecko je relaxu v lázních doslova zemí 
zaslíbenou. Možná už jste slyšeli o Pamu-
kkale (v překladu bavlněný hrad), který pa-

„Voda obsahuje jedinečnou 
bílou prachovou substanci 

převážně z vápníku.“

Věděli jste, že titulem nejstarší 
lázně ve střední Evropě se 
pyšní české Teplice? Tradice 
lázeňství je tu dlouhá bezmála 
dva tisíce let a zamiloval si je už 
J. W. Goethe. 

Arabské lázně Aire de Barce-
lona na vás dýchnou pravou 
orientální atmosférou, jejich 
součástí jsou totiž i turecké 
lázně hammam, tedy horká 
vodní lázeň zaměřená na du-
ševní a hlavně tělesnou očistu 
– masáže, drhnutí a peeling 
staré kůže. 

Jižní okraj Vídně ukrývá ter-
mální poklad s léčivou sirnou 
vodou – lázně Therme Wien. 
Jsou největšími a nejmoderněj-
šími městskými lázněmi v Ev-
ropě a před deseti lety dokonce 
získali EWA Marketing Award, 
což je ocenění považované za 
evropského lázeňského Oskara.

Horká lázeňská fakta

SAN FILIPPO, Itálie

BADEN-BADEN, Německo

BATH, Velká Británie

PAMUKKALE, Turecko

Podzimpodzim 2022
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Zachumlejte se do oblíbeného svetru, svařte něco dobrého na zub a vyrazte 
vstříc podzimním radostem. Ať už tohle nejbarevnější období roku patří k va-
šim zamilovaným nebo ho jen tiše trpíte a vyčkáváte Vánoc, máme pro vás 
pár tipů, jak z něj letos udělat čas jednoduše nezapomenutelný. Podzim – ten 

totiž umí překvapit!

Podzimní
paleta zážitků

Podzimpodzim 2022
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JABLEČNÉ VÍNO, PROSÍM
Jeseň je časem mladého vína, tentokrát si ale 
můžete podzimní dny ozvláštnit i trochu ne-
tradiční variantou – vínem jablečným neboli 
ciderem. Množstvím alkoholu odpovídá zhru-
ba pivní dvanáctce a lze ho popíjet svařený 
i ledově vychlazený. Záleží, jestli na něj vyrazí-
te v období slunečného babího léta nebo vám 
bude parťákem za mlhavých večerů s typic-
kým „vlezlým“ deštíkem. Pro zpestření dlouží-
cích se večerů si můžete zkusit vyrobit i zvlášť 
v Americe velmi oblíbené podzimní „jablkoml-
sky“. Říkají jím „caramel apple“ a v podstatě jde 
o čerstvá jablka se zapíchnutou bambusovou 
špejlí, která se posléze namáčí v karamelovém 
sirupu nebo čokoládě. To by šlo, ne? 

DARUJTE, CO MŮŽETE
Všechna ta trička a kraťasy, které jste celé 
léto disciplinovaně přehlíželi ve skříni. Kaž-
dou knihu, která vás nezaujala nebo už teď 
víte, že ji nikdy neotevřete. I všechny ty hrač-
ky, které vaše ratolesti poslaly dávno k šípku. 
Vsadíme se, že většina z výše uvedeného 
bude ve skvělém stavu. Tak je prostě hoďte 
na jednu hromadu, roztřiďte a odvezte na 
místa, kde ještě udělají spoustu radosti. Stačí 
kontaktovat místní charitu, která vám pora-
dí, kde ve vašich očích možná „harampádí“, 
může ještě roky dobře sloužit. 

KDO SI VIJE, NEZLOBÍ
Podle výzkumů je tvoření čehokoli jednou 
z nejvíc relaxačních a osvobozujících činností, 
kterým se můžeme věnovat. Takže i když stří-
hání, vázání ani aranžování nepatří mezi vaše 
silné stránky, dejte jim právě teď šanci a vy-
tvořte si originální podzimní dekoraci. Může 
to být věnec na dveře, ozdoba do květináče 
nebo na svícen na stůl. A je už v podstatě jed-
no, jestli pojedete v komerční vlně dýní, stra-
šidelných netopýrů a umělých pavučin, nebo 
zvolíte přírodniny, ořechy, kaštany, plané 
bobule a listí. Plus máme jednu všeobecnou 
útěchu: pokud si hodně nevěříte, vyrazte na 
kurz! Tam už je pravděpodobnost, že odejdete 

s něčím použitelným, opravdu vysoká a navíc 
můžete poznat nové a stejně (ne)šikovné lidi. 

ROZJÍMÁNÍ PO SVÉM
Jestliže ve vás hromadná místa posledního 
odpočinku vyvolávají úzkostné pocity a de-
presi z nevyhnutelného konce našich dní, 
zkuste tentokrát oslavit svátek zesnulých 
trochu nekonvenčně a po svém. Co kdybyste 
vytáhli staré fotky, zapálili svíčku a tiše se jimi 
a milými vzpomínkami prohrabovali. Ti akč-
nější mohou na onen svět zkusit pomyslně 
poslat i krátký vzkaz. Stačí, když jej napíšete 
na papírek a posléze spálíte. Ale pozor, vysí-
lat byste měli jen ty pozitivní myšlenky, zvlášť 
kolem Dušiček jeden nikdy neví… 

VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE 
Podzimní dny přímo vybízejí k procházkám 
na čerstvém vzduchu! Vždyť brzy bude mrz-
nout, tak si to ještě pořádně užijte! A jestli se 
zrovna vaší drahé polovičce nechce, nebo 
momentálně žádnou nemáte, vezměte za-
vděk čtyřnohého kamaráda. Řada útulků 
umožňuje venčení svých chlupatých svěřen-
ců a svěřenkyň. Buďte si jisti, že na konci dne 
tak bude minimálně o dvě šťastné duše víc. 

ZKUSTE TO PO „PODZIMSKU“
Vychutnejte si letos podzim na maximum! 
A zapojte do toho všechny chuťové pohárky. 
Máme pro vás návrh: co kdybyste zkusili tý-
den vařit a jíst pod taktovkou tohoto ročního 
období? Kdo by si myslel, že to bude pěkně 
chudá zábava, byl by na pořádném omylu. 
Z těch typických jmenujme jablka, hrušky, 
švestky nebo také dýně, řepu a květák. Sklízejí 
se ale také fíky, brusinky, granátová jablka, rů-
žičková kapusta, zelí nebo sladké brambory. 
Sezónnost našemu tělu prospívá a vyzkoušet 
jednou za čas něco nového přece není vůbec 
na škodu. Tak tomu letos dejte šanci. Stejně 
jako nejbarevnějšímu podzimu. 

Michaela Mikysková 
foto: archiv
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Nejen z husy a vína člověk na podzim je živ. Hodování před tuhou zimou se neobejde bez pověstné sladké tečky. 
Některé zvládnete cobydup, na jiné si vyhraďte času víc. Ať už si ale z našich tipů vyberete jakýkoli, slibujeme, že se 

budete olizovat do aleluja! 

Sladké 
svatomartinské 
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rozpuštěné máslo na potření
pár kapek rumu
povidla, tvaroh nebo mák na náplň
máslo, hrubou mouku a cukr krupice na 
drobenku

Do mísy vsypte mouku se solí, poté cukr, 
žloutky, vejce a droždí. Přilijte mléko, množ-
ství odhadněte podle výsledné konzistence, 
a nakonec rozpuštěné husí sádlo. Začněte vy-
pracovávat hladké a nelepivé těsto. Na závěr 
jej poprašte moukou a nechte asi 40 minut 
kynout. Těsto pak na pomoučené ploše ještě 
jednou propracujte. Předehřejte troubu asi 
na 180 stupňů a z těsta oddělte 10 menších 
kuliček. Každou roztlačte dnem sklenky, aby 
vznikl důlek na náplň. Udělejte si drobenku 
ze 75 gramů másla, 50 gramů cukru krupice 
a 150 gramů hrubé mouky. Připravené ko-
láčky potřete rozmíchaným vejcem, přidejte 
náplň, posypte drobenkou a pečte, až okraje 
koláčků zezlátnou. Ještě teplé potřete roz-
puštěným máslem smíchaným s rumem. Až 
vychladnou, poprašte je moučkovým cukrem.

SVATOMARTINSKÉ PODKOVY
Jak by k nám mohl dorazit sv. Martin na bí-
lém koni bez pořádného okování! Připravte si 

tradiční martinské podkovy ve jménu patrona 
vojáků, jezdců, koní, hus a vinařů. 

300 g polohrubé mouky
půl kostky droždí
100 g másla
lžička citronové kůry
2 žloutky
100 g moučkového cukru
špetka soli
200 ml mléka
rozšlehané vejce na potření
moučkový cukr na posypání
mák, ořechy, povidla do náplně

Z droždí připravíme kvásek. Máslo utřeme 
s cukrem, žloutky a citronovou kůrou, vsy-
peme mouku se špetkou soli a vlijeme vyky-
nutý kvásek. Zaděláme těsto, které nechá-
me v teple nakynout. To po vykynutí znovu 
propracujeme, rozdělíme na dílky, vyválíme 
na pomoučněném vále obdélníčky, do těch 
natřeme nádivku, svineme a ohneme do tva-
ru podkovy. Poté je položíme na plech a ne-
cháme ještě chvíli nakynout. Před pečením 
potíráme vejcem a dáme do rozehřáté trouby 
asi na 170 °C, pečeme po dobu 30-40 minut 
dozlatova. Až vychladnou, cukrujeme. 

Michaela Mikysková, foto: archiv

SVATOMARTINSKÉ PLNĚNÉ 
ROHLÍČKY  
Co jiný kraj, to jiný mrav. Říká se jim různě 
- martiny, roháče, rohy, zahýbáky nebo van-
drovnice a podle tradice jimi podarovávala 
děvčata své hochy. Plnily se tím, čeho bylo 
zrovna dost: mákem, hruškovými či švestko-
vými povidly, ořechy, perníkem, ale i mrkví. 
Pikantní je, že čeští obrozenci tvrdili, že ro-
hlíčky mají podobnost s Dionýsem, bohem 
vína a nespoutaného veselí, jehož oslavy 
připadají právě na svatomartinské období. 
Církev jej totiž zobrazovala s dvěma růžky na 
hlavě, a lidé proto začali péci pečivo podobné 
těmto růžkům. 

250 g hladké mouky
smetanu na šlehání 
4 dkg pivovarských kvasnic
250 g másla 
5 vajec
lžíci cukru 
špetku soli 
špetka citronové kůry
moučkový cukr 
tvaroh, povidla či mák jako náplň

Utřete čerstvé máslo, přidejte tři žloutky, dvě 
celá vejce, pivovarské kvasnice, lžíci cukru, 
špetku citronové kůry, koflík vlažné smeta-
ny a přimíchejte k tomu mouku. Nyní lehce 
osolte a těsto náležitě vypracujte: kdyby bylo 
řídké, přisypte trochu mouky a nechte ho vy-
kynout. Posléze jej položte na vál posypaný 
moukou a dotenka rozválejte. Připravené těs-
to nakrájejte opatrně na tři prsty široké a asi 
šest prstů dlouhé lístky, pomažte každý při-
pravenou nádivkou: tvarohem, povidly nebo 
mákem, zaviňte je, utvořte úhledné rohlíčky 
a pokládejte hezky od sebe na plech poma-
zaný máslem. Na závěr je pomažte rozklokta-
ným vejcem a nechte upéci. Po upečení stačí 
posypat moučkovým cukrem a je hotovo!

SVATOMARTINSKÉ KOLÁČE
Známé přísloví tvrdí: na svatého Martina, 
kouřívá se z komína! A to nejen kvůli pří-
chodu už velmi chladného počasí, ale také 
roztopeným pecím, ve kterých se pečou ty 
nejlahodnější martinské koláčky. Těmi plně-
nými mákem a povidly bývávali podarováni 
ze služby odcházející čeledíni nebo děvečky. 
Koho jimi podarujete vy? 

250 g hladké mouky
špetka soli
50 g cukru krupice 
2 žloutky
2 vejce
20 g droždí
100 – 125 ml mléka
90 ml husího sádla

Podzimpodzim 2022



Chryzantémy, vřesy, astry, jiřinky nebo drátovec. Příroda na podzim nabízí tolik barev, až vám budou 
oči přecházet. Tady je královský průvodce podzimní květenou! Inspirujte se, co vysadit v nejbarev-

nější období roku na zahrádku, terasu či na balkon do truhlíku a projasněte i sebešedivější rána. 

Barevné hýření
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ASTRA, CO ZÁŘÍ JAKO HVĚZDA 

Hvězdnic, lidově aster existuje velké množ-
ství druhů, dejte ale při výběru pozor, pro-
tože ne všechny kvetou na podzim. Sázkou 
na jistotu je astra nízká, která v nespočtu ba-
revných variací vykvétá v září a říjnu. Vytváří 
nádherně bohaté polštáře plné květů zbar-
vených fialově, růžově či bíle. Umístěte ji na 
slunné místo s kyprou a ideálně stále mírně 
vlhkou půdou. Jednotlivým sazenicím do-
přejte prostor alespoň 20 centimetrů, a když 
začátkem zimy dorazí holomrazy, je na místě 
astry zakrýt netkanou textilií nebo jehličím. 

LAMPIONKY JAKO SYMBOL 
PODZIMU 
Když se řekne podzim, možná se vám vybaví 
oblíbená součást podzimních dekorací – mo-
chyně židovská třešeň. Tato okrasná rostlina 
s nafouknutými, červeně zbarvenými kalichy 
ukrývající jasně oranžové plody se nápadně 
liší od jakýchkoli jiných bobulovitých plodů, 
které na podzim vídáme. Možná tak trochu 
připomíná malé lampionky, co říkáte? Ale tím 
všechna připodobnění nekončí – židovská 

se jí přezdívá kvůli podobnosti  s typickým 
židovským oděvem, předepsané frygické 
čapce, které se nosily od raného středověku. 
Možná ji ale znáte i pod lidovými názvy jako 
mořská višeň, židovská višeň, židovská jaho-
da, liščí jablko nebo měchuňky. Nejenže vaši 
zahradu na podzim doslova rozsvítí, ale do-
káže zažehnout pomyslný plamen, který vás 
vydrží hřát týdny dopředu. Když ji totiž včas 
ostříháte a usušíte, můžete se její krásou ve 
váze či věnci těšit ještě klidně do adventu.  

