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O zimě se říká, že je to nejkouzelnější období roku. Dozajista je to nejen neopakovatelnou atmosférou adventu 
a Vánoc, která je v kontextu celého roku tak jedinečná, ale i všudypřítomnou vůní nových začátků a určitého 
bilancování. 

U nás v  redakci  je zima ve znamení neustálého  těšení  se. Začátkem adventu se nemůžeme dočkat sváteční 
výzdoby,  prvního  pečení  nebo  voňavého  svařáku.  Později  se  těšíme  na  rozsvícený  stromeček,  čas  strávený 
s rodinou a výlety do zasněžených hor. S prvními okamžiky nového roku jsme zvědaví, co nového a vzrušujícího 
přinese.  A  tak  jsme  si  řekli,  že  přesně  takové by mělo být  i  nové  zimní  číslo  – plné  inspirace  a  nadšeného 
očekávání. Abyste se těšili na každou jeho stránku, každý rozhovor či příběh. 

Nesmutněte, že dny jsou najednou kratší, stále mrazivější a začtěte se do nového Quartieru. Je plný tipů, kam 
vyrazit za jistou sněhovou nadílkou, jak oslavit všechny (a že jich je!) nadcházející svátky i jak si užít zimní měsíce 
pěkně doma „za pecí“. A nejen to! 

Přejeme vám ze srdce, aby letošní Vánoce, nový rok i celá zima byly skutečně tak kouzelné, jak se říká. Přesně 
tak, jak si přejete. 

Těšíme se v roce 2023! 

Monika Staňková
vydavatelka

Michaela Mikysková
šéfredaktorka
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Třeba  Krysaře  jsme  viděli  aspoň  osmkrát. 
V Klicperově divadle jsme si s ním s Terezou 
dokonce zahráli. To bylo vtipné, protože nás 
tenkrát oba zabil. Hrál jsem Ježíška, Tereza 
andělíčka a táta byl Herodes. Nicméně, když 
jsem si podával přihlášku na DAMU, byl hod-
ně překvapený. 
TV:  Jako malí  jsme  tátovu  popularitu  nijak 
nevnímali. Účinkoval tehdy v pořadech jako 
Prima vařečka nebo Prima jízda, které naši 
vrstevníci  nesledovali.  To  přišlo  až  poz-
ději. Na druhou  stranu nám  jeho  angažmá 
v  showbyznyse  přineslo  spousty  zajíma-
vých možností potkat  se  s  řadou známých 
osobností a kapel, kterým dělal promotéra 

- třeba Kabát nebo Čechomor. Na lyže jsme 
jezdili se známými osobnostmi a bylo to pro 
nás normální. Čím jsem byla starší,  tím víc 
jsem  však  vnímala,  že má  řada  lidí  v mém 
okolí pocit, že se tím vytahujeme. Pro nás to 
ale bylo něco úplně přirozeného.  

Měl radost, že jste se svým způsobem 
v tomto „potatili“, nebo vás od herec-
tví naopak odrazoval?
VV: Spíš  nás  připravoval,  že  je  to  náročné 
řemeslo.  Podobně  jako  kuchařina.  Někdo 

Terezo, vy jste vystudovala divadelní 
vědu, Vojto, vy zase DAMU. Oba jste 
herci. Máte ve zvyku si jako souro-
zenci a zároveň kolegové vzájemně 
komentovat práci? 
VV: To se moc neděje. Možná tak deset let 
zpátky, když jsme ještě oba hráli v hradec-
kých Jesličkách. Navíc už jsem Terezu dlou-
ho hrát neviděl, tak nemám co komentovat. 
Naposledy jsem byl tuším v Jesličkách, když 
účinkovala ve Veroničině pokoji. 
TV:  Ale  to  jsi  mi  náhodou  okomentoval. 
V jedné scéně se mi vyhrnula sukně pomalu 
až k bradě a  ty  jsi  to měl z první  řady. Ří-
kals mi tehdy, že mám docela dobrý zadek. 
(smích) 
VV: Takže nejenom komentář, ale dokonce 
bratrská pochvala!  
TV:  Já  jinak  práci  Vojtovi  komentuji.  Sice 
nestíhám všechno v reálném čase, ale ráda 
si poctivě „dokoukám,“ abych měla přehled. 
Občas, když přepínám mezi televizními ka-
nály a skáče na mě ze všech stran, si neod-
pustím  uštěpačnou  poznámku,  jestli  ještě 
existuje  něco,  v  čem nehraje.  Samozřejmě 
mu to ale přeju, a když už něco říkám, tak 
v dobrém. 

Jak vzpomínáte na dětství s tátou 
známým z televize – hercem, mode-
rátorem a kuchařem Ivanem Vodo-
chodským. Ovlivnila vás jeho práce 
ve vašem dalším směřování? 
VV:  Dlouho  jsem  si  to  neuvědomoval,  ale 
řekl  bych,  že  mi  tu  hereckou  dráhu  tak 
trochu podvědomě vštípil. Od dětství  jsme 
chodili  na  muzikály,  ve  kterých  táta  hrál. 

měl možná  pocit,  že  nám  umetal  cestičku 
nebo za nás extrémně loboval, ale nebylo to 
tak. 
TV: Myslím, že naši jsou oba pyšní na to, co 
děláme. Táta nepatří mezi otce, kteří by své 
děti neustále a za každou cenu chválili. Na 
druhou  stranu,  když  už  ta  pochvala  zazní, 
víme, že se nám něco opravdu povedlo. 
 
V řadě rozhovorů právě váš táta zmi-
ňuje, že Terezu „trefilo divadlo už 
v dětství“, ale u Vojtěcha se herecké 
ambice dostavily až později. Nemoti-
vovala jste jako starší sestra bráchu 
zkusit třeba dramatický kroužek? 

TV: Když brácha přišel s tím, že se hlásí na 
DAMU, i mě to překvapilo, protože jsem měla 
pocit, že tak do patnácti chtěl být monitor 
od počítače. Nikdy se do hraní nehrnul,  to 
spíš já jsem ho jako dítě neustále šikanova-
la  svými domácími  inscenacemi, nutila mu 
všemožné  paruky  a  oblečky.  Když mi  bylo 
osm, externě jsem nastoupila do Klicperova 
divadla a úspěšně složila přiíjímací zkoušky 
na hradeckou ZUŠ Střezina. Byl  to pro mě 
absolutně splněný sen. Dodneška je pro mě 
Klicperovo divadlo druhým domovem a Jes-

Ségra a brácha. Herci. Hradečáci. Dostat Terezu a Vojtěcha Vodochodské na jedno místo byla docela výzva, protože 
přestože je spojuje mnohem víc než sourozenecké pouto a  společné příjmení, poslední roky se tak trochu míjejí. 
Alespoň doma v Hradci. Vojtěchovi se po úspěchu televizní série Iveta nabídky na natáčení jen hrnou a většinu času 
tráví v Praze. Tereza se zase našla v učení mladých talentů na hradecké Střezině a do hlavního města jezdí jen párkrát 

do měsíce točit seriál ZOO. „I proto se těšíme na Vánoce, to se potkáme vždycky,“ říkají v rozhovoru pro Quartier. 

Osobnosti čísla

TEREZA & VOJTĚCH VODOCHODŠTÍ:

Víc se míjíme, 
než potkáváme

„Jako malí jsme tátovu popularitu nijak nevnímali.
Na Prima vařečku se naši vrstevníci tehdy nedívali.“

zima 2022/23
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ličky prací i koníčkem zároveň, takže jak mě 
to v mládí „trefilo“, už jsem trefenou zůstala. 
VV:  Faktem ale  je,  že první  impulz k hraní 
přišel díky Tereze, když jsem se na ni byl po-
dívat právě v Jesličkách. V tom představení 
hrál i Michal Bednář, Pavel Neškudla a další 
Hradečáci,  kteří  šli na DAMU. Přišla děko-
vačka, já seděl v hledišti a říkal si: wow, to se 
mi líbí, to bych chtěl taky někdy zažít. 

Terezo, na hradecké ZUŠ Střezina, 
konkrétně v Divadle Jesličky Josefa 
Tejkla, učíte už přes 10  let. Baví vás 
to i po takové době? 
TV: Nesmírně.  Jen mám někdy pocit,  že  je 
toho trochu moc. Věnuji se totiž jak indivi-
duální přípravě, tak klasickým přednesovým 
hodinám  i  skupinovým  lekcím. Letos navíc 
reprízujeme pět představení z loňska a dal-
ších pět nových zkoušíme. Tím, že si všech-
no zajišťujeme sami - od dramatizace textu 
přes scénografii, kostýmy až po osvětlení, je 
to někdy opravdu záhul. Na druhou stranu, 
když  vidíte,  jak  to  studenty  baví  a  jsou  do 
toho zapálení, je to velká odměna. Učím děti 
od 15 do 25 let a máme spolu krásný vztah. 
Sešla  se  skvělá  parta, mnozí  z  nich  budou 
přátelé na celý život. Vidím ve své práci vel-
ký smysl a i přes občasnou „únavu materiá-
lu“ mě obrovsky naplňuje. 
 
V letošním roce jste zazářil v mi-
nisérii Iveta reflektující život Ivety 
Bartošové. Jak zpětně tenhle projekt 
vnímáte? 
VV: Když mi volali s pozvánkou na casting, 
měl  jsem  smíšené  pocity.  Byl  jsem  zrovna 
v Benátkách, a kdo byl Sepéši, jsem upřím-
ně  neměl  moc  ponětí.  Casting  ale  dopadl 
dobře, scénář se mi líbil, ale pořád ve mně 
hlodala pochybnost, jestli to nakonec nebu-
de  v mém  podání  pořádný  trapas.  Jakmile 

se  ale  začalo  natáčet,  bylo  jasné,  že  půjde 
o výjimečný projekt. Už jen proto, jaká skvě-
lá  parta  profesionálů  se  na  něm  podílela. 
Od režiséra a scenáristy v jedné osobě přes 
mou  hereckou  kolegyni  Aničku  Fialovou, 
která ztvárnila Ivetu Bartošovou, až po celý 
štáb. Před pár týdny jsem točil druhou sé-

rii a znovu jsem si připomněl,  jak ojedinělá 
záležitost  tenhle projekt  je. Nehledě na to, 
kolik mi otevřela dveří.   

Celkově jste se za poslední rok ob-
jevil ve spoustě zajímavých rolí – ať 
už právě jako idol dívčích srdcí Petr 
Sepéši, závislý narkoman z Bangeru 
nebo pohraničník v Králi Šumavy. Jak 
Vám tohle „přepínání“ vyhovuje? 
VV: Vyhovuje mi, že nejsem zaškatulkován. 
Ačkoli svým způsobem trochu jsem, proto-
že většinou hraju záporné postavy. Asi mám 
v očích nějaké zlo. (smích) Každá role je ale 
jiná. Navíc jsou mezi jednotlivými natáčení-
mi několikaměsíční pauzy, takže se to přepí-
nání dá v pohodě zvládat. 