SLUNEČNÁ TŘAPATKA
Chce to slunce! S pomalu se zkracujícími 
dny naše zahrada volá po jasně žluté, která 
jí i nám při každém pohledu připomene ži-
votadárné sluneční paprsky. Naším tipem 
je třapatka velkokvětá, která vytváří husté 
květenství plné výrazných zlatožlutých květů 
s hnědým středem. Určitě ji znáte, však je to 
trvalka venkovských zahrad. Vyberte jí slun-
né místo s výživnou a propustnou půdou. Za-
jímavostí je, že poprvé rozkvetou už v červnu 
a pokračují do září. Po zpětném řezu opět 
rozkvetou. Dobře se kombinují s dalšími po-
dobnými, především astrovitými letničkami, 

jako je například krásnoočko, šanta nebo 
jemné trávy.

NENÁROČNÝ ROZCHODNÍK
Oblíbenou podzimní trvalkou je i rozchod-
ník. Je to houževnatá rostlina, která překvapí 
množstvím barevných variací od jemně rů-
žové až po sytě karmínovou. Kvete spolehli-
vě do konce září, někdy až do října. Závisí na 
druhu. Nejběžnější rozchodníky mají zelené 
listy, ale mnohem zajímavěji v záhoně působí 
druhy s hnědočervenými listy – do podzim-
ního aranžmá zkrátka jako dělané! V oblibě 
mají suchá a slunná stanoviště a výborně se 
snesou s dalšími rostlinami. Jejich kvetoucí 
vrchol totiž přichází právě tehdy, když už se 
ostatní trvalky připravují na zimu, a jsou tak 
jednoznačně nepřehlédnutelné. 

ODOLNÝ ZÁPLEVÁK
Záplevák neboli latinsky Helenium je nená-
ročná trvalka, která tvoří středně vysoké až 
vysoké stonky s množstvím květů během ce-
lého podzimu. Upoutá širokou paletou barev 
od zářivě žluté až po hnědočervenou s vý-
razným středem. Najdete odrůdy středního 
vzrůstu (60 centimetrů) i opravdu vysoké je-
dince (130 centimetrů), které se hojně využí-
vají například ke plotům. Výhodou zápleváku 
je jeho celková nenáročnost. Nejlépe se mu 
daří v mírně vlhké a propustné půdě na slun-
ném stanovišti. Navíc v pohodě snese teplotu 
až do -30 stupňů. Každý trs se pyšní desítka-
mi květů, a když jej ostříháte do vázy, vydrží 
dlouho krásný a svěží. 

PŘENÁDHERNÝ VŘES 
Další nedílnou součástí podzimních zahrad 
je vřes. Lidově se mu též říká břes, břasa, 
erika, řes, jindavec, chvojčina, břesňák, 
hnidavec, hyndavec, modrý rozchod, su-
chotinka, vřes skotský. Původně se pou-
žíval k výrobě košťat, jeho latinské jméno 
Calluna je proto odvozeno z řeckého vý-
razu ‚k zametání‘. Tento nízko rostoucí keř 
dorůstá výšky 20 až 50 cm, některé rostliny 
ale mohou dosáhnout i metru. Přestože se 
o něm říká, že je suchomilná rostlina, opak 
budiž pravdou. Proti suchu je sice poměrně 
odolný, rozhodně mu ale nesvědčí. Milu-
je stálou vlhkost.  Jejich výběr je opravdu 
neskutečný a právě smísením více druhů 
různých barev dosáhnete úžasného efektu. 
A co víc, nádherný vzhled si vřesy venku 
udrží po celou zimu. Pokud tedy založíme 
vřesoviště, probarvíme na zimu kousek za-
hrady. Spolu s vřesy a vřesovci budou  dob-
ře růst i hebe, stříbřité kostřavy a ostřice 
i atraktivní šedě zbarvený Calocephalus 
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brownii původem z Austrálie nebo různé 
zakrslé jehličnany.

OKRASNÉ ZELÍ VYDRŽÍ DO 
VÁNOC
Oblíbená v kombinovaných výsadbách jsou 
i různě zbarvená okrasná zelí, která se vy-
barví právě po prvních podzimních mrazech. 
Potěší, že je tato rostlina zcela nenáročná na 
pěstování a výsadbu a vydrží krásná praktic-

ky až do Vánoc – krásnými barvami se zvlád-
ne pýřit až do minus 10 stupňů. Bez obav je 
navíc můžete vysadit do záhonů po mrkvi 
nebo ředkvičkách. Jejich barevná škála vět-
šinou přechází od temně zelené do sněhově 
bílých odstínů nebo sytě fialové. Takové rů-
žice jsou pak nejhezčí, když se na nich usadí 
první jinovatka ozářená sluncem 

Michaela Mikysková 
foto: archiv

inzerce

10 let
v realitách

www.eisen-reality.cz

Zbavte se samozavlažovacích kvě-
tináčů a truhlíků. Co se v létě zdálo 
jako perfektní a pohodlné řešení, 
může na podzim napáchat hodně 
škod. Voda by v nich totiž mohla 
zmrznout, což není dobré ani pro 
nádoby, ani pro kořeny rostlin.

Budete-li vysazovat, nezapomeňte 
nasypat na dno květináčů drenážní 
vrstvu.

Vřesy vyžadují kyselejší substrát. 
Můžete použít buď speciální směs, 
nebo smíchat rašelinu s pískem 
a povrch nádoby dozdobit kůrou.

Podzimní rostliny můžete sázet 
hustěji, protože v chladném počasí 
nebudou růst a vzájemně si pře-
kážet.

Až zahlásí předpověď silnější mrazy, 
ochraňte rostliny krytem z netkané 
textilie.

Zapomeňte na hnojení. Podzimní 
péče o výsadbu spočívá v odstra-
ňování suchých a odumřelých listů 
a květů.

Péče o podzimní rostliny

podzim 2022 Podzim



10 let
v realitách

www.eisen-reality.cz

V hlavní 
roli pumpkin spice latte!

Tento nezaměnitelný podzimní hit po-
sledních let si pohodlně vyrobíte i doma. 

Ingredience  (4  porce):  3  lžičky  skořice,  1  lžička 
muškátového oříšku, 1 lžička kardamomu, 3 lžičky mle-
tého zázvoru, 1 lžička mletého hřebíčku, 4 lžíce agávového 
sirupu, 1 menší dýně hokkaido, 1 l mléka (3,5 %), 1 uvařené 

espresso, šlehačka

Smícháme skořici, muškátový oříšek, kardamom, zázvor 
a hřebíček. Poté do směsi přilijeme agávový sirup a důklad-
ně rozmícháme. Nyní upečeme dýni na dýňové pyré: Trou-
bu předehřejeme na 200 ° C, dýni nakrájíme na menší kusy, 
vydlabeme semínka a dáme na plech do trouby. Pečeme 
do změknutí necelou hodinu. Upečenou dýni necháme 
vychladnout a poté rozmixujeme. Mléko zahřejeme 

v hrnci a vyšleháme do pěny. Pak do mléka vmí-
cháme poctivé espresso, lžíci dýňového pyré 

a agávový sirup. Hotové latte nalijeme do 
hrnečků, dozdobíme šlehačkou a po-

sypeme mletou skořicí. Tak 
chutná podzim! 





Říká se, že září víno 
vaří, říjen mačká hrozny.  

Podzim je čas vinobraní, přičemž his-
toricky je tato slavnost spojena se svátkem 

narození Panny Marie 8. září. Jaký bude ročník 
2022? To zatím můžeme jen hádat. Podle prezi-
denta Svazu vinařů Martina Chlada by po dvou 

letech nadprůměrné úrody měly české vinice vydat 
vína průměrně. Révu totiž potrápily mrazíky, 
krupobití i dlouhé vlny veder. Taky už jste ne-
trpěliví, jaké bude? Nezoufejte, svatý Martin 

už pomalu cválá a 11. listopadu budeme 
moci na jeho zdraví opět okusit 

letošní mladé víno. 



Hřejivé tóny červené, oranžové, zelené, žluté a hnědé. Takový je podzim, který si můžete hravě přelít do skle-
ničky! Rozlučte se s představou, že popíjení lahodných drinků s létem nadobro skončilo. I magická jeseň to 

umí na jazyku pořádně roztočit, ostatně – přesvědčte sami se na vlastní chuťové pohárky. 

Podzim ve skleničce 
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Může to přijít na každého – chmury jdou 
ruku v ruce s prvními plískanicemi, mlhou, 
ubývajícím světlem a nepřetržitým deštěm. 
Zpestřete si přesně takové momenty chutě-
mi a barvami, které prožijete na maximum. 
Tady je pár tipů na lahodné drinky, které vás 
zas a znovu přesvědčí, že podzim je pestrý 
a plný života!  

BITTER PINK VODKA 
LEMONADE

50 ml pink vodky
120 ml toniku 
led
citron či pomeranč k dozdobení

Jak se říká, v jednoduchosti je krása! A ten-
hle narůžovělý nápoj je toho skvělým dů-
kazem. Nezapomínejte, že podzim může 
mít mnoho podob a dívat se na něj růžově 
není vůbec na škodu! Nasypte do sklenice 
led, zalijte panákem růžové vodky a dolijte 
vychlazeným tonikem. Opatrně promíchej-
te a dozdobte měsíčkem citronu nebo po-
meranče. Prostě tak, jak vám to vyhovuje.  

JOHNNIE WALKER & GINGER

40 ml Johnnie Walker Red Rye Finish
120 ml zázvorové limonády
Led
Plátek pomeranče a zázvoru k dozdobení

Máme něco i pro milovníky ostřejších chutí! 
O zázvoru se navíc ví, že je to všelék, proto 
se jím v období podzimních „rýmiček“ ne-
váhejte řádně prolévat! Tenhle drink může 
být jednou z příjemných variant. Připravte 
si vysokou sklenici, do ní vsypte led a zalijte 

dávkou whisky Johnnie Walker Red Rye Fi-
nish. Zbytek dolijte zázvorovou limonádou. 
Sklenici finálně ozdobte plátkem pomeran-
če a zázvoru.

BITTER APPLE BEAM’S

40 ml Jim Beam Apple
120 ml toniku
led
Plátek jablka k dozdobení, špetka skořice

Drink, který je přímo definicí podzimu 
aneb jablka, kam se podíváš! Vychutnejte 
si je jednou i takto netradičně v „ice“ verzi. 
Jednoduše smíchejte panák Jim Beam App-
le, tonik a led. Poté důkladně promíchejte 
a podávejte s plátkem jablka. Pokud touží-
te po trochu větším odvazu, přidejte navíc 
špetku skořice.

BITTER LIFE

40 ml Fernet Stock
120 ml citronové limonády
¼ čerstvé limety
Led
Čerstvá máta, plátek limetky k dozdobení

Postup: Bitter life – better life? Tahle roz-
tomilá anglická hříčka je skvostným podti-
tulem tohoto netradičního podzimního pití. 
Ideální pro všechny milovníky specifického 
fernetu! Popadněte whisky sklenici, naplň-
te ledem a vymačkejte do ní čtvrtku limety, 
přilijte Fernet Stock a doplňte citronovou 
limonádou, například Schweppes Bitter Le-
mon. Pak už jen stačí ozdobit čerstvou má-
tou a plátkem limetky.

Michaela Mikysková 
foto: archiv

Podzimpodzim 2022



Když se řekne podzim, možná se vám vybaví záplava barevného listí, pečená husa, nebo mladé víno. Na 
mysl by vám měla ale přijít i voňavá káva! Začátkem října totiž slaví svůj den. Tak si ke čtení těchto řádků 
uvařte tu svoji oblíbenou a nechte se vést úžasným příběhem tohoto podmanivého nápoje. Jen pozor, 
hrozí mírná závislost!  

Kávu si osladím
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nápoj se silně nabuzujícím efektem se mno-
zí dívali skrz prsty. 

Dokonce se našli tací, kteří chtěli kávu zaká-
zat jako nápoj nevěřících. Nakonec však její-

mu kouzlu propadl samotný papež, kofeino-
vému zázraku požehnal a miliony Evropanů 
se tak mohly vystavit jeho pokušení.  

Podnikaví holandští obchodníci v kafi brzy 
uzřeli příležitost a kolem roku 1696 jej vy-

sadili ve svých koloniích v Indonésii. To se 
brzy ukázalo jako nesmírně chytrý krok, 
protože se záhy stali jedněmi z nejvýznam-
nějších dodavatelů kávy v Evropě. Nejprve 
rozjeli úspěšný export v Anglii a Francii, 

o pár let později plnili jako první hrníčky 
kávových nadšenců také ve Střední a Jižní 
Americe. První zmínky o oblibě kávy v „No-
vém světě“ se datují kolem roku 1668, kde se 
kavárny otvíraly od New Yorku přes Boston 
až po Philadelphii, než jste řekli „espresso“. 

KDE SE VZALA, TU SE VZALA

Za kolébku legendární kávy je považována 
Etiopie – konkrétně provincie Kaffa. Právě 
tam objevili její divoce rostoucí keře váleč-
níci a přenesli je do Jemenu, kde je začali 
účelně pěstovat a od 13. století její plody 
pražit na kávová zrna. Asi vás příliš nepře-
kvapí, že i tak se o původu kávy šíří řada le-
gend. Jedna verze tvrdí, že jemenský lékař 
a šejk Omar, který byl toho času ve vyhnan-
ství v Arábii, pozoroval ptáka s překrásným 
peřím, který odpočíval na keři s vonícími 
květy a nápadně červenými bobulemi. Šejk 
bobule utrhl a ve svém příbytku z nich zkusil 
udělat odvar. Po vypití pocítil zvláštní chuť 
a posilující účinky. Jako lékař a kněz začal 
nápoj podávat nemocným. Zázračné účinky 
tohoto odvaru se brzy roznesly široko dale-
ko a Omar byl na to konto ve své vlasti omi-
lostněn. No, řekněme si to na rovinu – jestli 
je něco z téhle legendy pravdivé, tak závěr. 
Káva po ránu ušetřila už tolik životů…

„MEKKA“ KÁVY
Ale pověry dejme stranou, historie praví, že 
jisté africké kmeny znaly kávu ještě dávno 
předtím. Jen ne v typickém tekutém prove-
dení, jak ji konzumujeme dnes. Z rozemle-
tých zrn vyráběly hustou kaši, kterou krmi-
ly zvířata, případně ji podávaly svým lovců 
a válečníkům pro vyšší fyzickou výdrž. Řada 
afrických mužů byla v běhu času zajata a od-
vezena do otroctví na břehy arabské Penin-
suly, a tak se káva pravděpodobně rozšířila 
i mezi Araby. Od 15. století se pěstování kafe 
stalo málem národním sportem a tou dobou 
otevřela své brány i první kavárna – přímo 
v srdci nejsvětějšího místa Arabů Mekce.

Arabové byli na svůj tekutý kofeinový kle-
not patřičně hrdí a v jistém směru i řádně 
lakomí. Striktně totiž odmítali exportovat 
zrnka mimo svou domovinu. Pravého kávo-
vého milovníka však nic nezastaví a jedním 
takovým byl zřejmě indický poutník Bada 
Budan. Ten údajně cestou ze své svaté pouti 
do Mekky neváhal zcizit hrst klíčivých ká-
vových zrn, odnesl je do své vlasti a na jihu 
Indie úspěšně vysadil.  

HORKÉ TRIO V EVROPĚ 
Starý kontinent byl kávové mánie dlouho 
ušetřen, první zrnka dovezli až benátští 
kupci v 17. století. Nicméně tím se v Evropě 
definitivně usadilo „horké trio“ – po čoko-
ládě, která připlula z Ameriky kolem roku 
1530, a čaji, jenž tu voněl od roku 1610. Stej-
ně jako většina novinek se v konzervativní 
Evropě uchycovala jen těžko. Na aromatický 

Podzim

„Arabové byli na svůj tekutý kofeinový klenot patřičně
hrdí a v jistém směru i řádně lakomí.“

podzim 2022



KAVÁRENŠTÍ POVALEČI? 
Dnes je to možná s podivem, ale kavárny 
bývaly na počátku místem těch nejdůleži-
tějších společenských a pracovních setká-
ní. Nezřídka se v nich konala i soudní za-

sedání nebo jednání městských rad. U nás 
byla podle všeho první kavárna otevřena 
v roce 1702 v Brně. Stál za ní Turek Ahmed, 
zhruba deset let nato se první kavárny do-
čkala i Praha. Od těch dob si káva našla 
mnoho slavných vyznavačů – nedali na ni 
dopustit skladatelé Johann Sebastian Bach 
a Ludwig van Beethoven, básník Voltaire 
nebo Honoré de Balzac. Ostatně i americká 
spisovatelka Louisa May Alcott kdysi pro-
nesla: „Raději si teď dopřeji kávu než kom-
plimenty.“ Takže tak. Dopřejte si kávu, kdy-
koli budete mít chuť. A na její svátek zvlášť! 
Vychází na 1. října.

Michaela Mikysková 
foto: archiv

podzim 2022

„Dokonce se našli tací,
kteří chtěli kávu zakázat 
jako nápoj nevěřících.“
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KÁVOVÝ PEELING 
Objevte šetrnou péči pro všechny 
typy pokožky. Jeho kouzlo spočí-
vá v kofeinu. Ten zrychluje krevní 
oběh a vypíná pokožku. Vysoký 
obsah antioxidantů podporuje 
spalování podkožního tuku a od-
bourává toxiny.

www.purityvision.cz
159 Kč

Legendární kávou se nemusíte 
nutně jenom prolívat. Užijte si 
podzimní chvíle s našimi voňa-
vými tipy! 

KOULE DO KOUPELE
Přírodní krémová kulička s vůní 
právě umleté čerstvé kávy pro-
mění každou koupel v nevšední 
zážitek. Nechte svou mysl i po-
kožku hýčkat mandlovým olejem, 
kakaovým a bambuckým máslem.

Bioo.cz
62 Kč

OŘECHOVÝ KRÉM KÁVA
Tip pro všechny mlsouny! Plná, 
lehce nasládlá chuť bio kávy 
v kombinaci s mandlemi a datle-
mi vytváří nevšední zážitek pro 
chuťové buňky. 

www.goodie.cz
195 Kč

Podzim

Někteří ji milovali, jiní se jí báli. 
Dokonce i v zemi svého původu, 
Etiopii, bylo popíjení kávy 
pravoslavnými křesťany přísně 
zakázáno. A to až do roku 1889, 
neboť byla považována za mus-
limský nápoj. 

V Evropě způsobil poprask 
král Karel II., když v roce 1676 
nakázal zavřít všechny kavárny 
kvůli jejich spojení s odbojnými 
politickými aktivisty. Naštěstí 
dva dny předtím, než zákaz nabyl 
účinnosti, ustoupil. Strhla se 
totiž taková mela, že krále pěkně 
vyděsila a raději nechal kavárny 
jejich aktivistům i povalečům.  

V Prusku zase perlil Fridrich 
Veliký, kterému vadilo, že se 
jakási černá horká tekutina stává 
oblíbenější než pivo. A tak ji 
jednoduše zakázal. Docílil svého? 
Ba ne, káva se dovážela dál, jen se 
náklady na její transport násobně 
zvedly.

Káva na pranýři

KÁVA JE OVOCE
Káva se vyrábí z kávovníku, 
jehož plody jsou stejné třídy 
jako třeba bobule rybízu. 

DÍKY, KOZY
Říká se, že jako první odhalili 
nabuzující účinky kávy etiop-
ští pastýři. Jejich kozy totiž 
po rozžvýkání kávových zrn 
začaly nebývale skotačit. 

OSTROV JAKO KÁVA 
Nejsevernější ostrov světa se 
jmenuje Kaffeklubben, tedy 
„Klub kávy“. Kus země ležící 
těsně nad Grónskem tak po-
jmenoval dánský průzkumník 
Lauge Koch, údajně na počest 
své oblíbené univerzitní 
kavárny.

NEJDRAŽŠÍ JE 
Z TRUSU
Cibetka je malá šelma, která 
je opravdovým kávovým 
gurmánem. Stravuje se totiž 
výhradně těmi nejlepšími 
kávovými bobulemi, jejichž 
hledáním a přebíráním neváhá 
strávit celý den. Díky procesu 
fermentace v trávicím traktu 
pak dá kávě jedinečnou 
čokoládovou chuť. Hledejte 
si ale cibetkový trus – to je 
jako jehla v kupce sena. Draze 
zaplacená jehla. 

KÁVA, KTERÁ 
NEEXISTUJE
Najdou se lidé, co ji pijí rádi, 
další ohrnují nos. Jedno je 
jisté – piccolo ani alžírská 
káva nemají se skutečnou 
kávou nic společného. Když si 
chcete v Itálii objednat malou 
kávu, vymažte si jednou pro 
vždy z hlavy piccolo a ptejte 
se po „un café“. Alžírská káva 
- se šlehačkou a vaječným 
koňakem, to je zase česká 
specialita. V Alžíru by se asi 
hodně divili. 

5 věcí, co jste 
nevěděli o kávě

VONNÁ SVÍČKA 
Vůně čerstvé kávy a vanilky 
s jemným nádechem čokolády 
a smetany. Dopřejte si chvilku po-
hody s touto svíčkou, která ve vás 
zaručeně probudí dobrou náladu.

www.vontreecandle.cz
369 Kč

Káva, kam se podíváš

podzim 2022



Pozdní, Svatováclavské, babí. Kdo by nemiloval přelom léta a podzimu, kdy nám slunce daruje poslední oprav-
du hřejivé paprsky a chladnými rány se plíží mlžný opar, který učaruje i těm nejzarytějším odpůrcům vstávání. 
Každoročně se na něj těšíme a stejně tak doufáme, že vydrží co nejdéle. Tak ať vás to „babí“ letos hodně baví! 

Babí nás baví 

Trvá jen mžik, ale o to intenzivněji si ho 
možná užíváme. Kratičké období začíná 
kolem podzimní rovnodennosti, zhruba od 
21. září a končí zpravidla 2. října na Olivera 
a Olivii. Přestože teploty přes den atakují 
dvacítku, nad ránem se sotva dotknou de-
seti stupňů. Dozrávají poslední plody – os-
tružiny, jablka a hrušky a příroda se chystá 
na zimu. Stromům žloutnou a opadávají lis-
ty, stěhovaví ptáci odlétají o kus níž. 

Přezdívá se mu různě – pozdní, Svatovác-
lavské, neboť se v tomto období slaví svátek 
nejvyššího patrona české země sv. Václava 
či „babí“. Napadlo vás někdy, proč právě 
„babí“? Oblíbeným vysvětlením je podob-
nost pro tento čas tolik typických pavučin 
se stříbrnými „babskými“ vlasy. 

Karel Jaromír Erben zase vysvětloval po-
jmenování chladnějším počasím – tepla je 

v tuto dobu již namále, tak jako ho má stará 
bába a babí léto podle něj znamená vlastně 
zestárlé léto. Josef Jungmann dával před-
nost výkladu z oblasti tzv. lidové astrono-
mie. Označení je prý odvozováno z názvu 
souhvězdí Plejády nazývaného Kuřátka, ale 
lidově mnohdy i Baby: „že toho času tyto 
hvězdy panují, proto i babí léto.“

Babí léto ale není zdaleka jen českou speci-
alitou. Stejně jako v češtině i ve slovenšti-
ně a polštině je běžné pojmenování babie 
leto / babie lato, většinou se však tento čas 
označuje podle příslušného kalendářního 
světce. Třeba ve Francii je to léto sv. Mořice 
nebo Denise, v Anglii léto Lukáše. Za velkou 
louží se uchytilo pojmenování indiánské 
léto, které je užívané především v Severní 
Americe.

(red)

Nalaďte se na nejkrásnější část 
podzimu s filmy, kde hraje babí 
léto hlavní roli!

Nem ér a nevem – maďarská 
muzikálová komedie z roku 
1961

Indian Summer – americko-
-kanadské romantické drama 
z roku 1993

Babí léto – česká komedie 
s Vlastimilem Brodským z roku 
2001

Šílenci z Manhattanu – ame-
rický seriál z roku 2007

Babské filmové léto

72



73

Podzim

1 – Ponožky s ježky www.veoveo.cz, 2 – Proutěný košík www.prouteny-raj.cz, 3 – Zateplená pláštěnka www.minimel.cz, 4 – Holínky www.zalando.cz, 5 – Oříškové mlsání Zapečený 
podzim www.mixit.cz, 6 – Plecháček Medvědoles www.mujplechacek.cz, 7 – Stylová bandaska www.zahradainterier.cz, 8 – Bio čaj na prohřátí se skořicí www.day-spa-shop.cz

Hurá na houby!
Taky doufáte, že letos porostou? A pokud by to náhodou nedopadlo, příjemná procházka podzimním lesem to jistí. 

Inspirujte se našimi tipy, čím letos doplnit svůj (nejen) houbařský outfit a co si do lesů sbalit s sebou – pro jistotu.  
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V tuto posvátnou noc se lidé zbavovali vše-
ho starého, nepotřebného a zlého: špatných 
vlastností, návyků, myšlenek, ale také staros-
tí, nemocí nebo kil navíc. Platil za ideální čas 
k očistě těla i duše. Byl to i čas duchovní péče 
o mrtvé: připravovaly se pro ně speciální po-
krmy, prostíralo se místo navíc u stolu, scho-
vávaly se ostré předměty a zapálené svíčky 
za okny zase měly zbloudilým duším ukázat 
směr, aby trefily do domu svých příbuzných.

ŘEKNĚTE HALLOWEENU HELLO! 
Postupem doby nabírala katolická moc na 
síle a pohanský Samhain se rozhodla vy-

OBJEVTE KOUZLA SAMHAINU

Už v pátém století před naším letopočtem 
slavili staří Keltové v Irsku konec léta 31. října 
svátkem Samhain, který byl vlastně jejich No-
vým rokem. Věřili, že duše, které v končícím 
roce opustily těla zemřelých, se v tento den 
vrací zpět a vyhledávají těla pro svůj nový ži-
vot. Říkalo se také, že o samhainové noci umí-
rá starý Bůh a vrací se do země mrtvých. Tam 
čeká na své znovuzrození o zimním slunovra-
tu. Staří Keltové tuto svěcenou podzimní noc 
velebili tak moc, že ji zařadili mezi čtyři hlavní 
svátky v kole času, vedle Imbolgu, Beltainu 
a Lughnasadu. 

U  nás Dušičky, v  Anglii a  Americe Halloween. A  dávno předtím v  srdci Evropy Samhain. Přestože se tyto svátky 
v mnohém rozcházejí, jedno mají společné. Jsou to noci, kdy živí svítí mrtvým. Noci, kdy vzpomínáme na ty, kteří nás 
opustili. A kdy se ve vzduchu vznáší magie skoro až hmatatelná. Užijte si letos přelom října a listopadu plnými doušky 
– a je úplně jedno, jestli při té příležitosti vyrazíte se svíčkou na hřbitov, zbavíte se všeho starého a nepotřebného nebo 
s dětmi vydlabete pořádně děsivou dýni.  

Samhain, 
Halloween a Dušičky

mýtit. V 7. století chtěl Papež Bonivác IV. 
proto vyhlásil na stejný den svátek nový – 
začalo se mu říkat Slavnost Všech svatých, 
tedy těch známých i těch, které znal pou-
ze Bůh. V 16. století se prolnuly do té míry, 
že už se slavil jen jeden - All Hallows‘ Day, 
čili Den všech blahoslavených. Předvečer 
tohoto dne se nazýval All Hallows‘ Evening, 
ve vesnickém slangu byl nakonec zkomo-
len na Halloween. Jako milý suvenýr si tuto 
tradici přivezli irští a angličtí přistěhovalci 
do Ameriky, kde přirozeně zlidověl. Dnes je 
Halloween synonymem vydlabaných dýní 
a strašidelných převleků, které mají odradit 
bloudící duše umrlců. 
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NOVÝ

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% elektrický

9 768 Kč měsíčně

již od

s financováním Fair Credit                 

dojezd až 450 km, 26 pokročilých asistentů a zcela nová 774 cm2  
openR přístrojová obrazovka se zabudovanými službami Google
nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2022. nabídka financování Fair Credit pro model Renault Megane E-Tech 100% elektrický: 970 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 630 500 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 339 500 Kč, úroková sazba: 
8,46 %, RPSN: 13 %, 1. – 59. měsíční splátka úvěru: 7 811,4 Kč, 60. splátka úvěru: 388 000 Kč, 1. – 60. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 1 956 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení:  
966 255 Kč, délka úvěru: 60 měsíců. celková měsíční splátka včetně pojištění 9 768 Kč. Renault Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. tato nabídka je pouze indikativní, není 
návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. nový Renault Megane E-Tech 100% elektrický: kombinovaná spotřeba elektrické energie 15,8–16,1 kWh/km, žádné emise 
CO2 g/km. pro homologaci vozidla byla použita metodika WLTP. dojezd 300–450 km. Google, Google Assistant, Google Play a Google Maps jsou ochranné známky Google LLC. vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

FRANCE CAR Hradec Králové - Pardubice francecar.cz

inzerce

Podzim

ZAHOŘTE PRO DUŠIČKY
Mnohem pietnější podobu tak mají křesťanské 
svátky Všech svatých a Dušičky. Patří k nim 
úvahy o smrti, vzpomínání na zemřelé i rozjí-
mání nad vlastním životem. Křesťanům svátek 
navíc připomíná víru ve vzkříšení, tedy život, 
který přesahuje pozemskou smrt. Zavedenou 
tradicí jsou návštěvy hřbitovů a rodinných 
hrobů, položení květin a zapalování svíček. 