Oba máte zkušenosti jak s kamerou, 
tak s živým publikem. Co je pro vás 
víc? 
VV: To je těžké, každý pracuje s úplně jinou 
energií. Vystudoval jsem primárně divadelní 
herectví  a  je  ve mně  hluboce  zakořeněné. 
K natáčení jsem se dlouho neměl jak dostat. 
Navíc  jsem si myslel, že budu ten typ her-

ce, který netočí. Příležitosti, které přicházejí 
teď, považuji za obrovské štěstí. Každopád-
ně obojí má svá specifika. Divadlo vám nic 
neodpustí. U filmu zazní akce, a když to po-
kazíte, následuje stop a jede se znovu. 
TV:  Přesně  tak.  Divadlo  je  živý  tvar,  tady 
a teď. Žádná repríza není stejná a záleží na 
spoustě okolností a vlivů. Mimo jiné i na di-
vácích.  Jsou  to zkrátka úplně  rozdílné dis-
ciplíny. Mimo to si myslím, že titul z DAMU 
automaticky  neznamená,  že  budete  dobří 
i na kameře. Spousta herců netočí, ale není 
to proto, že by nebyli  talentovaní, ale pro-
tože i před kamerou se drží stále v oné „di-
vadelní poloze“. Nejsou schopní proniknout 
do svého jádra a přirozenosti, které jsou při 
natáčení důležité. V tom má Vojta velký dar, 
že zvládne oboje. Není to samozřejmost. 
VV: Když  jsem začínal v různých seriálech, 
byl jsem hrozně křečovitý a neustále vystre-
sovaný. Čím víc jsem ale hrál a „osahával“ si 
to, získal jsem před kamerou určité sebevě-
domí. To bylo mé velké štěstí. 

Díváte se zpětně na sebe a svoje vý-
kony? 
TV: Moc často to nedělám. Radši - protože 
jsem na sebe dost přísná. 
VV:  Sám  sobě  jsme  každý  největším  kriti-
kem. Mně tedy zvědavost nedá a musím se 
podívat  na  každou  svoji,  klidně  i  epizodní 
roli. Není  to narcistní,  ale  spíš  studijní  zá-
ležitost. 

Jaká role ve vaší kariéře byla zatím 
největší výzva, Terezo? 
TV: Veroničin pokoj, který jsme hráli v Jes-
ličkách. To bylo pro mě osobně představení 
opravdu na dřeň. Pláč, hysterie,… z každého 
představení  jsem  odcházela  s  modřinami 
a podlitinami. Kde kdo se mnou házel o zem. 
Navíc to bylo koncipováno tak, že s námi di-

Osobnosti čísla

„První impulz k hraní přišel 
díky Tereze, když jsem se na 
ni byl podívat v Jesličkách.“

Tereza s tátou Ivanem Vodochodským

zima 2022/23



Tereza Vodochodská 

Narodila se 7. 2. 1990 v Hradci 
Králové.

Vystudovala jazykovou 
a literární kulturu, mediální 
a komunikační studia a teorii 
a dějiny divadla.

Patnáct let externovala 
v Klicperově divadle, od 
roku 2012 učí na literárně-
dramatickém oboru ZUŠ 
Střezina.

Hrála v seriálech Ohnivý kuře, 
Slunečná, aktuálně ji můžete 
vidět v roli účetní Moniky 
v ZOO. 



Vojtěch Vodochodský

Narodil se 3. 8. 1994 v Hradci 
Králové. 

Vystudoval pražskou DAMU 
a poté hostoval v Divadle Na 
zábradlí, Divadle Viola, Na 
Fidlovačce či NoD. 

Objevil se v seriálech Ohnivý 
kuře, Slunečná, Ochránce 
nebo minisérii Případ 
Roubal. Do povědomí se 
dostal ale především díky 
roli Petra Sepéšiho v sérii 
Iveta inspirované životním 
příběhem zpěvačky Ivety 
Bartošové.
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stovky. Přitom musí být  jeden  jako druhý. 
Taky už aspoň 15  let držíme tradici tzv. vá-
nočních  šneků,  která  se  koná krátce před 
Štědrým dnem. Sejdou se u nás mraky zná-
mých,  plníme  šnečí  ulity  masem,  soutěží 
se o nejlepší chlebíčky, popíjí se a hoduje. 
Mám tyhle naše Vánoce taky moc rád, člo-
věk potká lidi, které přes rok nevidí. Třeba 
sestru. (smích) 
 
Prozradíte, do čeho se vrhnete příští 
rok, v jakých projektech vás můžeme 
vidět?  
TV:  Budu dál  točit  ZOO a  v  Jesličkách nás 
čeká pět zbrusu nových představení,  takže 
minimálně do května se rozhodně nudit ne-
budu. Ale moc se na to těším! 
VV: Mám  před  sebou  natáčení  filmu  Vlny, 
který napsal Jiří Mádl. Hraju tam hlavní roli 
a  je  to  dobový  snímek  z  okupačního  roku 
1968. Do kin přijde  v  roce 2024  a na  to  se 
těším moc!  Taky mě  čekají  další  dvě  série 
Krále Šumavy. Jak říká Tereza, nuda nebude.  

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

váci seděli na jevišti, aby byl umocněn pocit, 
že jsou s Veronikou zavřeni v onom pokoji. 
Zkrátka to byla síla – po psychické i fyzické 
stránce. Další velkou výzvou bylo představe-
ní Kočár do Vídně, které jsme uvedli mimo 
jiné  i  na  festivalu  Jiráskův  Hronov.  Hrálo 
se na točně, která byla ovládána manuálně 
a shodou okolností nám jel točit právě Vojta. 
Bylo to nádherné představení, lidé dokonce 
ve velkém překupovali  lístky, aby se na něj 
dostali. Při  jedné repríze jsem dostala puš-
kou do zátylku a měla otřes mozku. Tak to 
byl taky zážitek. 

Oba jste účinkovali ve známých seri-
álech, které běží v hlavních vysílacích 
časech. Stává se vám, že vás kvůli 
tomu lidé na ulici poznávají? 
VV:  Nedávno  se  mi  stalo,  že  mi  neznámá 
dáma v  klubu na konto  role  v  Ivetě do očí 
řekla, že jsem pěkný hajzl. Pak se rozbrečela 
a odjela taxíkem pryč. 
TV:  Mně  se  to  stává,  ačkoli  oproti  Vojtovi 
točím mnohem méně. Je to ale tím, že hra-
ju v seriálech  jako Ohnivý kuře, ZOO nebo 
Slunečná,  kde  se  cílová  skupina  pohybuje 

už kolem 10 – 17 let. Ačkoli tam mám malou 
roli, poznají mě. Většinou je tedy zmate, co 
dělám zrovna v Hradci v drogerii, a tak mám 
trochu  náskok,  než  se  osmělí  a  přijdou  se 
třeba vyfotit.  
VV: Je fakt, že jsem měl před pár lety asi tři 
natáčecí  dny  ve  Slunečné,  a  přestože  tou 
dobou vyšla řada jiných projektů, kde jsem 
hrál, tak kdykoli mě na ulici někdo zastavil, 
bylo  to  právě  v  souvislosti  se  Slunečnou. 
Přitom  jsem  tam měl  všeho  všudy  tři  re-
pliky! Na druhou stranu každý díl sledovalo 
průměrně 1 300 000 diváků. To bylo v po-
rovnání  s  ostatními  projekty  úplně  někde 
jinde. 

Na řadě seriálových projektůech se 
na různých úrovních v rámci rodiny 
potkáváte. Jak spolu, tak i s tátou Iva-
nem. Jaké to je společně pracovat?
VV: My se právě spíš míjíme. Když už hra-
jeme  ve  stejném  seriálu,  tak  ale  nemáme 
společný  jediný  obraz.  Naposledy  jsme  se 
s tátou potkali v ateliérech, kde se točí ZOO. 
Já tam zrovna točil něco jiného, tak jsme se 
pozdravili alespoň na cateringu. 

A bavilo by vás společně si zahrát? 
TV:  Nedávno  jsme  se  o  tom  s  tátou  bavi-
li, protože zrovna v ZOO hrajeme oba –  já 
účetní, on starostu. Tak jsem se ptala, proč 
spolu vlastně nemáme žádný dialog. To by 
byla fakt sranda. 
VV: Pravda,  to  bych  si  taky  nenechal  ujít. 
S tátou bych si rád zkusil něco vážnějšího – 
třeba pořádný výslech. 

Jak budete trávit letošní Vánoce? 
Máte nějaké společné rodinné zvyky 
nebo tradice, které se u Vodochod-
ských na svátky drží? 
TV:  Už  se  tomu  musím  smát,  ale  my  se 
každoročně potkáme na Vánoce u našich, 
kývneme na sebe a řekneme si: tak zas nic. 
(smích) Oba jsme totiž ve věku, kdy už by-
chom mohli svátky trávit s vlastní rodinou – 
dětmi, partnery. Ale ne, my poctivě vždycky 
přijedeme  a  od  rána  jedeme manufakturu 
chlebíčků pod přísným dohledem táty, ve-
čer rozbalíme dárky a koukáme na pohád-
ky. Já to miluju! 
VV: Ale ne že těch chlebíčků uděláme dva-
cet  jako  v  jiných  rodinách,  u  nás  jsou  to 

Osobnosti čísla

„Když mi volali z castingu, 
neměl jsem upřímně moc 

ponětí, kdo byl Sepéši.“

Sváteční chlebíčkový maraton

Inscenace Zčernal boží svět, Divadlo Jesličky Josefa Tejkla

zima 2022/23
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Podzimní  Quartier  s  pořadovým  číslem  25 
jsme přivítali opravdu netradičně – v prosto-
rách jen pár týdnů otevřené a nově opravené 
budovy školy Sion Elementary v ulici Kleine-
rových  v Hradci  Králové.  Kromě  příjemného 
počasí začínajícího podzimu jsme si vychutnali 
i speciální komentovanou prohlídku nové ško-
ly, která je svým zaměřením a výbavou v Králo-
véhradeckém kraji  jedinečnou. Máme radost, 
že se k nám opět připojili nejen naši kolegové, 
ale také vážení klienti a osobnosti východních 
Čech, kteří s námi zároveň oslavili již 6. naro-
zeniny  našeho  magazínu.  Akci  si  nenechala 
ujít  ani  tvář  čísla,  zpěvák  a  písničkář Michal 
Horák. Pohodovou „baboletní“ atmosféru ještě 
vyšperkoval koncert hradecké kapely Two4U. 
Vážení a milí, velice vám děkujeme za přízeň 
a těšíme se na prosincové setkání!  

(red), foto: Jakub Misík

To pravé podzimní 
vítání

Quartierzima 2022/23



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: 
Nové byty ve 

Stěžerách v prodeji

Byznys

Holding BICZ, který působí v oblasti investic do výnosových nemovitostí i developerských projektů, dokončil svůj další
nemovitostní projekt. V momentálně nejžádanější lokalitě na Hradecku spouští prodej osmi moderních bytů. Zveme

vás na exkluzivní prohlídku rezidenčního projektu Šulcova cihelna ve Stěžerách.

zima 2022/23
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Byznys

Dobré spojení linkami MHD, základní i ma-
teřská  škola,  praktický  i  zubní  lékař,  ob-
chod,  soukromá  minizoo.  To  je  jen  malý 
výčet  benefitů,  které  Stěžery  –  obec  se 
zhruba dvěma tisíci obyvateli takřka na do-
hled od krajského Hradce Králové – nabízí. 
V roce 2018 také právem získala Zlatou stu-
hu v soutěži Vesnice roku Královéhradec-
kého kraje. Není proto náhodou,  že právě 
zde  holding  BICZ  posledních  několik  let 
rozsáhle  rekonstruoval  historicky  cennou 
budovu, kterou proměnil na moderní byto-

vý dům splňující nejnáročnější požadavky. 
Ať hledáte domov, investici nebo inspiraci, 
jste na správné adrese. 

Kromě  kompletní  vnitřní  rekonstrukce  se 
dům dočkal nové střechy včetně krovu, kry-
tiny  i klempířských prvků a  také oken. Sa-
mozřejmostí jsou nové rozvody topení, vody 
i elektřiny. Vše v duchu konceptu ESG, tedy 
s důrazem na ochranu životního prostředí, 
trvalou udržitelnost a kultivaci života míst-
ních obyvatel. 