Ty mají symbolizovat „věčný život v království 
nebeském“. V minulosti se také věřilo, že duše 
zemřelých se jednou za rok, právě v předve-
čer Dušiček, vracejí, a o půlnoci se účastní 
mše, na kterou však nesmí zavítat žádný živý 
člověk. Takového opovážlivce prý duše roztr-
hají. Ovšem podle některých zvyků, hlavně na 
Slovácku, přetrval téměř dodnes zvyk zvonit 
o půlnoci v kostele a duše mrtvých tak svolat.

Ze všech třech svátků jsou Dušičky nejmlad-
ší. Zavedla je římskokatolická církev na druhý 
listopadový den zhruba v 10. století. A proč 
až na druhý? Protože svůj boj s pohanskými 
zvyky zkrátka nemohla vyhrát. Staré keltské 
tradice přežívají v různých formách dodnes, 
aniž bychom si to mnohdy uvědomovali. Tak 
který z nich oslavíte letos?

Michaela Mikysková, foto: archiv
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Čím je pro vás voda v zahradě či 
v parku?
Má vůni, má své tóny. Statická je zrcadlem. 
Ta dynamická, v pohybu umí být dravá 
a zvučná. Vždy má svůj směr. Padá dolů jako 
déšť, jako vodopád. Nese se i vzhůru, vznáší 
se jako mlha. Nebo tryská jako pramen. Jako 
vznešená fontána. S vodou musíme zachá-
zet nejenom šetrně, ale také v úctě a s no-
blesou. 

Říkáte, že forem vody v zahradě je 
celá řada. Které to jsou?
Ano. Tou nejpředstavitelnější vodou, kterou 
dnes známe, je voda ve spojitosti s bazény 
či zahradními jezírky. Známe však i jiné for-
my vody, ze kterých máme radost. Střiky, 
fontány, potůčky. Voda stékající po stěně 
kamene dokáže probouzet emoce a být ob-
razem stejně noblesním, jakým může být 
kvalitní obraz na stěně galerie. Přidává se 
i zvuk, voda zdůrazňuje vlastnosti mate-
riálů. Zvuk vody může být doslova terapií. 

I banální závlaha v zahradě je voda spojená 
s pozitivními emocemi. Zavlažená zahrada 
voní, je svěží, láká hmyz, ptáky, je-li zdra-
vý strom či květina, máme dobrou náladu. 
Dobrou náladu umí navodit i příjemná spr-
cha. Je osvěžující. Zkrátka forem vody je 
mnoho a záleží, jak s ní umíme zacházet. 
A jak vkusně.  

Dnes je voda často vážné téma v sou-
vislosti se suchem a horky. Jak to cí-
títe vy?
Více přemýšlíme o zdrojích a o efektivitě. 
Mnohem více se zapojuje do systémů voda 
dešťová a voda podzemní.  Také technologie 
závlahových systémů je šetrnější. Musíme 
jen umět chytřeji navrhovat a vybírat. Tak je 
to i u bazénových technologií, ty chytré jsou 
šetrné k vodě a příkladně i k teplu. Umíme 
zapojit i kořenové čistírny a vrátit špinavou 
vody ve formě čisté. Zkrátka také zahrada 
a parky jsou plny tématu udržitelnosti. Na 
druhou stranu bráním se, když je téma po-

užíváno jako společenské trauma. Bez vody 
nikdy žádný strom neporoste. Tedy s vodou 
zacházejme s citem, kulturou a s elegancí.      

V minulém čísle jste nám vyprávěl 
o světle a představil nám projekt Pod-
zámeckého parku v Pardubicích. Ale 
i tam jste se dotkli vody, že? Nedávno 
jste za tento projekt obdrželi meziná-
rodní cenu. 
V případě podzámčí v Pardubicích to byla 
vážná škola profesního řemesla s vodou. 
Do parku jsme proražením břehu v nadjezí 
Labe dostali vodu, která umělým potokem 
teče parkem, cestou nabírá vodu z Císař-
ského náhonu z Chrudimky, zavlažuje park 
a zároveň je protipovodňovou drenáží. Na-
konec se vrací zpět do řeky v podjezí. Jed-
ná se o komplexní vodní systém v centru 
města. Přírodě blízké, přesto zcela umělé 
stavební řešení. V červnu jsme si byli v Ně-
mecku převzít cenu The European Garden 
Award od nadace European Garden Heri-

Životní styl

Už řečtí filozofové tvrdili, že „voda je principem všech věcí, z vody je vše a vše se do vody vrací.“ Jak vnímá vodu v krajině, 
zahradě či parku oceňovaný krajinářský architekt a spolumajitel královéhradecké společnosti New Visit Tomáš Jiránek?

Umělý potok v Podzámeckém parku v Pardubicích. Architekti: New Visit, Jiránek T., Lehmann M.

Voda je žena. 
Nesmíme ji urazit.

76



77

tage Network. Je to jedna z hlavních cen, 
ta naše v kategorii Současná architektura 
v historickém prostředí. Pardubice vedle 
Londýna a Turína.   

Jsou i jiné parky, kde byla voda důleži-
tou součástí? 
Mám rád Poděbrady. Centrální lázeňský 
park v Poděbradech je s vodou spjat zásad-
ně. Opět je to současná architektura v his-
torickém parku. Obnovili jsme dvě fontány. 
Fontánu Lédy s labutí a velkou fontánu, re-
spektive centrální bazén s vodní hrou vo-
dotrysků, mlhy a klaviatury. Není to hudební 
fontána, je to hudební kompozice vody a ti-
cha. V parku je dále postaven umělý potok 
s bazénem pod dřevěným pavilonem. Sami 
jsme netušili, jak moc si jej zamilují děti.        

Pojďme zpět k rodinné zahradě. Co 
kromě fontány či jezírka můžete na-
bídnout svým klientům? 
Přijďte se podívat. V našem New Visit Gar-
den Store v Hradci Králové máme zahradní 
sprchy předních designových studií. Solár-
ní i klasické. S vodou studenou i teplou. Pro 
ty, kdo se po práci či sportu rádi osvěží či 
omyjí v zahradě. Jsou to špičkové designér-
ské kousky. Rádi Vám sprchu umístíme do 
hezkého místa tak, aby byla vidět sprcha 
i vy pod ní.

Co je vaším snem ve spojitosti s vo-
dou? 
U nás v Hradci Králové jsou dvě krásné 
řeky. Lidé i město jsou v Hradci s řekami 
jedno tělo i duše. Cítím stále nedohlédnu-
tý potenciál. Nejenom ekologický, ale také 
rekreační, sportovní, kulturní. Zkrátka ar-
chitektonický. Věděl to Josef Gočár, věděl 
to Jan Kotěra, ví to i naše generace. Můj sen 
je umět s řekou žít.

(red) 
foto: archiv New Visit, Lhotáková A. a Pelech L. 

Design, móda & krása

inzerce

Vodní pavilon v Centrálním lázeňském parku Poděbrady. Architekti: New Visit, Jiránek T., Lehmann M.

Zahradní sprcha JEE-O, Trutnov, Architekti: New Visit, 
Jiránek T., Jiránková J., Lehmann M.
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Jak vzpomínáte na svůj první kontakt s vůní? Byla to růžovka Bruno Banani, nebo konvalinkové 
živé květy na babiččině nočním stolku? Vztah k vůním se vyvíjí. Preference parfému je totiž něco 
jako pohled na módu a ten podléhá trendům. Kde se zrodila vůně a jak esence ovlivnily jednotlivá 
období? Uvelebte se v kavárně provoněné skořicovými šneky a čtěte příběh vůní. 

Parfém: 
příběh vůní 
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ZRODIL SE PARFÉM… 
Než vás vezmeme na voňavou exkurzi do 
dávných věků, pojďme si říct, co dělá par-
fém parfémem. Jde o směs esenciálních 
olejů a dalších aroma látek, jejichž smyslem 
je vyvolat emoce, nejlépe příjemné a speci-
fické pocity. Parfém vzbuzuje touhu, dotvá-
ří charakter značky, módu, design, podtr-
huje styl a výraz samotného nositele. 

Parfémy se dělí podle intenzity parfémové 
kompozice. Ta nejsilnější vydrží 8 hodin, 
obsahuje 40 procent vonných složek a je 
skutečným parfémem. EDP parfémova-
ná voda má jen 20 procent vonných látek 
a EDT toaletka 15 procent. Parfém tvoří 
zpravidla tři části: hlava, srdce, základ. Hla-
vu ucítíte jako první, dělá totiž počáteční 
dojem, i proto se na ni klade důraz. Srdce 
začne tepat po 15 minutách a základ vypr-
chá nakonec. 

VOŇAVÉ PERLIČKY  
NAPŘÍČ VĚKY
Parfém je nedílnou součástí milostného ži-
vota, emocí, módy, společenského postave-
ní nebo rituálů. A právě těmi to kdysi celé 
začalo. Historie vůní sahá až do starého 
Egypta, kde se vonnými látkami balzamo-
vala těla. Aromaterapie měla okolo 3000 let 
před Kristem vysokou úroveň a mezi nej-
známější patřily kadidlo, myrta nebo růže. 

„Parfém je neviditelný, ale nezbytný 
a nenahraditelný módní doplněk. Avizuje, že žena přichází, 

a připomíná, když už odešla.“ Coco Chanel 

podzim 2022
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Už tehdy se esence přimíchala do oleje, 
a kdo znáte přírodní vůně, víte, že tato 
forma parfémů je nejstarší. Dnes pátráme 
po přesném složení vonných látek v oblí-
bených značkách, jenže ty si své receptury 
střeží. A tak vám prozradíme alespoň jed-
nu, která sahá do vrcholné doby parfémů 
v Egyptě. Receptura spadá do vlády králov-
ny Kleopatry, která milovala parfém z lo-
tosu, myrhy, majoránky a šafránu. Ať vodní 
a bylinkové aroma můžete či ne, parfému 
prý podlehl i samotný Caesar. 

S koupelemi, vanou plnou květů a vůní je 
spjatá celá Antika. Po pádu Římské říše 
byste však parfémy našli maximálně v nej-
vyšších vrstvách, kde sloužily k zakrytí zá-
pachu, nebo v církevních kruzích, kde byly 
prostředkem náboženských obřadů. Par-
fém ve smyslu kosmetického produktu se 
zmátořil až ve 14. století, konkrétně v roce 
1370, kdy vznikl první moderní parfém pro 
královnu Alžbětu. Říkalo se mu Uherská 
voda a tvořila ji levandule s rozmarýnem. 
V 16. století parfumářské řemeslo vzkvé-
talo, v Provence vzniklo městečko vůní 
Grasse, kde působil Jean de Galimard, je-
hož nápad voňavých rukaviček namáče-
ných v esencích se zalíbil i na dvoře krále 
Ludvíka XV. Hlavně tedy jeho milence Ma-

dame de Pompadour, jejíž nákup parfémů 
vyšel ročně na půl milionu franků. Ovšem 
někteří muži by svou zálibou v parfémech 
hravě konkurovali madame. Takový Napo-
leon Bonaparte byl schopen si každý měsíc 
objednat 50 flakónků kolínské. 

Do 19. století šlo jen o přírodní parfémy, ov-
šem s příchodem století průmyslu se přišlo 
na první umělou vonnou látku, díky níž se 
parfémy zlevnily a rozšířily i mezi střední 
vrstvu. Ve 20. století vznikly svěží chyprové 
vůně a ve zlatých dvacátých se parfém stal 
součástí stylu. Vznikl totiž Chanel No. 5, fe-
nomén mezi parfémy. Prvotina Coco Cha-
nel se řadí k typické květinové vůni, která 
je protkaná dřevem, vodním kosatcem 
a smyslnou ambrou. Tahle kompozice „roz-
střelila“ dosavadní pojetí parfémů, které se 
dělily na seriózní a živočišné pro kurtizány. 
Coco Chanel však byla názoru, že na trhu 
chybí parfém pro moderní ženu, a tak ho 

prostě vytvořila. No. 5 v sobě skrýval cosi, 
co z ženy dělalo panenku Marii a děvu leh-
čích mravů zároveň. Odvážné, leč prozíra-
vé. Parfém se stal legendou a hrdě ho nosila 
i Marilyn Monroe. V 50. letech si designéři 
řekli, že vůně by měla být součástí oděvu, 
vznikly tak módní domy s parfémy, kde vy-
nikala jména jako Dior nebo Balenciaga. 

Po vzoru beatníků vznikla v 60. letech hi-
ppies komunita, která dávala přednost ro-
zevlátým a květinovým vůním, jimž vévodila 
pačuli. Na ně navázala sedmdesátková par-
fémová revoluce, za kterou stojí vůně, jež 
symbolizuje svobodou ženu. A jak se jme-
nuje? Revlon Charlie. Možná budete znát 
spíš opulentnější parfémy od Christiana 
Diora, co třeba Poison? V osmdesátkách 
voněl na zátylku nejedné odvážné ženy, 
která jím dozdobila bohatý výčes. Parfém 
byl výraznou živočišnou tečkou za okatý-
mi šaty. V 90. letech sice velela fascinace 
vodou a svěžestí, ale zároveň se na pultech 
supermarketů objevovaly přeslazené čoko-
ládové, karamelové a vanilkové vůně. 

PARFÉM JAKO LUXUSNÍ 
KOMODITA 
Současná hodnota voňavého trhu překro-
čila 50 miliard dolarů a stále šplhá. Tipněte 
si, které parfémy se řadí mezi ty nejluxus-

Kdysi parfémáří 
pracovali se 150 vonnými 

látkami, které byly výhradně 
přírodní. Dnes jich je 
k dispozici přes 3000. 

Design, móda & krása

Poctivou kolínskou 
vytvořil v roce 1709 Giovanni 

Maria Farina a dodnes je 
oblíbenou volbou mužů.

Na českém poli v 60. letech frčela levná 
vůně Živé květy. Šlo o konvalinky, fialky či karafiáty, 

které byly ponořené ve vonné látce. 

podzim 2022
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nější. Je to Valentino, Dior, Chanel nebo 
YSL? Nikoliv. Jsou to vůně oblečené do ruč-
ně dělaného křišťálu a diamantů. Nejdražší 
je Shumukh, jehož cena, a teď se něčeho 
chytněte, činí cca 280 milionů korun. Na 
druhém místě se usadila vůně Golden De-
licious od Donny Karan, výroba měla však 
jasný cíl – získat peníze na charitu. 