2+KK, 3+KK I MEZONET

V nabídce naleznete bytové jednotky o ak-
tuálně velmi žádané dispozicí 2+kk ve veli-
kosti do 55 m2, ale také větší byty 3+kk, které 
mají okolo 70 m2. Zapomenout nesmíme i na 
jeden atypický, avšak o to zajímavější mezo-
net 4+kk s výměrou 111 m2 a terasou. Prodej 
byl právě zahájen a detaily nabízených bytů 
naleznete na www.sulcovacihelna.cz  

(red), foto: archiv

Označení bytu Dispozice Podlaží Plocha Cena

101 2+kk 1. NP 55,00 m2 4 566 000 Kč

102 2+kk 1. NP 41,50 m2 3 610 000 Kč

103 2+kk 1. NP 45,20 m2 3 752 000 Kč

104 3+kk 1. NP 73,00 m2 5 791 000 Kč

201 3+kk 2. NP 65,60 m2 5 445 000 Kč

202 3+kk 2. NP 63,90 m2 5 304 000 Kč

203 4+kk 2. - 3, NP 111,3 m2 8 590 000 Kč

204 2+kk 2. NP 43,00 m2 3 790 000 Kč

V nabídce jsou aktuálně tyto bytové jednotky:

Rádi vám projekt představíme osobně. Sjednejte si schůzku s naším prodejcem:
Tomáš Petruň, tel.: +420 773 123 091, e-mail: tomas.petrun@sulcovacihelna.cz

zima 2022/23



Specializujete se na právní podporu 
realitních kanceláří. S jakými pocity 
sledujete aktuální turbulentní vývoj 
na realitním trhu? 
Nepoužil  bych  slovo  turbulentní.  Realitní 
trh  se nezmítá  v  turbulencích  jako  spíš  ve 
vlnách.  Loňský  rok  se  vezl  na  vlně  deseti-
letí, která byla hnaná velmi  levnými penězi 
a  omezenými možnostmi  jejich  investová-
ní. Covidová omezení  a  jimi daná nejistota 
nasměrovala pozornost lidí na to, co je z je-
jich pohledu jistota, a tou byla v uplynulých 
dvou  letech  cihla,  tedy  nemovitost.  Tímto 

vybičovaná  poptávka  podpořená  obrov-
ským množstvím peněz uvolněných vládou 
do  ekonomiky  a  levnými  úvěry  způsobila 
enormní  nafouknutí  realitního  trhu,  které 
nemohlo  pokračovat  do  nekonečna.  Půjčil 
bych  si myšlenku  prof.  Bárty  z  jeho  knihy 
Sedm zákonů, tedy že ta věc, která nejvíce 
přispěje k růstu civilizace, se pravděpodob-
ně  stane  i  důvodem  jejího  kolapsu.  K  rea-
litnímu  boomu  nejvíce  přispělo  množství 
a nízká cena peněz. Tento faktor nezpůsobil 
jen růst realitního trhu, ale rovněž význam-
ně přispěl k růstu inflace, na který reagovala 

Jaká je budoucnost 
realitního trhu? 

Přijde na trhu s realitami krize, nebo ne? Otázka, kterou si v současné době pokládají nejen investoři. Zeptali jsme se na názor 
zkušeného advokáta, partnera sítě advokátních kanceláří ARROWS a pedagoga JUDr. Lukáše Slaniny z Hradce Králové.    

Česká národní banka zvýšením ceny peněz, 
což  převodem  přes  drahé  hypotéky  ved-
lo  k  ochlazení  realitního  trhu.  Ke  zdražení 
peněz se přidala nejistota ohledně války na 
Ukrajině, energetické krize a vše dohroma-
dy otočilo očekávání kupujících z nekoneč-
ného  růstu  cen  nemovitostí  do  možného 
realitního  „armagedonu“. V  současné chvíli 
trh čeká na nalezení svého ekvilibria a než 
mluvit  o  realitním  trhu  jako  o  klesajícím, 
je  lepší  si  ho  představit  jako  paralyzovaný. 
Potenciální  kupující,  v  očekávání  poklesu 
cen, začali vyčkávat a z trhu se vytratila po-
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Byznys

ptávka. Bude trvat minimálně do jara 2023, 
než se kupující vzpamatují a trh začne opět 
standardně fungovat, tedy tak, jak fungoval 
před třemi a více lety. 

Z toho, co říkáte, to vypadá, že se ne-
obáváte toho, že by v příštím roce 
mohla přijít realitní krize. Chápu to 
správně. 
Otázka je, co si kdo představí pod pojmem 
realitní krize. Já bych se vyhnul takto emo-
cionálně  zabarvenému  termínu  a  za  sebe 
spíše  předpokládám  návrat  k  normálnímu 

realitnímu  trhu.  Tedy  trhu,  kde  není  na 
každou  nemovitost  deset  zájemců  a  kde 
se  vše neprodá během pár  týdnů. Vrátíme 
se k  trhu, kde bude více záležet na kvalitě 
realitního makléře. Nekvalitní makléři zaži-
jí těžké časy, spousta z nich obrazně umře 
hlady a postupně  se z  trhu vytratí. Ti ma-
kléři,  kteří umí prodávat  i na nepřehřátém 
trhu, zase budou nadále prosperovat. Z hle-

diska  kupujících,  respektive  investorů,  trh 
nabídne nové příležitosti,  jejichž využití ho 
bude dále rozhýbávat, než se po chvíli kle-
sání opět vrátí k růstu.

Zmiňujete důležitost práce realitního 
makléře, ale já bych se ráda dostala 
blíže k vaší advokátní profesi. Kde na 
realitním trhu roku 2023 vidíte úskalí 
pro prodávající nebo kupující, která 
jim může pomoci překonat advokát? 
Když  jsem  zmiňoval  realitní  investiční  pří-
ležitosti,  které  nabídne  otřesený  trh,  tak 
spousta  z  nich  bude  vyplývat  z  finančních 
problémů vlastníků nemovitostí. U vlastní-
ků  ve  finančních  nesnázích  je  vždy  riziko, 
že jim hrozí exekuce nebo přímo insolven-
ce.  Z  toho  vyplývá,  že  nákup  nemovitosti 
od vlastníka ve finančních problémech není 
jako práce s buzolou. Na tento typ transak-
cí  lze použít úsloví “no pain, no gain”,  tedy 
větší riziko této transakce s sebou nese vět-
ší  potenciální  výnos  a  úkolem  advokáta  je 

riziko vyplývající z hrozící nebo probíhající 
exekuce či insolvence eliminovat, případně 
alespoň  zmírnit.  Vedle  obvyklé  advokátní 
práce  spočívající  v  přípravě  dokumentace 
pro  realitní  transakci  vidím  pro  příští  rok 
větší objem práce při transakčním poraden-
ství  v  investičních  nákupech  nemovitostí. 
V poslední době se mezi realitními investo-
ry začíná častěji mluvit i o investici do spo-
luvlastnických podílů, což je oblast, které se 
věnuji nejen profesně, ale i v rámci vlastních 

investic  a  vidím  v  tomto  typu  poradenství 
prostor pro nárůst naší agendy, protože trh 
je v tomto segmentu připraven k růstu. 

Vím o vás, že vedle advokacie se rea-
litnímu právu věnujete i jako učitel na 
vysoké škole. Co vás k tomu vede? 
Věřím v úsloví, že nejlépe se člověk věc na-
učí  tím,  že  učí.  Před  lety  jsem  začal  školit 

realitní  makléře  a  učení  mě  začalo  bavit. 
Časem jsem sestavil výukový sylabus, který 
jsem nazval “Realitní transakce v praxi” a vy-
učuji jej jako volitelný předmět na Právnické 
fakultě  Univerzity  Palackého  v  Olomouci. 
Tento  návrat  na  mou  domovskou  fakultu 
mne namotivoval  i k tomu, že jsem se vrá-
til ke studiu, a nyní  jsem ve třetím ročníku 
doktorského studia, kdy se v mé disertační 
práci věnuji právní úpravě  realitního zpro-
středkování.  K  tomu  se  postupně  přidala 
ještě výuka v rámci programu Master of Real 
Estate  na  Vysoké  škole  finanční  a  správní. 
Všechny  tyto  aktivity  jsou  téměř  zadarmo 
a  ubírají  mi  čas,  který  bych mohl  věnovat 
advokacii,  ale  já  se  jim  rád  věnuji,  protože 
mne neustále nutí vzdělávat se v oboru rea-
litního práva a pracovat na sobě. Sám si tak 
na sebe tvořím bič, protože, jak říkám našim 
koncipientům,  “pod tlakem vzniká z uhlíku 
diamant, bez tlaku tuha do tužky”.   
 
Jak tráví advokát a jeden z partnerů 
ARROWS volný čas? 
Hlavně  se  snažím  volný,  respektive  nepra-
covní čas vůbec mít. (smích) Většinou se mi 
daří  pracovat  efektivně,  nikoliv  dlouho.  Za 
to vděčím zejména svému realitnímu týmu, 
na  který  se  můžu  spolehnout,  že  napros-
tou většinu práce pro naše klienty zastane 
minimálně tak dobře, jako bych to zvládl já 
sám.  Díky  tomu,  že  jsem  schopen  většinu 
klientské práce delegovat, tak mi zbývá dost 
času na další věci, které v životě považuji za 
důležité.  V  aktuálním období  to  jsou  vedle 
mé manželky, hlavně mídva  synové, u kte-
rých chci využít těch pár  let, kdy  jsem pro 
ně tatínek, než přijde puberta a budu pro ně 
hlavně kasička. Většinu času, který nevěnu-
ji práci,  tak  trávím s  rodinou. Chvíle, které 
mám  pro  sebe,  se  snažím  využít  ke  čtení 
a občas si jít zasportovat.

Michaela Mikysková, foto: Jakub Macháček

„Pod tlakem vzniká z uhlíku 
diamant, bez tlaku tuha

do tužky.“

„Nekvalitní makléři zažijí těžké časy, spousta z nich
obrazně umře hlady a postupně se z trhu vytratí.“
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Konec černých 
staveb v Čechách

Množství tzv. černých staveb je 
v naší republice enormní. Stojí za 
tím nevědomost, nebo schválnost?
Řekla  bych,  že  je  to  kombinace  obojího. 
Velmi často je to ale opravdu nevědomost. 
Typicky:  zdědíte  nemovitost  a  nepátráte, 
co se s ní v minulosti dělo. Nebo ji koupíte 

a automaticky počítáte  s  tím,  že  je  v po-
řádku.  Což  ale  často  není.  Samozřejmě 
existují  tací,  co  staví  bez  povolení  zcela 
vědomě čistě proto, že se jim nechce utrá-
cet za projekt a vyznávají heslo, že co oči 
nevidí, to srdce nebolí. Občas se setkávám 
i  s  názorem,  že  je  to  přece  jejich  nemo-
vitost,  a  tak  si  s  ní  mohou  nakládat,  jak 
uznají za vhodné. S  tím však samozřejmě 
stavební  zákon  nesouhlasí.  Jako  ve  všem 
ale  i  tady  platí,  že  není-li  žalobce,  není 

soudce.  Dokud  je  tedy  někdo  nenahlásí, 
nebo  to  při  kontrole  nezjistí  sám  katastr 
nemovitostí, tak to de facto nikdo neřeší.

Zhruba každá pátá stavba v České republice stojí nelegálně, uvádí statistiky. A v mnoha případech za to může nevědomost 
majitele. Jenže jak se říká - ta neomlouvá a pomůže jen tzv. dodatečná legalizace stavby. Brzy ale přijde doba, kdy vás před 
tučnou pokutou a zbouráním na černo postavené garáže, altánu či přístavby nezachrání ani ta. „S platností nového staveb-
ního zákona v roce 2024 se v tomto směru situace značně zkomplikuje, proto doporučuji řešit tyto záležitosti včas,“ říká 

profesí projektantka a majitelka A-styl group s.r.o. Michaela Ondřejka Menoušková.

„Je to složitý proces a trvá 
zhruba tři až šest měsíců.“

Michaela Ondřejka 
Menoušková
majitelka A-styl
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V jaký moment za vámi přichází lidé 
s žádostí o dodatečnou legalizaci své 
stavby?
Nejčastěji  je to ve chvíli, když v ruce drží 
oznámení  stavebního  úřadu  o  zahájení 
řízení  o  odstranění  stavby. Obdrží  výzvu, 
že  jejich  rodinný  dům  disponuje  přístav-

bou,  která  nebyla  projednána,  a  jedná  se 
tedy o černou stavbu, a proto zahajují ří-
zení o jejím odstranění. To bývá impulzem 
k tomu, aby to klient začal řešit. Máme ale 
také  klienty,  kteří  přijdou  s  tím,  že  před 
časem koupili nemovitost a nedostali k ní 
kompletní dokumentaci, jestli se na to pro 
jistotu  můžeme  podívat.  V  ten  moment 
začínáme pátrat a zjišťovat, zda je vše le-
gální. Oproti prvnímu příkladu  to má  své 

výhody. Pokud  totiž přijdete  sami a máte 
snahu to na úřadě z vlastní iniciativy „na-
rovnat“,  je k tomu přihlíženo a můžete se 
vyhnout nemalé pokutě. 

Co tedy proces dodatečné legalizace 
zahrnuje? 
Jako  první  zjišťujeme,  jaký  byl  poslední 
povolený stav. Ten se totiž může výrazně 
lišit  od  toho,  co  klientovi  reálně  stojí  na 
pozemku. A tak nemusíme nutně dodateč-
ně povolovat pouze změny, které na ní bez 
povolení provedl on sám. Historicky mohl 
někdo přidat nová okna, přistavět k domu 
pokoj,  a  podobně.  Úřad  vyžaduje,  aby  se 
posoudil poslední povolený stav, což vel-
mi často bývá  i úplně první stav výstavby 
jako  takové,  spolu  se  současným  a  vzá-
jemně se porovnaly. Všechny změny, kte-
ré tam v průběhu let nastaly, přitom musí 
být následně dodatečně legalizovány. Na-
ším úkolem je tedy vytvořit elektronickou 
dokumentaci  původního  stavu,  poté  do-

kumentaci  současného  stavu  a  následně 
vytvořit  řádnou  a  kompletní  projektovou 
dokumentaci  stejně,  jako  bychom  povo-
lovali  novostavbu.  To  znamená,  že  nesmí 
chybět stavební část, statika, elektroinsta-
lace, voda a kanalizace – vše, co se moh-
lo v nějaké míře změnit. Zároveň je třeba 
zajistit  i  veškerá  vyjádření,  což  znamená 
zařídit souhlasy sousedů a dotčených or-
gánů  -  například  hygieny,  životního  pro-
středí,  památkářů. Ve finále  zbývá  zařídit 
ještě tzv. dodatečné povolení stavby. Je to 
poměrně složitý proces a má své specific-
ké náležitosti, velmi totiž záleží, i v jaké se 
nachází  lokalitě,  zda  není  například  pa-
mátkově chráněná.  

Jak dlouho tento „legalizační mara-
ton“ trvá?
Standardně může trvat mezi třemi až šesti 
měsíci, pokud stavba vyžaduje nějaké vý-
jimky, může se jednat klidně o rok. 

Je reálné, aby si ho klient zařídil 
i sám?   
Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit pro-
jektovou dokumentaci, kterou musí zpra-
covat  autorizovaná  osoba,  tak  ne.  Pokud 
na to má čas a nervy, může si zařídit admi-
nistrativní část, tedy oběhat veškeré úřa-

dy a sousedy. Nakonec ale stejně dojde do 
fáze, kdy se bez projektanta neobejde. Kli-
ent  nás  proto  většinou  zplnomocní  a my 
to celé řešíme za něj. Ušetříme ho starostí.

Jaké případy nejčastěji řešíte? Co 
vše spadá do škatulky „nelegální 
stavba“?  
To  je  velmi  široké  téma,  existuje  také 
spousta  výjimek.  Stavební  zákon  obecně 
stanovuje  seznam  staveb,  které  není  po-
třeba  povolovat,  avšak  za  jasně  daných 
podmínek.  Například  je  možné  postavit 
zahradní doplňkovou stavbu, ale jen v pří-
padě, že nepřesahuje 25 m2 a zároveň stojí 
dál než 2 metry od hranice pozemku a ne-
nachází  se  v  lokalitě  chráněné  archeolo-
gickým  výzkumem.  Problém  je  v  tom,  že 
když stavíte garáž, zahradní domek, altán 
nebo  sklad  nářadí,  je  to  zpravidla  právě 
na hranici  pozemku,  protože  si  nechcete 
zastavovat  zahradu.  Jenže  tím  okamžitě 
porušíte jedno z nařízení a už to je důvod 

pro žádost o dodatečné povolení. V takový 
moment  stavba  potřebuje  nejen  povole-
ní, ale také výjimku, kterou musí posvětit 
sousedé.  Dojde-li  k  tomu,  že  ji  některý 
neschválí,  stavba bude muset být odstra-
něna. 

Stává se často, že se sousedé takto 
vzájemně nahlašují? 
Stává  se  to,  a  není  to  nutně  proto,  že  se 
týden předtím pohádali  u  piva  a  chtějí  si 
tak „srovnat účty“. Častěji  je důvodem je-
jich vlastní iniciativa stavět. Pokud se totiž 
rozhodnou realizovat například přístavbu, 
zažádají o stavební povolení a úřad jim ne-
vyhoví z důvodu černé stavby na pozemku 
souseda, řešit to musí. Jako projektanti se 
s  tím  setkáváme  často.  V  rámci  přípravy 
dokumentace musíme vždy zohlednit do-
pad jakýchkoli staveb na okolních pozem-
cích – ač jsou postaveny legálně, nebo ne.    

Konkrétně v této oblasti se dlouho-
době věnujete osvětě. Kde hledat in-
formace? 
Na našich webových stránkách si můžete 
stáhnout přehledný e-book, ve kterém vy-
čtete, co lze stavět bez povolení a co dělat, 
když zjistíte, že vaše stavba stojí na černo. 
Chystáme  ale  i  další  edukační  materiály. 
Na  řešení  zbývá už  jen  zhruba  rok  a  půl, 
protože od 1. 7. 2024 nabude platnost nový 
stavební zákon a bude již velmi kompliko-
vané stavbu dodatečně povolit. Proto do-
poručuji začít to řešit včas. 

Michaela Mikysková 
foto: archiv

„Pokud přijdete sami a máte 
snahu to na úřadě z vlastní 
iniciativy narovnat, můžete 
se vyhnout nemalé pokutě.“

„Jako ve všem ale i tady platí, že není-li žalobce,
není soudce.“

Stavební zákon stanovuje 
vlastníkovi stavby povinnost 
mít v držení dokumentaci 
skutečného provedení stavby po 
celou dobu její existence? 

Tuto povinnost je dobré mít na 
paměti zejména, jestliže kupujete 
jakoukoliv nemovitost (dům, 
byt, chalupu či jiné), protože 
vám je prodávající povinen od 
stavby předat dokumentaci 
skutečného provedení včetně 
vydaných povolení. Výmluva, 
že dokumentace neexistuje, 
rozhodně není relevantní. 
V takovém případě je totiž 
povinen ji na své vlastní náklady 
nechat zpracovat.

Víte, že…

zima 2022/23



22

„Aktuálně nabízíme pět 
značek prémiových hodinek: 

čtyři švýcarské a jednu 
českou.“

Tik tak, tik tak. Je čas objevit nové a jedinečné místo v Hradci Králové, které má ducha. Přímo naproti katedrále sv. 
Ducha. Nově otevřený butik Hodinářství Bechyně vás zve na exkluzivní prohlídku!

Vítejte v Hodinářství 
Bechyně

Byznys

Přímo  v  srdci  historického  centra  Hradce 
najdete novou prodejnu české rodinné firmy 
s víc než  třicetiletou  tradicí. Po Praze, Brně 
a  Českých  Budějovicích  je  to  čtvrté  místo 
v České  republice,  kde zákazníkům otevírají 
své pomyslné brány. „Hledali jsme dobrou ad-
resu s dobrou dostupností a dostatečně velké 
prostory s možností výlohy. Máme rádi i budo-
vy s příběhem. Když nám nabídli tento dům ze 
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16. století, bylo rozhodnuto. Věděli jsme, že ne-
bude jednoduché prostor zrekonstruovat tak, 
abychom zachovali jeho charakteristickou at-
mosféru, vzali jsme to jako výzvu. Ctíme tradici 
a vše, co má historii, a tento prostor to splňo-
val,“ říká s úsměvem vedoucí komunikace Ho-
dinářství Bechyně s tím, že dům je památkově 
chráněn,  rekonstrukce  proto  proběhla  na-
nejvýš šetrně a za dozoru památkářů tak, aby 
se zachovaly všechny prvky: dřevěné stropy, 
fresky,  výklenky  i  původní  zakřivení  zdiva. 
„Podle historických zdrojů v domě bydleli dřív 
kanovníci a dům byl propojen s katedrálou, 
snad podzemní chodbou. Tu jsme sice nenašli, 
ale možná tu někde pod námi stále je,“ dodává. 

Hned při příchodu vás uvítá příjemný prostor 
recepce, kde se vás ujme profesionální perso-
nál a mile zjišťuje, zda přicházíte vybrat kon-
krétní hodinky, sháníte inspiraci na dárek pro 
speciální příležitost nebo se jen a prostě jdete 

pokochat. Protože je vskutku čím. „V Hradci 
zákazníkům aktuálně nabízíme pět značek 
prémiových hodinek: čtyři švýcarské a jed-
nu českou - což je je legendární PRIM, která 
se vyrábí nedaleko odsud v Novém Městě nad 
Metují. Dále je v nabídce značka Tudor, Longi-
nes, Balmain a Tissot, ale do budoucna se bude 
nabídka rozšiřovat, Hradečáci se tedy určitě 
mají na co těšit,“ říká s úsměvem Alice Hrbko-
vá z královéhradecké pobočky.  

Z  recepce  se  přesouváme  do  nádherného 
prosvětleného showroomu s řadou designo-
vých prvků. Právě zde se otevírá plejáda nej-
různějších  hodinek  pro  každou  příležitost 
i každý věk. Jak jen si vybrat? „Nejprve je dobré 
si položit otázku, za jakým účelem si chcete 
hodinky pořídit. Zda je to dárek a chcete ob-
darovaného překvapit, nebo hledáte model na 
denní nošení, sport, nebo pracovní schůzky. 
Zkrátka co od nich očekáváte - sportovní vý-
kon, eleganci, nebo ozdobu,“ radí Alice a dopl-
ňuje, že ženy většinou zajímá design, hodinky 
rády ladí ke šperkům. Muže spíše zajímá, na 
jakou příležitost jsou vhodné, a řeší typ stroj-
ku nebo náramku. 

Když zúžíte výběr svých „tikajících favoritů“, 
přichází nejpříjemnější část, kdy u šálku dob-
ré kávy nebo sklenky prosecca zkoušíte a zva-

žujete všechna pro. Samy specialistky prodeje 
přiznávají,  že  není  dobré  výběr  uspěchat. 
„Rády klientovi věnujeme čas, nákup hodinek 
není záležitostí pár minut. Nezřídka se nám 
stává, že zákazník odejde bez hodinek a druhý 
den se vrátí, že na ně nemůže přestat myslet, 
a koupí si je. Všechno má svůj čas.“ 

Na  závěr  se  ladí  poslední  detaily,  například 
zda využijete možnosti unikátní rytiny. V Ho-
dinářství  Bechyně  totiž  nabízí  individuální 
rytí  hodinek  buď  na  zadní  stranu  pouzdra, 
nebo na sponu. „Je to poměrně vyhledávaná 
služba a krásná upomínka – například k příle-
žitosti narození dítěte nebo promoce. Často to 
využívají i firmy jako odměnu pro významné 
kolegy a zaměstnance.“

Nezapomeňte,  čas  běží…  tak  na  viděnou 
v Hodinářství Bechyně!  