NICHE PARFÉMY JAKO 
FENOMÉN  

Parfém vybíráme podle vůně, značky, ale 
i samotného autora. Představte si feno-
menální niche parfém Byredo. Stojí za ním 
kreativní ředitel Ben Gorham, který rád 
pronáší, že parfém je něco jako oblečení, 
jaké si berete podle emocionálního rozpo-
ložení. A takové pohledy jsou ve 21. stole-
tí dalším argumentem pro individualisty, 
kteří hledají něco výjimečného. To něco 
nepodléhá obecným trendům, ani komer-
ci. Je jen vaše. Není tedy divu, že vznikají 
místa, kde si namícháte svůj osobní parfém. 
Třeba Perfumed Prague pracuje s esence-
mi z francouzského Grasse a dokáže spojit 
nespojitelné. Nebo znáte spíš ateliér Kate-
řiny Šantrochové, kde stačí říct, že milujete 
vůni jehličí a mechu a rázem držíte skvost-
né umění vůní v kamenném flakónku? Mí-
chání vůní je dokonalým zážitkem, který si 
budete pamatovat pokaždé, když na sebe 
parfém nanesete. 

Tvorba niche parfémů je zkrátka jiná, dává 
důraz na kvalitní esence, nebo jednu jedi-
nou. Vezměte si třeba americkou značku 
Le Labo nebo české Pigmentarium, obě 
pracují s výjimečnými složkami a spojují 
neobyčejné vůně. A když po nich zatou-
žíte, najdete je pouze ve vybraných kon-
cepčně pojatých obchodech. U nás je to 
třeba Ingredients Store. Jde sice o místo, 
ale díky zakladatelům má teď nově svůj 
vlastní niche parfém, jmenuje se 07/2012, 
ale to je vše, co vám o něm autoři poví. In-
gredience jsou totiž tajné a tvůrci chtějí, 
abyste si parfém oblíbili navzdory nevědo-
mí o vonných látkách.

VŮNĚ JAKO ARGUMENT 
Vůně je spojena s chutí, osobností a pamětí. 
A to přece chcete, aby si vás lidé pamatovali 
i podle vůně. Často někdo řekne, on voní 
jako… Vůně ovlivňuje psychiku a dokáže 
vyvolat vzpomínky na dětství. A nejde jen 
o parfémy, zavřete oči a vybavte si vůni 
čerstvě vypraného prádla nebo borového 
háje, který se mísí s mořskou svěžestí. Jsou 
vůně, co připomínají Vánoce, kostel nebo 
louku. Kdo ví, kam se příběh vůní posune 
za pár let. Říká se, že vznikne náhrdelník, 
který rozpozná vaši náladu a podle ní vy-
pustí vůni, kterou zrovna potřebujete. Při 
běhu tu, co vás nakopne, večer zase tu, co 
vás spolehlivě ukolébá. Vůně jdou kupředu, 
přidávají se do svíček, v kinech se vypouští 
aroma popcornu - možná proto na něj do-
stanete chuť už při turniketu. V roce 2020 
vznikla dokonce platforma s názvem The 

Architecture of Scent, která zkoumá pře-
nos digitálních vůní na lidské chování ve 
virtuální realitě. Technologové a vědci vám 
předají nejen vizuální vjem, který vás posadí 
na lehátko do zahrady, ale nabídnou i vůni 
čerstvě utržených květů. 

Johana Bárová, foto: archiv

„Vůně nás nejprve ujistí, když k nám promlouvá o nás, 
a následně nás uchvátí, když k nám promlouvá o sobě.“

Dominique Roques

Design, móda & krása

Věděli jste, že lepší 
čich mají ženy? Je to díky 
citlivému nosíku, který byl 
již od pravěku trénovaný 
při sběru plodů, ty přece 

nesměly být jedovaté.

Čich je vedle dotyku 
jediným smyslem, který 
nejde uchovat jinak než 

vzpomínkou. Je nehmatatelný, 
pomíjivý, ale tvoří jedinečný 

okamžik. 

podzim 2022
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Nejste místní. Nevadí vám dojíž-
dění?
Pocházím z Brna, kvůli práci ale žiji už 
25let v Praze a na vlasy jezdím do Hrad-
ce. Takový můj „trojboj“. (smích) Na vý-
chod Čech vyrážím moc ráda, mám to 
ostatně jen hodinku cesty. Za prací jez-
dím po republice celý život a troufám si 
říct, že ji znám dokonale. Navíc je to dob-
rá příležitost udělat si den jen pro sebe. 
Neměnila bych.

S týmem Salonu Perfekt v Hradci 
Králové brzy oslavíte roční výročí 
vzájemné spolupráce. Proč padla vaše 
volba právě na něj?  
Velkou motivací pro mě byli skvělí majitelé 
Jana Matěnová Baladránová a její manžel. 
Když jsem viděla jejich práci a kvalitu vlasů, 
které v Česku zastupují, neváhala jsem ani 
chvíli. Za ten rok slýchám na svou hřívu jen 
samou chválu a i moje kolegyně z televize 
chtějí jezdit do Hradce. (smích) 

Co považujete za jejich největší 
benefit? 
Určitě lidský přístup a profesionalitu Jany 
a jejího týmu – speciálně kadeřnice Sa-
biny, která mi vlásky osobně zahušťuje 
a prodlužuje. Vždy, když z Hradce od-
jíždím, říkám si, jak mají tyto ženy zlaté 
ruce a jsou opravdu znalé své profese. 
Víte, celý profesní život řeším své vlasy, 
které jsou jemňoučké a neustále „pod 
tlakem“, protože se s nimi v televizi a na 
různých akcích neustále pracuje. Patnáct 
let jsem nosila zahuštěné a prodloužené 
vlasy, měla jsem ale i období krátkých. 
Musím však říct, že úplně spokojená jsem 
až teď s vlasy Great Lengths. 

Vyzkoušela jste v minulosti i jiné me-
tody prodlužování?   
Zkušeností mám v tomto směru opravdu 
mnoho a není metoda, kterou bych nezku-
sila. Vždycky jsem si vybírala kvalitu, ale 
když mi pak ukázali Great Lengths, teprve 
jsem pochopila, proč je nosí světové hvěz-
dy. A také proč je dobré hledat na trhu kva-
litu nejvyšší.
Popravdě jsem za svou kariéru nikdy nemě-
la krásnější vlasy. Vždy se mi také doma vá-
lely vypadané chuchvalce, což už se neděje. 
To je příjemný bonus, vlasy prostě drží. 
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Už skoro rok je novou ambasadorkou Kadeřnického salonu Perfekt v Hradci Králové známá moderátorka Gabriela Par-
tyšová. Proč si vybrala zrovna hradecké studio a jak se jí zalíbilo prodlužování vlasů světově proslulou metodou Great 

Lengths, kterou je právě Salon Perfekt výhradním distributorem v České republice? 

Můj rok 
s Great Lengths  

Je něco, co byste vzkázala ženám, 
které o této metodě také uvažují, ale 
zatím váhají? 
Snad jen to, ať navštíví Salon Perfekt a vše si 
nechají vysvětlit a ukázat. Pracují tam velmi 
příjemní lidé, kteří nikomu nic nevnucují, spí-
še naopak. Nechají vás v klidu se rozhodnout. 
Také bych vzkázala kadeřnicím, které se pro-
dlužováním a zahušťováním vlasů zabývají, 
aby navázaly spolupráci s Janou a jejím týmem 
a nabídly svým klientkám to nejlepší na trhu. 

(red), foto: archiv

podzim 2022





V Estetickém laserovém centru Estela v Hradci Králové se už čtvrtstoletí starají o to, abyste se cítili zdravější, krásnější 
a sebevědomější. U příležitosti těchto významných narozenin jsme vyzpovídali jejich dlouholetou laserovou terapeutku 
Petru Velichovou, která mimo jiné prozradila, co všechno Estela v současnosti nabízí za ošetření, a kdy je ideální čas 
poprvé se objednat. 

Komu jsou určeny služby Estely? Kdo 
vás může navštívit? 
Estelu mohou navštívit všichni, kdo mají 
chuť vylepšit svůj vzhled. Naše služby za-
hrnují oblast dermatologie, radiofrekvence, 
plastické chirurgie i laserových procedur. 
Věková kategorie nehraje roli stejně jako to, 
jestli přichází žena či muž. Máme bohaté 
zkušenosti i s dětskými pacienty, ale zákro-
ky u nich jsou spíš zdravotního charakteru.

Kdy je vhodný čas začít uvažovat 
o první návštěvě? 
Tak jako ve zdraví, i v estetice je velice žá-
doucí prevence. Včas začít může znamenat 
nemít později tolik práce. (smích)

Existuje pro to nějaká magická věko-
vá hranice?  
Za takový milník bych ze své zkušenosti 
označila 30. narozeniny. Ovšem, je to veli-
ce individuální. I to, jak každý vnímá první 
signály stárnutí. Někdo se vyděsí a přiběh-
ne s první objevenou vráskou a dožaduje se 
botoxu, jiný vyčkává, nebo řeší až viditelné 
známky stárnutí kůže. 

Jak moc velkou roli z vaší zkušeností 
hraje, co se vrásek a dalších nedoko-
nalostí týče, genetika? 
Genetika je neúprosná a pokud stojí za pletí 
plné pih, příliš ji nepřelstíme. Pleť zatíže-
ná výraznějšími vráskami, které se mohou 

objevovat již v mladším věku do jisté míry 
ovlivnit lze. Je-li si toho žena vědoma a chce, 
může projevy stárnutí oddálit výrazně. A tím 
nemyslím, že ve dvaceti půjde na plastiku 
obličeje. Ale že se pleti věnuje spolu s od-
borníky, kteří ji poradí a pomohou korigovat 
to, co je dominantní. Jako u nás v Estele :)

Po dvaceti letech v oboru máte skvělé 
srovnání. Změnily se nějak v průběhu 
let požadavky klientů na služby este-
tické medicíny? 
Určitý vývoj naši klientely určitě vnímám. 
Dříve nás navštěvovaly nejčastěji ženy s již 
patrnou „vadou“ na kráse. Dnešní dámy už 
o svém těle přemýšlejí v předstihu, radí se 

25 let zdraví 
a krásy
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jakou kosmetiku používat a co vylepšit. Při-
cházejí mladší a častěji si dopřávají zákroky, 
které jim současně přináší pocit komfortu, 
to je případ třeba odstranění chloupků. 
Mnohem častěji už u nás vítáme i muže, 
kteří ocení odstranění různých kožních 
útvarů na těle, ale i plastiku víček.

Dá se říci, jaké jsou v Estele  dlouho-
době nejoblíbenější procedury?  
Jak už jsem zmiňovala, hodně populární je 
laserové odstranění chloupků. Tato pro-
cedura zastaví jejich růst, a to ve většině 
případů skutečně trvale. Aplikace kyseliny 
hyaluronové je poslední dobou také vel-
mi žádaná a na plastické operace horních 
i dolních víček vypisujeme stále více ope-
račních termínů - poptávka je velká! Rela-
xační typy procedur jsou také čím dál víc 
v kurzu, ženy chtějí spojit odpočinek s pro-
cedurou, po které jejich pleť omládne a září.

Jak velkou roli v našem vzhledu hra-
je ve výsledku pečlivá domácí péče 
a používání kvalitní kosmetiky?
Asi úplně nejde o používání top kosmetiky, 
ale správně vybrané kosmetiky pro denno-
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denní použití. Spousta klientek si nakoupí 
drahou kosmetiku v parfumériích a mají po-
cit, že čím vyšší cenu zaplatí, tím své pleti 
více prospějí. Chápu, že pro laika je to často 
„španělská vesnice“ vyznat se ve všech těch 
sérech a lahvičkách. Má-li však klientka ně-
jaký problém, je vhodné vyhledat odborní-
ky, kteří ji se správným výběrem pomohou. 
Často výborně nasměrují kosmetičky.

Mimo čistě beauty zákroků posky-
tujete ve spolupráci s dermatology 
i řadu procedur lékařského charak-
teru - například diagnostiku a ná-
sledné odstranění mateřských zna-
mének či dalších jinak „podezřelých“ 
kožních útvarů. Jak moc velký smysl 
má v tomto směru prevence? 

„Dnešní dámy už 
o svém těle přemýšlejí 

v předstihu.“

Oddělení VISUS spol. s.r.o. v Polici nad Metují bylo historicky prvním soukromým očním 
lůžkovým zařízením  v České republice. zkušení lékaři a zdravotnický tým VISUS se starají 
o zrak pacientů na 8 pracovištích ve východních Čechách – v Náchodě, Opočně, Kostelci 
nad Orlicí, Polici nad Metují, Dobrušce, Úpici, Červeném Kostelci a Hradci Králové. Este-
tické centrum Estela v Hradci Králové je dceřinnou společností, stejně jako značka Esvis, 
která je špičkou v aplikaci kontaktních čoček ve východních Čechách. 

www.ocni-visus.cz  |  www.estela.cz  |  www.esvis.cz 

inzerce

Opravdu velký. Nejednou se v naší ordina-
ci stalo, že přišla klientka za paní doktorkou 
s kožním útvarem, který se jí jen nelíbil a ona 
diagnostikovala nebezpečný kožní nádor. Na 
druhou stranu je to vlastně ten kýžený spouš-
těcí moment - když se vám něco na kůži nezdá, 
přijďte a dopřejte si odborné vyšetření s in-
dikací následného postupu. Většinu kožních 
útvarů lze elegantně řešit laserem za pár chvil.

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora

podzim 2022





Fenomén 
Rolex
Luxus, kvalita, glanc a elegance. Značka Rolex je synonymem mnohých superlativ, 
její příběh je snad ale ještě zajímavější. Vydejte se s Quartierem víc než o století zpět 
do doby, kdy její zakladatel Němec Hans Wilsdorf uvěřil, že si náramkové hodinky 
zamiluje celý svět. Poznejte významné momenty této legendární ikony, která uměla 
být všude první. 
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Hans Wilsdorf se narodil v německém Kulm-
bachu a už ve 12 letech osiřel. Měl ale štěstí 
v neštěstí, protože on i jeho dva sourozenci 
se dostali do péče zámožného strýce, který 
je poslal na nejlepší studia. Bavila ho mate-
matika a jazyky, proto se jal hodně cesto-
vat. V roce 1900 se odstěhoval do Švýcarska 
a začal pracovat pro místní hodinářství Cuno 
Korten, které vyváželo hodinky do celé-
ho světa. Po třech letech se přestěhoval do 
Londýna a se společníkem Alfredem Davi-
sem založil společnost Wilsdorf & Davis. V té 
době mu bylo pouhých 24 let. Zaměřovali se, 
jak jinak, než na prodej hodin a hodinek vše-
ho druhu. Nejednalo se ale o bůhvíjaký luxus, 
šlo spíš o hodinky na denní používání, jejichž 
úkol byl jediný: přesně měřit čas. 

Zlom přišel o tři roky později, kdy oficiálně 
vznikla značka Rolex. Hans ve svých pamě-
tech prozradil, že k zvučné kombinaci těch-
to pěti písmen přišel zcela náhodou, údajně 
mu ji někdo zašeptal do ucha. „Zkoušel jsem 

k sobě skládat snad všechna písmena abece-
dy, ale pořád to nebylo ono,“ vzpomínal. Spo-
lečnost se tedy přejmenovala a s tím nabrala 
i nový dech. Už nějakou dobu si Hans pohrá-
val s myšlenkou náramkových hodinek, kte-
ré sice v té době nebyly ani zdaleka tolik po-
pulární nebo běžné, něco mu ale říkalo, že to 
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je cesta, kterou si podmaní davy. Jednou do-
konce pronesl: „Jsem přesvědčen, že kapesní 
hodinky zcela zmizí a nahradí je náramkové. 
Vězte, že se nemýlím, brzy uvidíte!“ 

Od počátku se s kolegy soustředili na kva-
litu hodinových strojků. To se ukázalo jako 
nesmírně prozíravé, protože už v roce 1910 
získali hodinky značky Rolex jako první na 
světě prestižní certifikát chronometrické 
přesnosti „Swiss Certificate of Chronomet-
ric Precision“. 

STĚHOVÁNÍ DO ŽENEVY
Hans využíval svých bohatých kontaktů ve 
Švýcarsku, a protože značka Rolex byla stra-
tegicky od začátku registrována právě tam, 
rozhodl se po první světové válce přesunout 
výrobu do Ženevy. Tam ostatně sídlí dodnes. 

Společnost rychle rostla a zaměstnávala 
přes čtyři desítky zaměstnanců. Další velký 

milník zaznamenala značka v roce 1927, kdy 
si nechala patentovat první vodotěsné ho-
dinky. Dostali jméno „Oyester“ neboli Ústři-
ce. Pro konzervativní zákazníky to však bylo 
k neuvěření, dokonce se proslýchalo, že si 
v Rolexu nehorázně vymýšlí! Marketing měl 
ale Hans Wilsdorf v malíku, a tak ho napadla 

spásná myšlenka. Navlékl nové hodinky na 
ruku mladé britské plavkyni, která s nimi ješ-
tě tentýž rok přeplavala Mercedes Gleitze. 
Co myslíte, po 10 hodinách ve vodě stále bez 
jediné úhony tikaly. Zpráva obletěla konti-
nenty a nové hodinky měly obrovský úspěch. 

Od té doby se Rolex hodinky podívaly na 
taková místa, která by jim běžný smrtelník 
mohl jen závidět. Do hloubek oceánů, vysoko 
do mraků i na vrcholky osmitisícovek. Ve 30. 
letech 20. století je oblékal legendární auto-
mobilový závodník Malcolm Campbell, který 
v nich překonal několik rekordů. V roce 1953 
zase nechyběly na zápěstí členů expedice se 
slavným Edmundem Hillarym a Tenzingem 
Norgayem, která úspěšně zdolala vrcholek 
nejvyšší hory světa Mount Everestu. V témže 
roce byla na trh uvedena novinka s názvem 
Submariner. Tyto hodinky byly vodotěsné 
do hloubky 100 metrů a potápěči si na nich 
měřili přesnou dobu ponoru. V roce 1955 
pak značka Rolex definitivně dobyla i obla-
ka. Hodiny GMT-Master byly vyvinuté spe-
ciálně pro piloty a staly se oficiální značkou 
proslulých leteckých společností. „Rolexky“ 
se v kabinách pilotů objevovaly už za dru-
hé světové války, kdy je hojně nakupovalo 
Britské královské letectvo. O řadu z nich ale 
přišlo v zajateckých táborech, kde jim krás-

„Název Rolex mu prý
někdo v Londýně zašeptal

do ucha.“

„Patří k jedné z mála firem hodinářského průmyslu, které si 
takřka veškeré komponenty vyrábí samy.“

podzim 2022
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né hodinky nepřátelé zabavovali. Když se 
to Hans Wilsdorf dozvěděl, nabídl britským 
vzdušným silám, že bude jejich piloty zdar-
ma zásobovat hodinkami až do konce války. 

VŠUDE PRVNÍ
Sbírka prvenství Rolexu nebyla v roce 1956 
ani zdaleka kompletní a brzy si měla připsat 
další „zářez“. Stalo se tak při uvedení nové-
ho typu Oyster Perpetual Day-Date hodinek 

vyladěných v 18karátovém zlatě či v platině. 
Jako první náramkové hodinky svého dru-
hu ukazovaly datum a den v plném znění 
v okénku na číselníku. Získaly také speciál-
ní luxusní náramek, kterému se přezdívalo 
„prezident“. Krátce na to přišel pro značku 
černý den. V roce 1960 totiž v Ženevě zemřel 
ve věku 79 let její zakladatel .  

O „rolexkách“ ale bylo slyšet dál. V roce 1971 
pak vzdala značka hold badatelům a vý-
zkumníkům, když vyrobila hodinky pojme-
nované Oyster Perpetual Explorer II. Jedi-
nečné byly především svou 24hodinovou 
ručičkou, která se stala neocenitelným po-
mocníkem v polárních oblastech, jeskyních 
či obecně v podzemí, kde nerozeznáte, zda 
je den či noc. 

HLOUBĚJI UŽ TO NEJDE
Nové milénium otevřelo firmě nové obzory 
a v roce 2005 jí byl udělen další patent. Ten-
tokrát na speciální keramickou lunetu, která 
zajistí perfektní stav bez jediného škrábance 
i při těch nejextrémnějších podmínkám. Její 
barva je navíc odolná vůči ultrafialovým pa-
prskům, chlorované i mořské vodě. Možná 
vás napadá, že by se perfektně hodila na mo-
del Submariner, a zřejmě vás také nepřekva-
pí, že právě tam byla vsazena vůbec poprvé. 
Víc než půlstoletí však inženýrům v Ženevě 
trvalo, než ji vyladili k dokonalosti. 

Zůstaňme ještě chvíli u mořského bádání, 
protože za zmínku stojí i model z roku 2008, 
hodinky Rolex Deepsea. Ty, jak už název na-

„V roce 1927 si nechala 
patentovat vodotěsné 

hodinky.“

podzim 2022
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inzerce

povídá, byly vyvinuty pro extrémní hluboko-
mořské bádání. Typickým je pro ně kruhový 
zamykací systém, který umožňuje vydržet 
vodní tlak rovnající se až třítunovému za-
tížení. To znamená, že je naplno využijí jen 
členové posádek speciálních ponorek. Vydr-
ží totiž ponor do hloubky stokrát větší, než 
lidské tělo dokáže zvládnout. 

TIKOT PO GENERACE
A ještě vám prozradíme něco ze současné 
tvorby značky. Doslova jen před pár lety 
představil Rolex iniciativu Perpetual planet, 
která podporuje výzkum v oblasti životního 
prostředí. Její součástí je partnerství s or-
ganizacemi, které studují změny klimatu 
a chrání oceány. Zkrátka a dobře chtějí, aby 
jejich hodinky i po další generace dál neru-
šeně tikaly v hlubinách moří i vysoko v ho-
rách. 

Ať už k „rolexkám“ chováte jakýkoli vztah, 
jedna věc je jistá. Patří k nejprestižnějším 
a nejluxusnějším značkám vůbec. Se svou 
nezaměnitelnou korunkou v logu a ambici-
ózně vepsanými písmeny přímo v ciferníku 

patří k jedné z mála firem hodinářského prů-
myslu, které si takřka veškeré komponenty 
vyrábí samy. Přestože si cení diskrétnosti 
a zveřejňuje jen ty nejnutnější údaje, odha-
duje se, že každoročně vyprodukuje na 800 

tisíc hodinek v nespočtu variant a prove-
deních. Tak co, pořídíte si taky jedny? Čas 
běží,… tik tak.  

Michaela Mikysková, foto: archiv

„Vydrží totiž ponor do hloubky stokrát větší, než lidské
tělo dokáže zvládnout.“

podzim 2022
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Dobře vidět a mít styl
Dopřejte svým očím luxus značkových brýlí. Optika Styl s pobočkami v Hradci Králové a Trutnově nabízí pestrou škálu 
světových značek. Zamilujte se s námi třeba do léty prověřené klasiky: Dior, Fendi, Celine a Hugo Boss. Nevíte, co vybrat? 
Využijte dárkových voucherů – lze je vystavit na jakoukoli hodnotu a originálně tak obdarovat své blízké. Vždyť Vánoce 

jsou vlastně skoro za rohem!

podzim 2022
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CHLOÉ – ATELIER DES FLEURS 

Patnáct vůní s botanickými názvy odkazují na jejich hlavní esenci, může-
te kombinovat dle vaší libosti do dvojic nebo trojic a vytvořit si tak svou 
osobní a jedinečnou vůni. 

od 3 290 Kč

Podzimní vonné blues

GIVENCHY – L’INTERDIT  

Zažijte vzrušení zakázaného se svěží a jis-
krnou vůní plnou kontrastů. Vzepřete se 
konvencím, přijměte svou jedinečnost 
a ukažte světu i lehce šokující stránku své 
jinak elegantní osobnosti.

od 1 139 Kč

NOVELLISTA – SILK DESTINY 

Ovládněte umění, jak okouzlit všechny 
okolo sebe. Parfémovaná voda povznese 
vaši eleganci do nových sfér a svou zá-
řivou vonnou kompozicí upozorní na ty 
rysy osobnosti, které z vás učiní absolut-
ně neodolatelnou bytost. 

od 2 200 Kč

CALVIN KLEIN – DEFY  

Vůně pro všechny muže, kteří se nebojí 
riskovat, aby dosáhli změny. Její vonná 
kompozice plná kontrastů zvýrazní 
všechny vaše stránky – odvážnou i tu 
zranitelnou. Následujte výzvu této vůně, 
vzepřete se očekáváním. 

od 1 134 Kč

Vůně jsou jako emoce ukryté a bezpečně zavřené v lahvičce. Dokážou vyvolat radost, touhu i nostalgii. My jsme pro 
vás vybrali ty, které vám zaručeně zvednou náladu a zpříjemní i ty nejsychravější dny. 

Design, móda & krásapodzim 2022
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HUGO BOSS – HUGO REFLECTIVE 

Vůně, která prozradí, že do místnosti právě vstoupil 
muž, který dostane vše, po čem touží. Vůně plná muž-
né smyslnosti, svůd-
nosti a vášně nenechá 
chladným nikoho ve 
vašem okolí.

od 715 Kč

ESCADA – SHOW ME LOVE 

Odhrňte oponu a nechte se vtáhnout do světa plného půvabu 
a vzrušení. Dívky, které milují záři reflektorů, budou nadšené 
intenzitou této tematické vůně, protože okamžitě pocítí kouzlo 
broadwayské show.

od 419 Kč

PACO RABANNE – FAME 

Svěží, šťavnaté mango. Jemný, vzduš-
ný, výjimečně čistý jasmín. Návykové, 
smyslné, krémové kadidlo… Neodo-
latelná vůně, která vyzařuje radost 
a odvážnou smyslnost, je vyrobena 
ze surovin z 90 procent přírodního 
původu.

od 2 329 Kč

NINA RICCI – NINA FLEUR

Vůně čerstvě utrženého ovoce, něha sametové kytice květin: Nina Fleur je čichový snímek 
života rostlin s respektem k životnímu prostředí. Takřka 92 procent jejích složek je přírod-
ního původu, z udržitelných zdrojů, nebo dokonce upcyklované.

od 1 490 Kč 

Design, móda & krása

BURBERRY – HERO  

Silná vůně, která v každém muži probudí hrdinu, je 
inspirována touhou po objevování a koncentrovanou 
sílou a nádherou přírody. 

od 2 538 Kč

podzim 2022



TO NIC, DRAHÁ  

Koncem září vtrhne na plátna americký 
psychologický thriller režisérky Olivie 
Wilde s příznačným názvem To nic, dra-
há. Pojednává o Alici, ženě v domácnosti 
z 50. let (Florence Pugh), žijící se svým 
manželem (Harry Styles) v naoko doko-
nalém vztahu. Záhy se však Alice začne 
obávat, že jeho okouzlující společnost 
možná skrývá znepokojivá tajemství. Pre-
miéra je plánována na 22. září. 

SPIDER – MAN: ACROSS 
THE SPIDER-VERSE  

Mile Morales vrací v další kapitole ságy 
Spider-Verse ságy. Čeká na něj epické 
dobrodružství, které přátelského souse-
da Spider-Mana transportuje z Brookly-
nu napříč mnohovesmírem, aby pomohl 
Gwen Stacey a nové skupině Spider-lidí 
proti padouchovi silnějšímu než cokoliv, 
proti čemu se v minulosti postavili. Napí-
navá podívaná startuje 6. října. 

KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ  

Všechna sranda jednou končí. I slavný 
Kocour v botách zjišťuje, že jeho vášeň 
pro dobrodružství si vybrala svou daň: už 
totiž přišel o osm ze svých devíti životů! 
Na nic proto nečeká a vydává se na vý-
pravu za bájným posledním přáním, aby 
svých devět životů zase obnovil. Buďte 
u toho s ním i svými ratolestmi, na plátně 
se poprvé představí 22. září.  

Skalní fanoušci filmu se radují – přichází čas, který pravidelným „kinovýletům“ vyloženě přeje! Navíc se na nás 
řítí řada dlouho očekávaných premiér s hvězdným obsazením. Stačí jen vybrat, jestli se chcete spíš smát, bát, 
nebo vyrazit za dobrodružstvím. 

Podzimní must - see
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Tipy

PRINCEZNA ZAKLETÁ 
V ČASE 2   

Máte slabost pro pohádky? Tak to si po-
znamenejte datum 10. listopadu, kdy v ki-
nech zahrají druhý díl oblíbené Princezny 
zakleté v čase. V hlavních rolích se opět 
představí Natália Germani jako princez-
na Elena, Marek Lambora alias princ Jan 
a Eliška Křenková jako alchymistka Amé-
lie. Právě o ní se tentokrát hodně dozvíme! 
Obyvatele Ayry čekají podle všeho krušné 
časy, a tak je jasné, že zažije ústřední trojka 
nejednu vypjatou situaci. 