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora

„Zajistíme také individuální 
rytí hodinek buď zezadu na 

strojek, nebo na sponu.“
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Pánové, proč je nábytek v zahradě tak 
důležitý?
TJ: Nábytek nám zprostředkovává komplexní 
zážitek z prostoru, ze zahrady, z parku, z uli-
ce. Nabízí nám zastavení. Zároveň, pokud  je 
to nábytek hezký a poctivý, dokáže význam-
ně  přispět  ke  kvalitě  zážitku...  Lavička  nebo 
židle  patří  k  hospodářskému  stavení  stejně 
jako k moderní  residenci, kde není práce za 
humny prioritou. Zkrátka, je to zprostředko-
vatel vztahu s místem, s lidmi. Kvalitu interié-
ru si nedovedeme představit bez pohodlného 
a kvalitního stolu nebo postele. S venkovním 
prostředím je to stejné.
MJ: Zahradní nábytek dokonale doplňuje ob-
raz vaší zahrady. Dodává jí charakter, zdůraz-
ňuje oblíbená místa. Nechá vás snít i pracovat 
pod  korunami  stromů,  pod  širým  nebem. 
Může  to  fungovat  na malém  balkóně,  v  za-
hrádce veřejné kavárny nebo v parku. Navíc 
dnešní možnosti designu nábytku jsou neko-
nečné. 

Zapadá to do konceptu zahrady, která 
podle vás představuje pátý pokoj domu?
TJ: Rozhodně. Vždyť naše zahrada či terasa – 
náš pomyslný pátý pokoj - si zaslouží kvalitní 
místo pro odpočinek,  pobavení nebo práci... 
Nebo  jinak -  to vy si  zasloužíte dobrou žid-
li nebo poctivý stůl pro snídani. To je teprve 
komplexní kvalita. Také jde o řemeslo. Velkou 
část  roku  trávíme  na  zahradě  za  naším  do-

mem, na terase či balkóně bytu, v atriu. Prostě 
venku.  Abychom  si mohli  užívat  krásné  dny 
plně, musíme mít místo, které nám pomůže si 
je uvědomit. 
MJ: Venkovního nábytku je nepřeberná řada. 
Různé materiály, různý design, různé kvality.  
Základními materiály jsou dřevo, ocel, ale dnes 
už také plast, hliník, nerezová ocel a v nepo-
slední  řadě  kámen  či  beton.  Tyto materiály 
se pak kombinují  s  různými polstry,  výplety, 
polštáři,  čalouněním. Kombinací  je  skutečně 
mnoho. Rozdíl  je  v  kvalitě  a  pohodlí.  K plné 
kvalitě  patří  především  ergonomie.  Pohovka 
nebo  stůl  mohou  vypadat  na  první  pohled 
krásně,  ale pokud není dobře  vyřešen  vztah 
mezi anatomií lidského těla a tělem nábytku,  
chybí pohodlí a nebude to fungovat. Zkrátka 
vybírat se musí očima i osobní zkušeností. 

Znamená to tedy, že venkovní nábytek 
je třeba vybírat stejně pěčlivě jako do 
interiéru?  
TJ:  Jistě.  Jenom  je  to,  řekněme mladší  obor. 
Nebo  se  mu  v  minulosti  nevěnovala  taková 
pozornost.  Přesto,  že  slavná  jména  designu 
a  architektury  navrhovala  nábytek  pro  ex-
teriér.  Janák,  Jurkovič,  Rothmayer,  Plečnik 
a mnoho dalších. Znáte překrásné fotografie 
zahradního  nábytku  prvotřídního  fotografa 
poloviny 20.  století  Josefa Sudka ze  zahrady 
autora  nábytku  architekta Otto  Rothmayera 
v jeho vlastní zahrady u břevnovské vily? Fo-

tografie i nábytek jsou k vidění v Umělecko-
průmyslovém muzeu v Praze. Patří to do kapi-
tol tzv. užitého umění. Ty fotografie vyjadřují 
beze slov to, o čem si tu povídáme. Dnešními 
nositeli  tématu  jsou  světová  jména  designu 
a  architektury.  Náš  národní  exteriérový  de-
sign mezi světovou špičku patří. Napadají mě 
jména Karásek, Hegmon, královéhradecká ar-
chitektka Dařbujánová, Štreit, Padrnos a další.

New Visit taktéž navrhuje nábytek. Jak 
taková tvorba probíhá?
MJ: Tomáš navrhl s kolegy již několik typů la-
vic a laviček pro naše parky a zahrady. S ar-
chitekty  Davidem  Prudíkem  a  Markem  Le-
hmannem navrhli lavičky pro Střelecký ostrov 
v Praze 1, pro zámecký park ve Ctěnicích, pro 
pardubický  Podzámecký  park  a  další  místa. 
Ale  také  informační  systém  pro  Poděbrady 
s  Honzou  Padrnosem.  Dnes  je  v  dokončo-
vání  realizace  zámeckého kopce  v Náchodě. 
Zobytňujeme krajinu. Cesty, mosty, osvětlení, 
vegetaci a k tomu také nábytek a informační 
systém. Náchod tak má od Tomáše a Ondře-
je Černíka svůj nový nábytek. Materiálem byl 
český jasan ztepilý a ocel. Tomášova žena Jitka 
navrhla  noblesní  zahradní  stůl  s  kamennou 
deskou  z  toskánského mramoru.  Nebo  také 
barový jídelní stůl „Kávové zrno“ s velmi ten-
kými nožičkami, nad kterými plave kamenná 
deska z africké žuly. Zkrátka v New Visit na-
vrhujeme  nábytek  pro  venkovní  gastrono-

V našem pravidelném seriálu o designových zahradách jsme si tentokrát povídali s oběma bratry a spolumajiteli rodinné 
společnosti z Hradce Králové Mirkem a Tomášem Jiránkovými. O nábytku, kráse a pohodlí. 

Kulatý stůl z carrarského toskánského mramoru. Design: New Visit architects, Jitka Jiránková

Obytná zahrada 
a nábytek v ní
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mii, barové stoly a mnoho dalších prvků jako 
nedílnou  součást  krajinářské  architektury 
a zahradního designu. Navrhneme-li pro kli-
enty zahradu, navrhneme i místo k posezení 
a  k  tomu  také  navrhneme  nebo  pomůžeme 
vybrat  odpovídající  nábytek.  Proto  ta  obyt-
ná zahrada. A aby se vám u knížky příjemně 
usínalo, přijďte si k nám vybrat z naší kolekce 
venkovních polštářů.        

Jaké další vlastnosti má mít dobrý ná-
bytek pro zahradu? Jak se pozná?
TJ:  Prioritou  je  opravdu  komplexní  kvali-
ta. Důležitý  je soulad s prostorem, s domem 
i s tělem. Také odolnost v čase. Pro nás je vel-
mi  důležité  zejména  pohodlí,  jednoduchost 
údržby, soulad se zahradou i domem. Rádi pro 
klienta navrhneme něco dobrého a nebo mu 
pomůžeme  s  výběrem  nábytku,  provedeme 
ho až k jeho spokojenosti. To je naše poslání.
MJ:  Naše  společnost  si  zakládá  na  těchto 
aspektech, které jsou cestou ke spokojenému 
odpočinku  na  vaší  terase  či  balkóně.  V  na-
bídce New Visit Garden Store, tedy v našem 
centru zahradního designu, najdete prémiový 
venkovní nábytek od českého výrobce Todus, 
jehož nábytek má základní rám z lakovaného 
nerezu a velmi kvalitní polstry a polštáře, které 
nemusíte uklízet před deštěm. Díky speciální 
technologii velmi rychle vyschnou, a můžete 
tak brzy po dešti odpočívat. Další možností je 
nábytek z hliníku s velmi kvalitní UV ochranou 
proti  povětrnostním podmínkám od  italské-
ho výrobce Varaschin. Tato společnost vyrábí 

designové  skvosty  vysoké  kvality.  Z  kolébky 
designu, Itálie, nabízíme kvalitní plastový ná-
bytek  značky Nardi,  vhodný  jak pro privátní 
užití, tak je tato značka velmi rozšířená v ko-
merčních  projektech  jako  jsou  restaurace, 
hotely,  wellness  centra  či  firemní  prostory. 
Tradičním materiálem pro výrobu špičkové-
ho nábytku je teak. Německý výrobce Garpa 
je ceněn zejména pro svoji kvalitu, originální 
design a šíři nabídky. Krásný detail. Nábytek 
Garpy  je  vhodný  pro  zahrady,  terasy,  zimní 
zahrady, komerční prostory. Nezapomínají ani 
na herní stoly. Krásné kousky nábytku v naší 
prodejně doplňují zahradní světla, nádoby pro 
rostliny, misky, prvky pro venkovní kuchyně či  
venkovní grily. Lidé se často zmýlí při náku-
pu z časopisu nebo internetu. Přijďte k nám,  
posadit se do své budoucí pohovky. Rádi po-
radíme, co si vybrat a kam se posadit ve své 
zahradě. Budete našimi vítanými hosty. 

(red), foto: Jitka Jiránková, Pelech L. a archiv New Visit 

Byznys

inzerce

Křesílka v zahradě od německé značky 
Varaschin. New Visit architects

Lavička se stolkem od italské značky Nardi
Odpočinková zahradní lounge od německé 
značky Garpa
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tedy před velkou výzvou a museli začít úplně 
od začátku. Hned v roce 2016 jsme po interní 
soutěži vybrali pardubické studio Med Pavlík 
architekti v čele s Ing. arch. Tomášem Medem, 
a společně začali pracovat na kompletním pře-
pracování území. S odstupem musím říci, že je 
to  výjimečný  počin,  protože  návratem  prů-
chodu do Machoňovy pasáže se nám de facto 
podařilo dotvořit samotné centrum města. 

Co vás přimělo do takto komplikované-
ho projektu vstoupit? 
PK: Byla to výzva a výzvy mám rád. Faktem je, 
že dvacet let si s tímto prostorem žádný in-
vestor nedokázal poradit. Částečně to byl tak 
trochu i sentiment, protože jsem svoji karié-
ru začínal v roce 1987 v Průmstavu Pardubi-
ce a právě tato lokalita byla jednou z těch, ve 
kterých jsem stavěl. Takový pomyslný návrat 
ke kabelům a teplovodům.  (smích) Současně 
se mi podařilo zúročit zkušenosti z několika 
let  práce  na  pardubickém  stavebním  trhu. 
Když do projektu nastoupila kolegyně Moni-
ka Langrová, věci se daly rychle do pohybu. 

Po letech práce se váš velký developer-
ský projekt v samém centru Pardubic 
chýlí ke konci, a tak je prostor trochu 
se ohlédnout. Kdy a jak se začala psát 
první kapitola projektu Smilova?
PK:  V  roce  2016  jsme  koupili  rozpracovaný 
projekt  přestavby nejvýznamnější  historické 
tiskárny na východě Čech v pardubické Smi-
lově ulici. Původní developer se po osmi  le-
tech snahy o získání stavebního povolení do-
stal do slepé uličky a projekt prodal. Nám se 
následně po složitých  jednáních se sousedy, 
městem a dalšími dotčenými orgány podařilo 
spolu  se  dvěma  dalšími  domy  koupit  poze-
mek,  kde  historicky  býval  průchod  do Ma-
choňovy pasáže. Tím se nám otevřelo velké 
pole působnosti a příležitost vytvořit opravdu 
jedinečný  prostor.  Chtěli  jsme  na  pozemku 
vybudovat moderní bydlení, ale zároveň za-
chovat genius loci místa a navrátit Pardubá-
kům pěší průchod na třídu Míru. 

ML: Původní projekt byl v rámci územního ří-
zení zatížen mnoha komplikacemi. Stáli  jsme 

Výstavba jedinečného rezidenčního projektu pod taktovkou královéhradecké společnosti STAKO v srdci Pardubic jde 
do finále. Jak se jim podařilo přeměnit dlouhé roky neutěšenou, přesto prestižní lokalitu v sousedství třídy Míru, na 
moderní komplex plný zeleně a  desítkami luxusních bytů, prozradili šéfka developerských projektů STAKO Monika 
Langrová a ředitel společnosti Petr Kulda.  

Smělý projekt 
Smilova

Zhruba za dva a půl roku jsme drželi v ruce 
územní rozhodnutí i stavební povolení. Což je 
na české poměry opravdu výkon. 

Již nějakou dobu v centru Pardubic sta-
víte, v plánu jsou desítky bytů. V jaké je 
projekt aktuálně fázi? 
ML:  Aktuálně  dokončujeme  stavbu  a  v  létě 
2023 bychom měli kolaudovat. V místě vyros-
te moderní bytový komplex s funkčním par-
terem a komerčními plochami. Připravili jsme 
široké spektrum bytů od malých investičních 
po  luxusní velké byty. Všechny  jednotky vy-
nikají pečlivě promyšleným, funkčním a uži-
tečným  dispozičním  uspořádáním.  Nechybí 
prostorné  lodžie, balkony a  terasy. Momen-
tálně  je  v  prodeji  poslední  kolekce  patnácti 
jedinečných bytů řešených jako 3+kk a 4+kk. 
Zkrátka do detailu vybroušené bydlení v cen-
tru Pardubic v kontaktu s pěší zónou, přesto 
v  klidovém parkovém prostoru  se  vzrostlou 
zelení. Tento projekt  je  jedinečný také svým 
řešením parkování. Navržené parkovací domy 
jsou „schovány“ uvnitř komplexu a jsou s ním 
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funkčně spojeny. Každý majitel tak dojde po-
hodlně  suchou  nohou  až  ke  dveřím  svého 
bytu. 

Projekty rezidenční výstavby jsou 
obecně velmi atraktivní, bytů je stále 
nedostatek. Čím to je, že nová výstav-
ba tak vázne a není schopná uspokojit 
poptávku?  

PK:  Nevázne  ani  tak  výstavba,  jako  povolo-
vací  proces.  V minulosti  byl  stavební  zákon 
jednoduchý a povolování staveb bylo úměrně 
tomu rychlé a poměrně bezproblémové. Od 
revoluce se však několikrát novelizoval a ka-
ždá změna byla z mého pohledu  jen dalším 
krokem do pekla. 

ML: Když to vztáhneme na projekt Smilova, 
tak  jen  pro  účely  podání  žádosti  o  územní 
rozhodnutí  jsme  museli  stavebnímu  úřadu 
dodat  zhruba  šedesát  vyjádření  od  různých 
dotčených orgánů a správců sítí. Není to le-
gislativně jednoduchá záležitost. 

PK: V délce povolovacího řízení jsme na 158. 
místě na  světě. To  asi mluví  za  vše. Deve-
lopeři v naší metropoli dokonce uvádějí, že 
průměrná  doba  povolování  staveb  v  Praze 
je aktuálně 10  let. Platí, že čas  jsou peníze, 
a tak se to samozřejmě promítá do cen bytů. 
Deset let musíte financovat tyto složité le-
gislativní  procesy,  kterým  se  v  současné 
době už musí  věnovat  specialisté. Hlavním 
problémem  je  ovšem  ten  strašidelný  sta-
vební  zákon. Nová  podoba  zatím  vstoupila 

v  účinnost  pouze  v  malé  míře.  Jeho  pod-
statná  část  se  však  opět  stala  předmětem 
politického  boje,  což  do  budoucna  nevěstí 
nic dobrého. Původní návrh byl přitom re-
voluční a povolování staveb zásadně zjedno-
dušoval a urychloval. Dalším faktorem je, že 

není  kde  stavět. Města  zatížená  byrokracií 
nejsou schopná schválit nové územní plány, 
a  otevřít  tak další  plochy  k  výstavbě.  Třetí 
„brzdou“  jsou pak spolky a  sdružení všeho 
druhu,  které mají  možnost  celý  povolova-
cí proces napadat a prodlužovat. A to není 
zdaleka jen otázka bytové výstavby.   

Velkým tématem jsou aktuálně také 
ceny bytů. Proč podle vás tak rostou 
a jaký vývoj v tomto směru dále očeká-
váte? 
ML: To je tak trochu věštění z křišťálové kou-
le. Pravda je taková, že cenu bytů v současné 
době ovlivňuje řada faktorů: inflace, válka na 
Ukrajině,  ceny  energií,  které  se  projeví  do 
cen všech stavebních materiálů a v neposled-
ní  řadě  také Green Deal  s  elektromobilitou. 
Nové  vyhlášky,  normy  a  požadavky  přináší 
do  projektu  velice  komplikovaná  technická 
řešení,  která musíme  splnit,  a  cenu bytu  to 

samozřejmě  zvyšuje.  V  konečném  důsledku 
to všechno zaplatí právě kupující. Proto si do-
volím tvrdit, že ceny nových bytů určitě ne-
půjdou dolů, možná budou chvíli stagnovat. 

PK: Souhlasím, ono ani není kam jít s cenami 
dolů,  protože  náklady  pořád  rostou.  V  po-
slední době se u nás navíc šíří nový trend, kdy 
města a obce začínají po developerech poža-
dovat určitou „lokální daň“ neboli poplatek za 
hrubou podlažní plochu. Když si to přepočte-
te na průměrný byt o rozloze 55 m2, vychází 
to na zhruba 120 tisíc korun. Je to další náklad 
navíc, který se promítá do ceny nových bytů. 

Blíží se konec roku 2022 a začátek roku 
nového. Jaké výzvy v oblasti develop-
mentu čekají STAKO v příštích měsí-
cích a letech? 
PK: Připravujeme velký projekt v Kuklenách, 
Bydlení NA ZÁPADĚ, kde chystáme výstavbu 
zhruba 500 bytů. Dobu  realizace odhaduje-
me na zhruba 10 let. V Kolíně rozjíždíme ještě 
rozsáhlejší  projekt,  tam  by  mělo  vzniknout 
zhruba 700 nových bytů. Průběžně budujeme 
také v Milovicích u Prahy, kde nás čeká po-
slední etapa výstavby tří bytových domů. 

ML: Mimo  to máme  rozpracovaný  i  bytový 
dům  PLACHTAPARK  v  lokalitě  Na  Plachtě. 
Chystáme další rozšíření Hotelu Aldis o druhé 
křídlo, čímž se zdvojnásobí kapacita součas-
ného nového Hotelu Aldis. 

Michaela Mikysková 
 foto: archiv

„Byla to výzva. Dvacet let 
si s tímto prostorem žádný 

investor neporadil.“
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Moje místa
Jsou místa, která na vás dýchnou. Místa, která vás 
chytí za srdce, a  potom místa, která se stanou vaší 
nedílnou součástí. Zjistit, jakému místu propadl dlou-
holetý zahraniční rozhlasový zpravodaj a novinář Petr 
Voldán, byl trochu oříšek, protože přirozeně nešlo jen 
o  jednu destinaci. Která místa tedy nakonec do naší 
rubriky vybral a proč? 
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Někdy v roce 1995 jsme tam šli do dřevěné 
hospody The Dickens Inn, bývalého pivova-
ru z 18.století, na moji první pintu černého 
piva  Guinness.  Později  jsem  se  do  britské 
metropole vrátil na  tři  roky  jako stálý  roz-
hlasový  zpravodaj  a  vracím  se  tam  vlastně 
stále. Téměř pokaždé nevynechám ani ma-
lebnou dřevěnou hospodu, do které prý rád 
chodil i Charles Dickens. 

Jaké je vaše nejoblíbenější místo?
Obávám se, že jen jedno místo asi vypích-
nout  nedovedu.  A  to  nejen  s  ohledem  na 
to, že  jsem zhruba třetinu života prožil ve 
třech dalších zemích. Profese rozhlasového 
zpravodaje mně i rodině umožnila vyzkou-
šet  si,  jaké  to  je  žít  a pracovat několik  let 
v  Londýně, Moskvě  nebo  v  Bruselu.  Když 
k tomu přidám jedenáct destinací v Evropě 
a Asii, kde  jsem měl šanci pobývat opako-
vaně  a  pak  i  nějaký  čas  při  natáčení  tele-
vizních  cestopisných  fejetonů  oblíbeného 
pořadu Postřehy odjinud, pak je volba ještě 
těžší. Dát přednost místům v zadumaném 
Finsku  před málo  známým,  leč  neobyčej-
ným  Walesem,  vynechat  malebnou  Maltu 
nebo svérázné Irsko či snad úžasnou Gru-
zii? A proč přeskočit  třeba  trochu přehlí-
žené Skotsko? Nebo zapomenout na, často 
pouze  přes  stereotypní  atributy,  opěvo-
vané Švýcarsko, které ale dovede zaskočit 

pozoruhodnými  detaily,  či  na  úchvatné 
Savojské Alpy s malebným střediskem Me-
ribel-Mottaret v oblasti Les Trois Vallées? 
Proto  těžká  odpověď.  Tím  spíš,  že  i  na-
vzdory bezpočtu zážitků z cest (nebo vlast-
ně díky nim) zastávám názor, že nejlépe je 
doma. Což je pro mě okolí České Skalice - 
Babiččino údolí, Ratibořice - a k tomu jako 
protiklad - Praha. Nakonec tedy volím (bez 
snižování přitažlivosti ostatních míst) Lon-
dýn, Alpy ve Francii a region Němcové, Ji-
ráska i Čapka…

Vzpomenete si na jejich úplně první 
návštěvu? 
V případě Babiččina údolí, přesněji jen kou-
sek vzdálené Zlíče, dnes součásti České Ska-
lice, je to vlastně nemožné. Protože poprvé 
jsem se u babičky a dědy ocitl ještě v zavino-
vačce a v tom věku si asi nikdo nic nepama-
tuje. Co si  jako první vybavím, to je z časů, 
když jsem už dokázal udělat první kroky. Na 
dvorku domku u kůlniček  jsem seděl u psí 
boudy a „dělil se” s huňatým hafanem o jeho 
příděl potravy v kastrůlku. Přímo v magic-
kém údolí je asi mojí nejsilnější vzpomínkou 
obrázek po splavu běhající Libuše Geprtové 
jako Viktorky při  natáčení Babičky. V Lon-
dýně  to pak byla procházka s  legendárním 
Karlem  Kynclem  v  Docích  svaté  Kateřiny. 

A co francouzské Alpy? 
Přednosti největšího propojeného  lyžařské-
ho  areálu  světa  “Tři  údolí”  ve  Francii  jsme 
premiérově okusili v roce 2005. A od té doby 
jsme  si  kouzlo  mnohokrát  rádi  zopakovali. 
Když  jsme do Mottaretu  v  nadmořské  výš-
ce 1 700 metrů nad mořem vyšplhali autem 
poprvé, netušili  jsme, že nás bude letovisko 
a přilehlá údolí lákat nejen perfektními sjez-

„Londýnskou Tate 
Modern si připomínám 

oblíbeným šálkem espressa 
s uměleckým designem.“

Babiččino údolí

Umění na vrcholcích Savojských Alp

Nejen lyže, ale i místní speciality je třeba 

vyzkoušet. Šálek z Tate Modern

zima 2022/23
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„Když přibalíte Génépi, likér z alpského pelyňku, slabšího 
a sladšího “příbuzného” absintu, neuděláte chybu.“

břehy  vodního  náhonu  při  rudém  západu 
slunce si občas nenechám ujít ani já.