PRINC MAMÁNEK  

Princ Ludvík Otomar Karel XII. rozený 
Vznešený má se svou milující maminkou 
královnou Ludmilou silné pouto. Na tom 
by nebylo nic tak zvláštního, kdyby princ 
nebyl už poněkud přerostlý - je mu to-
tiž 39 let. A tak mu tatínek král připra-
ví nečekaný dárek – princ se jednoho 
rána probudí v lese v obyčejných šatech 
a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala 
se má vydat do světa, aby poznal, co je 
život a snad konečně dospěl. Vyrazte od 
27. října. 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH  
Vánoční příběh odkrývá rodinné vztahy 
u Skálů, kde „vládne“ známá herečka v po-
dání Jiřiny Bohdalové. Její syn ztvárněný 
Karlem Rodenem řeší svoji prostořekost 
a přítelkyni. U Pazderků se zase probírají 
nezvaní hosté a vzájemné vztahy. U sváteč-
ního stolu se nakonec sejdou Jiří Lábus i Ol-
dřich Kaiser, Jitka Sedláčková, Pavla Bereto-
vá, Máša Málková, Albert Čuba nebo Anna 
Fialová. Na horách se svátky rozhodne osla-
vit rodina Hynka Čermáka, a tak si zasněže-
né závěje užije i Jana Plodková, Jan Nedbal 
či Sára Sandeva. Těšte se od 24. listopadu. 

BLACK PANTHER: 
WAKANDA FOREVER 
Na podzim spatří světlo světa další „mar-
velovka“. Tentokrát se vrátíme do králov-
ství Wakanda, kde královna Ramonda, 
Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Milaje bojují 
o ochranu svého národa před zasahují-
cími světovými mocnostmi poté, co se 
rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. 
Zatímco se obyvatelé Wakandy snaží při-
jmout svůj osud, hrdinové se musí spojit 
a s pomocí Nakii a Everetta Rosse vytvo-
řit pro Wakandu nový svět. Sledujte do 10. 
listopadu.  

PERINBABA A DVA SVĚTY   

Pokračování známého filmu Juraje Jaku-
biska je příběhem o putování za štěstím 
a pravou láskou. Přináší naději, že může 
existovat lepší, krásnější a svobodnější svět 
než ten, který denně zažíváme. Hlavní po-
stavou filmu je Lukáš, syn Alžběty a Jaku-
ba z původní Perinbaby, jenž se vydává do 
světa. Do jeho osudů zasáhne Perinbaba, 
pes Ucho a také legendární postava Zuba-
té. V kinech od 6. října.   

MENU  

Na svatého Martina si můžete udělat výlet 
do kina na hororovou komedii Menu. Za-
milovaný pár ve snímku cestuje do jedné 
z nejexkluzivnějších destinací na světě, 
aby povečeřel v restauraci, která nabízí 
jedinečný kulinářský zážitek. Šéfkuchař 
však připravil tajnou ingredienci, která 
bude mít pro oba zamilované překvapivý 
výsledek. V hlavních rolích Anya Taylor-
-Joy a Ralph Fiennes. 

podzim 2022
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ČTYŘI TETIČKY A JEDNA VRAŽDA 
Jesse Q Sutantová  

Když Meddy nešťastnou náhodou zabije 
své rande naslepo, její všetečná matka po-
volá ještě všetečnější tetičky, aby jí pomoh-
ly zbavit se těla. Bohužel se ukáže, že zbavit 
se mrtvoly je mnohem náročnější, než by 
člověk čekal, zvlášť když je nedopatřením 
dopravena v chladicím boxu na dorty na 
luxusní miliardářskou svatbu na kaliforn-
ském pobřeží, kterou Meddy s matkou 
a tetičkami organizují…

Tipy

Až se zima zeptá, co jste četli na podzim, budete mít letos opravdu o čem vyprávět! Zachumlejte se do deky, zapalte 
svíčku a nechte se zlákat knižními novinkami sezóny. Jestli u toho budete usrkávat bylinkový čaj nebo dáte přednost 

něčemu ostřejšímu, necháme jen a jen na vás.  

Na křídlech 
jeseně

MATKY
Brit Bennett 

Nadia Turnerová je krásná, avšak rebelující 
a smutkem zmítaná sedmnáctiletá dívka. 
Luke Sheppard je syn místního pastora, 
který býval fotbalovou hvězdou. Zraně-
ní ho ale přimělo skončit a teď obsluhuje 
v bistru. Oba jsou mladí a ani jeden z nich 
nehledá nic vážného. I přesto je výsledkem 
tohoto teenagerského románku těhoten-
ství a následné tajnosti mají dopad, který 
daleko přesahuje jejich mládí…

VĚZEŇ
S. R. White

Když se uprostřed kalné bažiny v severní Aus-
trálii najde tělo zavražděného muže, na mís-
to činu je okamžitě povolána vyšetřovatelka 
Dana Russoová. Obětí je sexuální násilník, 
nedávno propuštěný z vězení, který nedaleko 
od místa vraždy spáchal strašlivý zločin. Kdo 
ho zavraždil — a proč? Když se během vyšet-
řování vynoří hned několik možných vodítek, 
pátrání se stane mnohem spletitější a hrozi-
vější, než si kdokoli dokázal představit.

podzim 2022
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ZAHRADA
Petra Dvořáková 

Pětatřicetiletý Jaroslav Havlát se vrací do 
domu svého dětství ve chvíli vážného život-
ního zlomu. Hodlá začít nový život, poprvé 
konečně sám za sebe. Jedinou laskavou ná-
ručí se mu stává zanedbaná zahrada a práce 
v ní. Seznamuje se se sousedy a postupně 
začíná svému zvláštnímu odcizení přicházet 
na kloub. A s tím se dostavují i tísnivé kon-
flikty, protože poznání sebe sama je děsivěj-
ší, než dřív mohl snad jen tušit.

TOVÁRNA NA MASO
Miloš Urban 

Výstřední inženýr Leon se snaží žít výhrad-
ně svou prací a pro svou rodinu. Když je pro 
svou tvořivost a činorodost zlákán zdánli-
vě jiným oborem, ujme se úkolu vylepšit 
společenský obraz Ústředních pražských 
jatek. Během toho, co je jejich pověst čiště-
na, přijde do podniku nová zaměstnankyně 
a obrátí Leonův svět naruby. Jako by nesta-
čilo, že v kafilerii na Maninách byly mezi 
zvířecími objeveny i lidské kosti…

Tipy

ČTYŘI TISÍCE TÝDNŮ - TIME MANAGEMENT PRO SMRTELNÍKY 
Oliver Burkeman

Na světě pobudeme sotva 4000 týdnů. Musíme toho stihnout spoustu: Vyřešit další pohro-
mu v práci. Užít si krátký čas s dětmi, a přitom toho kolem nich tolik obstarat. Pravidelně 
sportovat. Hodně číst. Chodit brzo spát... Říkáte si, že to prostě nejde zkombinovat? Máte 
pravdu! Autor knihy vás odnaučí vyhlížet vysněný dostatek času a ukáže vám, jak zažívat 
radost i ve dnech, kdy se na vás všechno sype.

NAJDI MĚ
Anne Frasierová 

Benjamin Fisher, usvědčený sériový vrah, se 
po letech mlčení rozhodne prozradit, kam 
pohřbil těla svých obětí. Pod jednou pod-
mínkou: cesty se musí zúčastnit i jeho dce-
ra. Reni cítí, že obětem něco dluží. Celý život 
se snažila vypořádat s tím, že je dcerou sé-
riového vraha a doufá, že se jí teď podaří za 
děsivou minulostí udělat tečku. Detektivové 
ale brzy zjišťují, že vrah je mistr manipulátor 
a noční můra ještě zdaleka není u konce...

podzim 2022
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O NEBI A ZEMI ANEB METEOROLOGICKÉ POHÁDKY
Ludmila Bakonyi Selingerová  

Jak vlastně vzniká duha? Proč zapadá slunce? Jak drží mraky na obloze? Máte-li doma ma-
lého zvědavce, který rád zkoumá vše, co nás obklopuje, otevřete si tuto knihu a vydejte se 
spolu až ke hvězdám. Děti si hravou formou osvojí základní informace o meteorologických 
jevech kolem sebe, dozví se mnoho zajímavostí a dostanou tak pobídku k vlastnímu pozo-
rování a experimentům.

Hana Došlová

MALÝ DŮM VE VELKÉM LESE
Laura Ingallsová Wilderová 

Píše se rok 1871 a osidlování Ameriky je 
v plném proudu. Laura bydlí spolu s rodiči 
a dvěma sestřičkami uprostřed wisconsin-
ské divočiny. Do nejbližšího města je to na 
koni několik dní cesty, to ale Lauře vůbec 
nevadí – život v lese plném medvědů, pum 
a vlků je přece úžasné dobrodružství. A když 
tatínek vytáhne housle a zahraje, to je vese-
lo! Klasické vyprávění ukazuje krásné dětství 
v krásné přírodě se vším, co k tomu patří.

Tipy

ZÍTRA JE TAKY DEN
Rudolf Havlík

Dobrodružný román známého českého 
režiséra roztočí tornádo nepředvídatel-
ných událostí, protože celý život tráví na 
cestách po místech, nad kterými zůstává 
rozum stát. Spadl s letadlem, potopil se 
s lodí a přejelo ho auto. Kousl ho had, pes, 
pavouk, opice a jedna malá ryba u pobřeží 
Asie. Chtěli ho lynčovat, zabít, deportovat, 
podplatit a jednou i sníst…

KRYSÍ OSTROV A JINÉ POVÍDKY
Jo Nesbo

Pomsta a spravedlnost, láska až za hrob 
a palčivá nenávist. Vyprávění o odplatě 
z postpandemické Ameriky, zpověď vědce, 
který objevil lék proti stárnutí, střet zabijá-
ků připomínající šachovou partii, soupeření 
dvou mladíků o tutéž dívku a synův boj s ot-
cem o dědictví. Mrazivé příběhy ukazují ne-
dalekou budoucnost, v níž se zhroutila tra-
diční společnost. Spolehnout se dá už jen na 
rodinu a blízké přátele – a někdy ani to ne.

podzim 2022





Podzim je tu, dny se postupně zkracují, rána i večery povážlivě chladnou, ale na východě Čech to pořád žije! Kam se 
vypravit, co zažít a co nepropásnout, jsme zjistili za vás. Na vás je si jen vybrat. Tak hurá na to!

Radosti kratších dní

KLADRUBY NARUBY
17. 9. Kladruby nad Labem

Národní hřebčín zve v sobotu 17. září 
do areálu závodiště v Kladrubech nad 
Labem na výjimečné odpoledne plné 
hudby, zábavy a skvělých zážitků. Těš-
te se na hudební a divadelní vystou-
pení, atrakce, soutěže pro děti, ukáz-
ky řemesel, jarmark a další. 

HRADECKÝ KOŠTÝŘ 
28. 9. Hradec Králové 

14. ročník slavnosti vína a burčáku 
proběhne 28. září na nádvoří Měst-
ské hudební síně, na severních tera-
sách a v Žižkových sadech v Hradci 
Králové. Čeká vás široká nabídka vín 
a dobrot k vínu určených. Bohatý do-
provodný program nabídne kvalitní 
muziku k poslechu i k tanci. Pro děti 
jsou připraveny tvůrčí dílny, divadlo 
a spousta další zábavy.

ZLATÁ PŘILBA MĚSTA 
PARDUBIC 
25. 9. Pardubice

Na plochodrážním stadionu v Par-
dubicích – Svítkově bude živo. 25. 
září zde proběhne 74. ročník Zla-
té přilby města Pardubic, který je 
v současnosti nejstarším pravidel-
ně pořádaným závodem tohoto 
druhu na světě. Užijte si atraktivní 
podívanou na jezdce jedoucí bez-
mála stokilometrovou rychlostí po 
ovále na strojích bez brzd. 
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VELKÁ PARDUBICKÁ 
9. 10. Pardubice

132. ročník společenské a sportovní 
události s nejdelší tradicí u nás se 
uskuteční 9. října. Na trať dostihu 
Velká pardubická se Slavia pojišťov-
nou s distancí 6 900 metrů a s jed-
natřiceti překážkami včetně obáva-
ného Taxisova příkopu se vydá česká 
i světová překážková špička. 

ČEZ RUNTOUR PARDUBICE 
15. 10. Pardubice

Seriál běžeckých závodů ČEZ RunTour 
odstartuje 15. října na pardubickém do-
stihovém závodišti! Buďte u toho a zažij-
te neopakovatelnou běžeckou atmosfé-
ru. Těšit se můžete na tratě dlouhé 3, 5 
a 10 km, děti pak na Rákosníčkův běh na 
500 a 1000 metrů. Tak co, postavíte se 
odvážně také na start?

BROUMOVSKÉ DISKUZE 
2. – 5. 11. Broumov

V pořadí už 9. ročník oblíbené-
ho diskuzního setkání zajímavých 
osobností je konferencí, která 
otevírá důležitá témata naší spo-
lečnosti. Je určena všem, kteří cítí 
spoluzodpovědnost za svět, ve kte-
rém žijeme. Navíc se koná v nád-
herných prostorách citlivě zrekon-
struovaného kláštera v Broumově. 

ARCHIMYŠL - SVĚTOVÝ 
DEN ARCHITEKTURY 
V LITOMYŠLI
1. – 3. 10. Litomyšl

Od 1. do 3. října budou pro veřejnost 
otevřená zajímavá místa ve městě Lito-
myšl, a to i ta, kam se běžně během roku 
nedostanete. Akce LitoMyšl i s komen-
tovanými přednáškami je určena pro 
laickou a odbornou veřejnost napříč bez 
rozdílu věku.

PODZIMNÍ MĚSTSKÉ 
SLAVNOSTI PARDUBICE 
7. – 8. 10. Pardubice

28. ročník multižánrového festivalu 
v Pardubicích s open-air koncerty, 
pouličním vystoupením, historic-
kými vozidly, módními přehlídkami 
a spoustou další zábavy pro malé 
i velké proběhne od 7. do 8. října na 
Pernštýnském náměstí a v okolí. Vy-
vrcholením akce je oblíbený lampio-
nový průvod a velkolepá ohňostrojo-
vá show na břehu Labe.

OLFINCAR HRADECKÝ 
PŮLMARATON A MARATON 
2. 10. Hradec Králové

Severozápadně od Hradce Králové na 
vyvýšenině Chlum byla 3. července 1866 
svedena prusko-rakouská bitva, kte-
rá byla největší bitvou na českém území 
v historii. Každoročně ve výroční dny 
bitvy se v prostoru památkové zóny ko-
nají bitevní ukázky, pietní a vzpomínkové 
akce. Po celý den bude možno navštívit 
Muzeum války 1866 a vyhlídkovou věž. 