Existuje něco, s čím se rozhodně vy-
platí odtud odjet? 
Londýnskou Tate Modern  si  i  doma  připo-
mínám  oblíbeným  šálkem  espressa  s  umě-
leckým  designem  ze  své  malé  sbírky  šálků 
s  příběhem.  Jak  jsem už  konstatoval,  každý 
má  ovšem  jiné  představy.  Z  Londýna  si  ale 
všichni mohou odvézt nejen nějaký tradiční 
suvenýr,  pro mě  to  je  hořko-sladká  pome-
rančová marmeláda s kousky kůry a britské 
máslové sušenky, ale asi nejcennější jsou zá-
žitky  –  třeba  z  legendárních  muzikálových 
scén.  To  samé  platí  v  případě  Savojských 
Alp. Když navíc k obrazům horských pano-
ramat zafixovaným v hlavě přibalíte přibalí-
te Génépi, likér z alpského pelyňku, slabšího 
a  sladšího  “příbuzného”  absintu,  neuděláte 
chybu.  A  budete mít  doma  francouzská Tři 
údolí podle názvu, ve skutečnosti lyžařský ráj 
ve čtyřech údolích, ještě v létě. Kraj Boženy 
Němcové, Aloise Jiráska i Karla Čapka kolem 
České Skalice si dnes už můžete připomínat 
spoustou zajímavých  suvenýrů. V  tom  jsme 
se hodně polepšili. Ale myslím, že se vyplatí 
odjíždět odtud s přáním nebo rovnou před-
sevzetím znovu sem zamířit. Třeba na kole, 

které si tu můžete i půjčit - pomalu se totiž 
začíná rýsovat i okruh kolem nádrže Rozkoš. 

Proč podle vás stojí za to se na ta místa 
vracet? 
Odpověď bych rád shrnul pro všechna “moje 
místa”,  nejen  pro  tři  tentokrát  podrobněji 
zmíněná.  Pro mě  jsou  jednoznačným argu-
mentem pro návrat kamkoli zážitky, detaily, 
které jinde nenajdete. To je ten magnet. Čas-
to je spojený s tzv. českými stopami ve světě. 
Na Maltě  je  to městečko,  spíš  čtvrť Balzan, 
kde ve slepé uličce na adrese Alley no 2, St. 
Mary Street žila Adina Mandlová, ve Walesu 
bych u moře znovu  rád viděl dům s autor-
skou pečetí Jan Kaplický, v Londýně se těším 
do  obchodního  domu  Fortnum  &  Mason, 
který zdobí unikátní orloj. A nakonec se moc 
rád vrátím ke kořenům (to  je největší argu-
ment) do údolí, kterým pod zámkem Ratibo-
řice teče Úpa…

(red) 
foto: archiv Petra Voldána

dovkami.  Ale  zkušenost,  že  lyže  připnete 
přímo před apartmánem a pak už jen jezdí-
te a  jezdíte bez  jakéhokoli čekání u  lanovek 
a  stejně  nemáte  šanci  vyzkoušet  všech ne-
uvěřitelných 600 kilometrů tratí, byla tehdy 
ohromující. 

Co si žádný návštěvník na těchto mís-
tech nesmí nechat ujít?
Radit v případě Londýna je těžké, každý si ve 
městě na Temži může najít to své podle toho, 
co má rád, co ho baví. Proto je moje reakce 

silně subjektivní, i když ani já nevynechávám 
místa, na která míří  i  lidé, kteří  jsou  tu po-
prvé. Takže nábřeží Temže a Big Ben neboli 
Velký zvon, Tate Modern - muzeum moder-
ního umění v budově bývalé elektrárny a už 
zmíněné  “Kateřinské  doky”,  to  jsou  moje 
stálice. A pak určitě fish and chips… V Savoj-
ských  Alpách  je  příjemné  doplnit  skvostné 
lyžování i uměním, které každoročně připraví 
v letoviscích i přímo u stanic lanovek nějakou 
překvapující  expozici  a  pochopitelně  nelze 
neochutnat  regionální  (na  to  se  tu  hodně 
sází) gastronomické speciality. Chuť  fondue 
ze sýra Beaufort nebo tartiflette - brambor 
zapečených  s  místním  sýrem  Reblochon, 
slaninou, cibulí a bílým vínem budete cítit na 
jazyku ještě dlouho po návratu domů. U Ba-
biččina  údolí  je  to  pro  mě  neopakovatelná 
atmosféra. Ve všeobecně známých “kulisách” 
Starého bělidla, zámku Ratibořice, ale i méně 
zmiňovaného  Loveckého  pavilonu  je  uklid-
ňující toulat se v neexponovaných časech. Jak 
denních, tak pokud jde o roční období. Ranní 
opar  nad  loukami  pod  zámkem,  zasněžené 

Novinář, moderátor, milovník 
kávy, cestovatel a spisovatel 
se narodil se v roce 1953 
v Pardubicích. Po studiích 
žurnalistiky nastoupil do 
rozhlasu v Praze a většinu 
své novinářské kariéry strávil 
v zahraničí. Nejprve jako 
zpravodaj v Moskvě, následně 
v Londýně a poté opět v Moskvě. 
Od roku 1999 také natáčí 
cestopisný pořad České televize 
Postřehy odjinud. 

Petr Voldán 

Životní stylzima 2022/23
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Druhý nejlepší 
stadion po Slavii
Nejen fotbalová veřejnost v Hradci Králové se konečně dočká vysněného stadionu. Půjde-li vše nadále podle plánu, bude 
v Malšovicích k 30. červnu 2023 dokončena nová multifunkční aréna. Pomalu dvacet let sleduje a osobně o realizaci nové 
arény usiluje Richard Jukl, generální manažer prvoligového fotbalového klubu. „Stavíme nadčasový multifunkční stadion, 
který splňuje všechna naše přání. Po Slavii budeme mít druhý nejlepší stadion,“ říká bývalý ligový fotbalista a nynější šéf klubu. 

Ve vedení fotbalového klubu figurujete 
od roku 2004. Během té doby se mlu-
vilo o několika projektech výstavby no-
vého stadionu. Až nyní nová aréna po-
malu doznává konečné podoby. Jak za 
ty roky vnímáte vývoj realizace? 
Troufám si tvrdit, že po těch všech peripeti-
ích, které jsme absolvovali a kterými jsme si 
prošli, možná stálo za to stavbu oddálit. Ve fi-
nále stavíme nadčasový multifunkční stadion, 
který splňuje všechna naše přání o tom, jaký 
stadion  jsme  v Hradci  chtěli.  Stadion  vyho-
vuje  parametrům  UEFA  kategorie  4.  Může-
me zde hrát zápasy reprezentací  i evropské 
poháry, což ne na každém stadionu u nás je 

možné. Stadionů, které toto umožňují a spl-
ňují, je u nás šest, možná osm. Za nás tedy pa-
nuje maximální spokojenost, byť jsme museli 
zdolat nejedno úskalí. 

V čem bude podle vás nový stadion na 
první pohled výjimečný? 
Zůstanou  ikonická  lízátka.  I  když  se  na  no-
vých  stadionech  už  takové  osvětlení  nedě-
lá a využívá se osvětlení obvodové,  tak  tady 
bude  zachována  dominanta  Hradce,  která 
sem neodmyslitelně patří. Dokonce to ani ne-
budou nová lízátka, ale ta původní, která jsou 
repasovaná. To bude první prvek, který je do-
minantní  pro  architekturu.  Druhým  je  plášť 

stadionu. Obávali jsme se, že za ty peníze ne-
budeme schopni udělat celý obvodový plášť, 
možná jen z  jedné strany, ale nakonec bude 
aréna  kompletně  pokryta  obvodovým  pláš-
těm a vkusně zapadne do prostředí v Malšo-
vicích. 

Často se zmiňuje multifunkčnost nové-
ho stadionu. Jaké akce tedy bude mož-
né v Malšovicích uspořádat?
Onu multifunkčnost je třeba rozdělit na vněj-
ší  a  vnitřní.  Vnější multifunkčnost  je  jedno-
dušší,  protože  jsme  v  malšovickém  areálu, 
máme kousek Orlici, Flošnu,… Toto prostředí 
přímo vybízí k tomu, aby byl stadion využitý 

zima 2022/23
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k pestrým akcím,  jako jsou dožínky, výstavy, 
veletrhy, burzy, festivaly... To vše tady zůsta-
ne zachované a prostor na  tyto akce  je zde 
naprosto  ideální.  Chceme  zde  pořádat  také 
koncerty, ale v omezeném počtu, protože na 
hrací  ploše můžeme udělat  během  jednoho 
týdne  jeden dva koncerty a  to  ještě v době, 
kdy se nehraje fotbal, jinak bude trávník zni-
čený. Zde počítáme s kapacitou až 25 tisíc lidí. 
Koncerty uvnitř  stadionu by byly  v menším 
obsazení do tisíce návštěvníků. 

Dostane se také na další i menší kultur-
ní akce? 
Určitě,  napadají  mne  divadelní  představení, 
promoce… Pro tyto účely bude k dispozici sál 
V.I.P.,  který umožní pořádání firemních akcí 
s kapacitou 800 až 1000 lidí. Mimo kulturně 
společenských akcí vzniknou v útrobách sta-
dionu také tři  tělocvičny, které ale nebudou 
tak  velké.  Mohou  je  využít  pro  cvičení  na-
příklad maminky s dětmi, kurzy jógy a další. 
Tělocvičny nebudou nositelem extra příjmů. 
Hlavní příjem by měl plynout z výše uvede-
ných kulturně společenských akcí. 

Jaké další přednosti stadionu byste vy-
zdvihl?  
Například  světelné  tabule,  které  budou  na 
protilehlých  krátkých  tribunách  a  budou 
tak velké, že se na nich dají přenášet záběry 
z hrací plochy, z koncertů a dalších akcí. Do-
konce budou větší než na Slavii nebo v Plzni, 
když si to porovnáme. V útrobách tribun, kte-
ré  se mohou  otevřít  i  pro  akce  venkovního 
rázu, pak máme prostory s bufetem a sociál-
ním zázemím. Pro partnery bude k dispozici 
zatím 12 skyboxů s možností rozšíření o další 
dva. Veřejnost bude moct využívat outdooro-
vé hřiště na venkovní ploše u vstupu stadionu. 
Okolo stadionu vyroste pomyslný ovál, který 
ovšem bude asfaltový, protože  tartanový by 
se zničil. Plochy kolem stadionu bude možné 
využít k volnočasovým aktivitám a sportování 
Hradečáků. 

Prestiž Hradce Králové tak díky nové 
areně na fotbalové scéně zřejmě výraz-
ně vzroste. Dá se s něčím srovnat? 
Říká se, že nejlepší stadion má Slavia Praha, 
a my jsme v malém provedení Slavia. Nemá-
me u stadionu hotel, ale zázemí, multifunkce, 
skyboxy, oddělená patra, prostory V.I.P.  -  to 
vše stadion obsahuje. Sparta má dnes po pře-
stavbě také už velmi dobrý stadion, ale nemá 
tak  široké  spektrum využití,  jelikož  součástí 
nejsou multifunkční sportoviště. Dále  leten-
ský stadion má jen V.I.P. zázemí, ale severní, 
východní a jižní tribunu nemají možnost pro-
najímat partnerům, zatímco my ano. Napří-
klad v Plzni, kde je stadion také nově postave-
ný, nejsou ani skyboxy, pouze místa pro V.I.P. 