Tipypodzim 2022
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NESMRTELNÝ BLAZER Č. 1 

Ať už je to blazer nebo trenčkot, pořád je to prodloužená délka 
kabátu, co vás zahřeje, jakmile se po chodníku začne plazit mlha. 
A protože letos frčí křiklavé barvy, ulovte jeden kousek v tradič-

ní černé. Tmavý odstín 
je nesmrtelný a vydrží 
vám několik sezón. Co 
takhle blazer od české 
návrhářky Jitky Roč-
ňové, která si potrpí na 
čistý design a důmyslné 
detaily jako je výstřih 
a rukávy? Na pohled 
lehký materiál je slo-
žený z vlny a kašmíru, 
takže o teplo tu nebude 
nouze. 

www.roji.cz
od 15 400 Kč

PRUHY NA RAMENA A JDE SE 

Na tílko už to není, ale na kožich taky ne? Vsaďte na bavlněné tričko a přes ramena uvažte 
kašmírový svetr. Až přituhne, můžete ho nosit i přes kabát. Ano, je to tak. Svetry se zase 
nosí ledabyle přes kabátky i saka. Tak směle do toho. Když bude podzimní kousek pruho-
vaný, máte v kapse všechny body! A tenhle bavlněný s kašmírem je dokonalou volbou. Jen 
vězte, že kašmír se nekamarádí s pračkou ani sušičkou.

www.zalando.cz 
5 552 Kč

Tipy

K sychravému počasí patří neodmyslitelně pár věcí, které vám období lijáků, brzké tmy a chladu zpříjemní raz dva. 
Tentokrát to budou nezbytnosti, do nichž se můžete zahalit a vnímat jen to hezké – barvy, syté vůně, teplo domova 

a čas na sebe.

Zahalte se do 
podzimu

HUŇATÉ PONOŽKY NA NOŽKY

Ten pocit, když po práci shodíte lodičky a zavrtáte se do chlu-
patých ponožek… Ten povýší na jinou úroveň ovečkové fusky 
merino froté, které jsou tak měkké, že je budete chtít nosit i do 
kanceláře. Možná i do sandálů. Ovčí vlna totiž reguluje teplotu, 
takže žádné zábnutí. Také odvádí vlhkost, proto nehrozí nepří-
jemné nehody. Okraje ponožek mají navíc vůli a přizpůsobí se 
vašemu lýtku. Je tak možné, že vám je budou brát děti i partner. 

www.oveckarna.cz
299 Kč

podzim 2022



Tipy

SVĚTLO SVÍČKY V KNIHOVNĚ 

Tma se vkrádá do domu o chlup dřív, ale když si zapálíte svíčku 
a otevřete knížku, nemůžete se na ten podzim ani zlobit. A tím 
spíš, když škrtnete sirkou a zažehnete plamínek na Knihovně. 
Samozřejmě na té sójové, co voní jako nikdy nekončící police starých 
knih, zašlý papír, dřevo, temno a kožený obal historického titulu. 
Svíčku od Perfumed Prague si zamilujete o to víc, když zjistíte, že 
myslí na udržitelnost. Skleněné nádoby totiž můžete vrátit a získáte 
slevu k dalšímu nákupu.

www.perfumedprague.cz
449 Kč

MMM, PĚNA DÝŇOVÉHO LATTÉ

Káva s bohatě napěněnou čepicí a hustě posypanou skořicí… Taková je 
v plískanici za odměnu a dopřávají si ji i nejzarytější „kávomilci“ čistého 
espressa. Jestli nemáte oblíbené místo, kam na podzimní dýňové latté 
skočit, připravte si ho doma. Potřebujete jen kvalitní kávová zrna, čer-
stvou smetanu, ze které ušleháte pěnu, sladké podzimní koření a dý-
ňový sirup. A z Oktariny je to přírodní a kvalitní záležitost postavená na 
dýni, kardamomu, citronu, badyánu a hřebíčku. 

www.oktarina.cz
139 Kč

PARFÉM PLNÝ MYSTIKY A DÝMU

Zemitá vůně jader a listí šeptá, ať vyměníme svěží vodní 
vůně za kořeněné, sladší a dřevitější. Ale co kdybyste měli 
něco jiného, jedinečného a nepolapitelného. Něco jako 
proměnlivý dým a mlhu nad jezery. Ono popsat mystický 
parfém Mistpouffer je těžké i pro samotné tvůrce Stora 
Skuggan. Vznikal 4 roky, než našli správný poměr mezi: 
„výrazností a nevysvětlitelností. Mlhou, ale ne vodní. 
Kouřovou, ale ne těžkou.“ Že jste se nechali ovládnout? My 
už jsme lapeni.

www.myskino.cz 
3 420 Kč 

ŠUSTĚNÍ PODZIMNÍCH STRÁNEK   

Čtení plážových povídek mezi koktejly teď vystřídají hutnější romány nad hrnkem 
čokolády a porcí zmrzliny. A jedním z nich je mysteriózní příběh, který vás zave-
de mezi stromy, kde číhá něco temného… Kniha Šepot lesa je psaná pro nadšence 
thrilleru i pro čtenáře z východních Čech. Děj se totiž odehrává v tajemných lesích 
Orlických hor, kde se před 20 lety ztratil kamarád hlavního hrdiny. A zdá se, že nebyl 
jediný. Ve vzpomínkách vyplouvají na povrch nevysvětlitelné okolnosti i děsivá fakta. 

www.knihydobrovsky.cz
357 Kč
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grafický design
multimédia
online média
tiskové služby
marketing & PR

www.fifty-50.cz

Hlavní město cyklistů 
Cena cyklistického 

marketingu 2014

Musaionfilm 
Černý Janek 

2014

Nejlepší regionální 
marketingový produkt 

v cestovním ruchu 2014

Turist propag 
2016/2017



Tourregionfilm 
2017

Cena vládního výboru 
pro osoby se zdravotním 

postižením 2017

Zlatý erb 
2019

Velká cena cestovního 
ruchu 2020/21
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Tipy

SVĚŽÍ VŮNĚ JABLEK

Procházíte jabloňovým sadem a zhluboka vdechujete vůni čerstvých jablečných slu-
pek se svěžími tóny zelených listů. Mýdlo s realistickou a silnou vůni vám připomene 
sladké zelené plody a voňavý mošt. Obsahuje vysoký podíl pečlivě namíchaných rost-
linných olejů, které zaručují velmi jemné, hebké mytí a pokožku zanechají vláčnou, 
vyživenou a hydratovanou. O krásnou barvu mýdla se starají minerální barviva a oxid 
zinečnatý. 

www.almarasoap.cz
149 Kč

TEPLO DOMOVA

Magie podzimu je v kolekci svíček Yankee Candle ztělesněná 
vůní podzimních květin, jako jsou astry a chryzantémy. 
Nechybí chutné aroma jablíček, svěží akordy bobkového listu, 
bergamotu a santalového dřeva i hřejivá vůně hebkého kašmíru 
a ambry. Prožijte chladné dny v útulném teple vašeho domova.

www.yankeesvicky.cz
od 649 Kč

Užijte si léto po svém, přesně jak to máte rádi. A je úplně jedno, jestli vyrážíte za turistikou po městě nebo v přírodě, 
relaxujete u bazénu, pracujete na zahradě či cestujete. Existuje nepřeberné množství možností, jak si vychutnat letní 
měsíce plnými doušky. Tady je pár tipů na produkty, které vám je zpříjemní ještě o fous víc! 

Pestré slasti 
podzimu

PEVNOST NAD PEVNOST 

Získejte pleť tak pevnou, jako jste vy sami! Sérum Merveillan-
ce Lift proti stárnutí je obohaceno olejem z mikrořas s mi-
mořádnými korekčními účinky, účinnou látkou green, v jejíž 
jediné kapce je soustředěna síla 4 miliard aktivních buněk 
pro každodenní zpevnění vaší pleti. Tři kapky stačí pro oka-
mžité dosažení vyhlazené, pružné a svěží pleti.

Nuxe
1 250 Kč

podzim 2022



Tipy

ZÁCHRANNÁ BOMBA

Pomozte chránit a regenerovat deštné 
lesy i jejich přirozenou faunu! Veškeré 
finanční prostředky získané prodejem li-
mitované bomby Orangutan poputují na 
záchranu deštných lesů na Sumatře. Ta-
ková lázeň pak bude přímo za odměnu! 
Vhoďte bombu do napuštěné vany a ne-
chte se objímat tóny pačuli a vanilkou za 
zvukové scenérie sumaterského pralesa.

Lush
150 Kč

NAUČTE SE ANGLICKY

Interaktivní mluvící kniha Angličtina pro 
samouky z edice Tolki v sadě elektronic-
kou tužkou 2.0 vás nebo starší děti hravě 
seznámí s anglickými slovíčky a frázemi 
užitečnými při cestování. Kniha je na-
mluvena rodilými mluvčími a obsahuje 
také český překlad. Zábavnou formou si 
vytvoříte a rozšíříte slovní zásobu, při 
poslechu a četbě příběhů jedné česko-
-britské rodiny na cestách si procvičíte 
výslovnost. Získané znalosti si pak může-
te otestovat v zábavných kvízech.

Albi
1 799 Kč

HRA NA KOČKU A MYŠ   

Tenhle roztomilý výstavní kousek stavebnice 
LEGO z letošní haloweenské edice vám nesmí 
chybět ve sbírce. Duo roztomilé kočky hrající si 
s myší na schovávanou vás zaručeně dostane! 
Otočný podstavec si můžete ozdobit malinký-
mi dýněmi a barevnými podzimními květinami. 
Stavebnice představuje skvělý doplněk jakékoli 
halloweenské výstavky a potěší všechny děti od 
9 let.
 
Lego
349 Kč
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Tipy

TEPLO KOLEM KRKU
Chatu pod Soliskem najdete přímo na lyžařské sjezdovce, je 
proto velmi oblíbená jak v létě, tak v zimě. Na skok od cha-
ty je i celoročně navštěvovaný Tatranský štít, podle něhož 
byla chata pojmenována. Multifunkční šátek s motivem tat-
ranské horské chaty je vyrobený na Slovensku z elastického 
materiálu a hodí se do každého počasí. 
 
www.fusakle.cz 
319 Kč

AŽ NA KONEC SVĚTA

S příchodem podzimu se nutně nemusíme zavírat doma! Jen 
je potřeba umět se do nevyzpytatelného počasí dobře oblé-
ci. Objevte kousky od značky Fjällräven, které jsou pohodlné, 
větruvzdorné, ale zároveň prodyšné a dobře odvádějí vlhkost. 

Fjällräven
cena dle produktu

VŠESTRANNÝ POMOCNÍK

Za slunečného babího léta i prvních říjnových plískanic jako 
když najdete! Deštníky s UV filtry nabízí spolehlivou ochranu, 
projdou jimi totiž maximálně 2 procenta škodlivého UV 
záření. Navíc jsou lehké, skladné. 

www.znackovedestniky.cz
od 499 Kč

podzim 2022
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Tipy

ZDRAVÉ MLSÁNÍ

Mlsat zdravě nebylo nikdy snadnější a zábavnější. Bonbon-
ky Fruit Energy jsou vyrobeny pouze z ovoce a dostanou 
vás svou plnou a svěží chutí. Nenajdete v nich žádný přida-
ný cukr, pouze ten, který ovoce obsahuje přirozeně. Jsou 
navíc bez barviv a konzervantů. Obsahují vlákninu, jsou 
veganské a přirozeně bezlepkové. K dostání jsou jahodo-
vé, černorybízové s vitamínem C nebo mango gummies. 

www.bombusenergy.cz
32,90 Kč

SORBET SE ŠŤAVNATOU HRUŠKOU

Sorbet Hruška si rozhodně zaslouží pozornost! Je 
vytvořený z nejpopulárnější odrůdy hrušek v Čes-
ku – Williams a na první ochutnání vás překvapí svojí 
odvážnou chutí.  Kousky šťavnatých hrušek jsou jen po-
myslnou třešničkou na dortu. 

Mrož 
80 Kč

HASIČI ŽÍZNĚ  
Nejen čaje dokáží zahnat velkou žízeň. I v sirupech 
skrývá skvělá chuť, hlavně v těch namíchaných z nej-
lepších bylinek a ovoce. Když si navíc hned po ránu 
usrknete kakaa s třtinovým cukrem či se s skořicí 
a kurkumou, budete mít v bříšku prostě jako v poko-
jíčku.
 
Sonnentor
cena dle produktu

podzim 2022
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očekávejte v prosinci

Vánoční 
bestiář

Kolem světa za krampusy 
i vánoční kozou

Zima = doma

Ta největší zimní dobrodružství 
čekají za kamny

Letos už ale fakt!

Taky už sepisujete novoroční 
předsevzetí? 

Rašínovo století

Příběh největšího politického skrblíka, 
který zemřel před 100 lety

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

se mění na



Great Lenghts
světová špička v prodlužování vlasů

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

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

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

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

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

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 • Café & Bistro 
V Pekárně – Františka Halase 1887/12a • Casa del Prosecco – Velké náměstí 137/17 • Cukrárna Libuše – Ulrichovo nám. 762 • 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 moderního umění – Velké nám. 139 • Hradec si 
pomáhá & NF Aquapura & Redakce Q – Švehlova 512 • Kadeřnické studio Markéta Maňásková – Havlíčkova 401 • Kadeřnický salon Perfekt – 
Víta Nejedlého 1100 • Kadeřnictví Viktor Borčický – Tomkova 620/20 • 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 • Pivovar 
Beránek – Zámecká, Stěžery • Polstrin Design – Pražská tř. 685/15 • ProSpánek – Pilnáčkova 357 • Restaurace Aquarium – Rybova 1901/14 •  
Salon AfroDité – Šafaříkova 581/4 • Sion – Na Kotli 1201 • SŠ Sion High School – Hradecká 1151 • Starbucks – Brněnská 1825/23a (Futurum) • 
Stratos Auto BMW – Březhradská 195 • Technologické centrum – Piletická 486/19 – Letiště • TopStyl boutique – Masarykovo náměstí 391/13 • 
Vinárna Boromeum – Špitálská 183 • Vinotéka u Mazlíka – Rybova 1904/2 • Vinotéka VinoVio – Ve Stromovce 743 • ZŠ Sion – Mandysova 1434

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 • Nejen hra – Sladkovského 458 • Boutique Paradis 
Fashion – Sladkovského 767 • Prosekárna – Třída Míru 420 • ProSpánek – S. K. Neumanna 2869 • Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek 
č.p. 2 • Woodilo design – 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 • GRAND hotel & restaurant - Klicperova 51, 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 • Studio Marilan – Blato 118, Mikulovice

Kde najdete 

Casa del Prosseco
Prosseco bar

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

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

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

Emporio by Pavel Urbanec
profesionální gastro vybavení 

608 666 677
www.emporiopoint.cz

jsfyzio
fyzioterapie

Jana Černého 545/48, Hradec Králové
tel.: 774 844 426, www.js-fyziopoint.cz

Cify - City for you 
neziskový projekt na podporu lokálních podnikatelů

Švehlova 512, Hradec Králové
www.cify.cz

CIFY
city for you HRADEC KR.

New visit garden store
prémiové produkty pro zahradu

Vančurovo nám. 1293/9b, Hradec Králové
www.shop.newvisit.cz