Troufám si tvrdit, že my a Slavia budeme mít 
nejlepší stadion u nás.  

Otevřete stadion i jiným sportům? Na-
příklad hokeji pod širým nebem? 
Nemyslím  si,  že  bychom  tu  byli  schopni 
uspořádat open-air hokejový zápas, protože 
trávník by to už nevydržel. Původně jsme to 
ale zvažovali, dokonce  jsme si o  tom zjišťo-
vali  informace,  co  všechno  by  to  obnášelo, 
ale fotbalová  liga už začíná být také zimním 
sportem,  kdy  kromě  letošního  roku  končíte 
v  půlce  prosince  a  začínáte  v  závěru  ledna. 
Mým  záměrem  a  cílem  je  v  zimním  období 
vybudovat kluziště pro veřejnost. Tedy ledo-
vou plochu s mantinely, kam by si lidé mohli 
přijít zabruslit. Prostorů kolem stadionu bude 
celá řada, ale v dnešní době je tato myšlenka 
z pohledu cen energií asi nedosažitelná.  

Zmínil jste, že fotbalová liga se hraje 
také v zimních měsících. Trávník ur-
čitě bude mít kvalitní vyhřívání, ale co 
fanoušci a diváci. Zahřejí se na novém 
stadionu? 
Prostředí  bude  jednoznačně  komfortnější 
a také teplejší. Zatím tedy nepočítáme s tím, 
že bychom měli vyhřívané tribuny,  jaké mají 
třeba na Spartě a v Plzni, ale i tam se vyhří-
vají  pouze  V.I.P.  prostory.  Realizace  přitom 
není složitá. Stačí namontovat na střešní kon-
strukci zářiče, které prostory zateplí. Je to jen 
o  investici provozního nákladu. V  této době 
ale musíme počkat, až doběhne energetická 
krize, pak o tom můžeme uvažovat. A trávník? 
Ten bude určitě v perfektním stavu i v zim-
ním období. Na stadionu bude teplovodní vy-
hřívání, což je běžný způsob vyhřívání hracích 
ploch. Co se týká další péče v zimních měsí-
cích, je to prosvětlení hrací plochy, kdy vám 
po  trávníku  jezdí  infrazářiče  a  tráva  je  jako 
v létě, krásně zelená.

V dnešní době jsou v kurzu zelené 
energie a další udržitelné technologie. 
Dočká se nějakých i nový stadion? 
Počítáme  například  s  dobíjecími  stanicemi 
pro elektromobily.  Ze  začátku  jich bude  jen 
pár, ale je tady prostor, aby se vybudovala do-
bíjecí stanice řádově pro padesát vozů, které 
by byly k dispozici návštěvníkům utkání pro 
dobití.  Elektrosolární  panely  plánované  ne-
jsou, ani zásobníky, které by stahovaly splaš-

kovou  vodu,  ale myslím  si,  že  až  čas ukáže, 
jestli bude dobré to dodělat. 

Fotbalové kluby se snaží, aby zápasy 
byly společenskou událostí. V Evro-
pě je to běžné. Jak k tomu přistoupíte 
v Hradci?
Počítáme s tribunou pro rodiny s dětmi. Do-
konce mám v hlavě projekt, jak dostat ženy na 
fotbal ve větším měřítku. Počítáme s anketou, 
v níž oslovíme všechny ženy bez rozdílu, jest-
li mají sportovního ducha, co by se jim líbilo 
a přilákalo je přijít na stadion. A my budeme 
dělat všechno pro to, abychom to na stadionu 
byli schopni uskutečnit. Myslím si, že ženy na 
stadion dostaneme. Celkově se kultivovanost 
začíná měnit. Fanoušci už začínají být rozum-
nější,  už  není  tak  rizikové  vzít malé  dítě  na 
fotbal. Viděl jsem to na zápasech se Spartou, 
Slavií  či  Ostravou.  Zápasy  jsou  bez  excesů, 
což doufáme pomůže tomu, abychom mohli 
na  stadionu  v  budoucnu  vítat  víc  a  víc ma-
minek s dětmi. Pak budeme vymýšlet různé 
akce, protože když děti budou rády chodit na 
fotbal, tak bude ráda chodit celá rodina. Sa-
mozřejmě sektor hostů, pro něž musíte vy-
hradit pět procent kapacity, bude ohraničen. 

Pro hradecké hráče bude přechod 
z Mladé Boleslavi, kde nyní hrají domá-
cí zápasy, asi vstupem do jiného světa. 
Na co se mohou těšit? 
V Mladé Boleslavi je malý útulný stadion, ale 
ten  hradecký  bude  o  dimenzi  výš  a  ti  kluci 
tady budou mít opravdu natolik pěkné pro-
středí, že jim nebude nic chybět. Zázemí bude 
běžné jako na stadionech v Evropě. Hráči bu-
dou mít komfort, ať už z pohledu šatny, re-
generace, posilovny... Na střídačce budou mít 
automobilové  sedačky  s  vyhříváním,  kom-
fort bude pro hráče maximální. Jen doufám, 
že  nám  nebudou  chtít  sedět  víc  na  lavičce. 
(smích)  Na  stadionu  bude  také  sport  bar  či 
fanshop.  

Není tedy nic, na co by se při realizaci 
zapomnělo?  
Pro hráče i pro fanoušky bude stadion skýtat 
dostatek komfortu. Nemusíme se bát, že na 
nás bude foukat, pršet a hrací plochu nebu-
deme mít kilometr daleko. Naopak si budeme 
moct  na  ty  kluky  skoro  sáhnout!  Za  ta  léta 
a  množství  projektů,  které  jsme  realizova-
li a v nichž jsme s e snažili vychytat všechny 
chyby  a  eliminovat  nedostatky,  se  nám  po-
vedlo  nadefinovat  prvky,  které  na  stadion 
patří a nesmějí chybět. Samozřejmě je to jako 
s domem, když budete stavět druhý, některé 
věci uděláte  jinak.  Já ale doufám, že tady to 
platit nebude.

(red), foto: archiv 

„Pro partnery bude 
k dispozici zatím 12 skyboxů 

s možností rozšíření.“
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S čím máte spojenou zimu? 
Zima  ve  mně  evokuje  zasněženou  krajinu 
a hory. Mám s ní spojené období, které mám 
velmi rád. Vzpomínám na dětství, kdy  jsme 
chodili  v  noci  sáňkovat  a  vedli  takový  ten 
bezstarostný  život.  Pocházím  z  malé  obce 
Hranovnica  v  Prešovském kraji,  takže  jsem 
se  nalyžoval  opravdu  hodně.  Později  jsme 
chodili  s  celou  rodinou na  lyžovačky k ba-
bičce do Dobšinskej ľadovej jaskynie, kde je 
nádherná příroda a v zimě tam byl vždycky 

aspoň metr  sněhu.  Když  jsem  se  začal  vě-
novat basketbalu, byly zimní měsíce hlavně 
o trénincích a ligových zápasech. Na ostatní 
sporty nebyl čas.  

Jaký byl váš největší zážitek uplynulé-
ho podzimu? 
Začal  jsem  se  více  zajímat  o  basketbalový 
klub  „z  druhé  strany“.  Stále  jsem  byl  ještě 
hráč, ale pomaličku jsem se přesouval do po-
zice sportovního manažera. Bylo to výjimeč-

né období plné seznamování a setkávání se 
s lidmi, kteří za klubem stojí a podílejí se na 
jeho příjmech. Po dvacetileté kariéře u bas-
ketu to byl pro mě silný zážitek. Poznal jsem 
zajímavé lidi, od kterých jsem se hodně na-
učil, a věřím, že mi to pomůže v další práci.

Které cestovatelské místo je vaše nej-
milejší? 
Přiznám se, že příliš necestuji. A když už, bylo 
to vždy ve spojení se sportem. Moc rád jez-

Jak dobře znáte osobnosti našeho regionu? Pár otázek jsme jim položili za vás v tradiční rubrice Quartieru. Co nám na 
sebe prozradil sportovní manažer basketbalového oddílu Královští sokoli Hradec Králové Peter Sedmák?

10 otázek 
pro… 
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Jaký je vás největší kulinářský zážitek? 
Konkrétně  v Hradci  si  vždycky pochutnám 
v Duranu. Pokaždé tam vymyslí a uvaří skvě-
lé  menu,  které  podle  ročních  období  pra-
videlně mění,  a  cokoli  jsem  ochutnal,  bylo 
úžasné.  Na  dovolené  miluji  mořské  plody 
a ryby obecně. Tomu prostě neodolám.

Jaké místo v České republice na vás 
nejvíc zapůsobilo?
Taková místa mám dvě. Tím prvním je určitě 
Praha. Krásné město, které si stejně jako já 
zamilovala i moje snoubenka Monika. Obdi-
vujeme centrum i náplavku. Rádi se prochá-
zíme historickými místy, mosty až na Hrad. 
Druhým  místem  jsou  české  hory.  V  zimě 
vyrážíme na Velkou Úpu  v Krkonoších,  líbí 
se nám ale i v Orlických – hlavně v Českých 
Petrovicích.  Tam  najdete  nádherné  Sruby 
Haida - místo s úžasnou atmosférou a ještě 
lepší kuchyní.  

U vás je to sice trochu nošení dříví do 
lesa, ale jaký je váš vztah ke sportu?
Kromě  basketbalu mě  baví  tenis,  věnuji  se 
fitness a rád chodím koukat na fotbal nebo 
na hokej. V Hradci Králové je sport na vysoké 
úrovni, pořád je na co chodit. Sportu se sna-
žím věnovat každou volnou chvilku. Tvrdím, 
že  je nejen zdraví prospěšný, ale obecně  je 
důležitou součástí našeho života.  

Jaký je váš největší adrenalinový zážitek?
Pro  mě  rozhodně  jízda  na  motorce.  Je  to 

skvělý adrenalin, při kterém si člověk záro-
veň vyvětrá hlavu, a domů se vrátí v maxi-
mální pohodě. Věřím, že po ukončení spor-
tovní kariéry si těch adrenalinových zážitků 
užiju  víc,  protože dokud  jsem aktivně hrál, 
měl jsem je zakázané.  

Jaká je vaše představa ideální dovo-
lené?
Značka  ideál  je  trávit  ji  někde,  kde  je  klid 
a málo  lidí.  Takže  nejlépe  někde  v  přírodě 
nebo rovnou na opuštěném ostrově! Bez te-
lefonu, jen s rodinou. 

(red) 
foto: archiv Petera Sedmáka

dím domů do  rodného  Popradu.  Blízko  leží 
Vysoké  Tatry,  které  jsou  prostě  nádherné, 
a v létě je s rodinou rádi navštěvujeme. Taky 
mám rád Košice, kde žije rodina mé snouben-
ky a kde často a rádi trávíme čas. Co se moře 
týče, nejčastěji míříme do Chorvatska. Petr-
čane, Zadar, Veli Iž, Sveti Filip i Jakov či Bio-
grad na Moru – to vše jsou místa, která jsme si 
zamilovali. V Tribunji máme dokonce známé 
a spoluhráče, se kterým jsem hrával, stále se 
vídáme. Domů jezdíme kvůli rodině, do Chor-
vatska kvůli dětem a zaslouženému oddychu. 

Jaký je váš největší zahradnický 
úspěch?
Za svůj největší úspěch považuji sečení trávy 
a rytí. (smích) Kromě stromků v lese jsem ni-
kdy nic nezasadil a nemám k zahradě žádný 
extra vztah. Rád se ale dívám - obdivuji krás-
né  zahrady  plné  květin,  kde  nechybí  malé 
jezírko. 

Na který moment své kariéry nejradě-
ji vzpomínáte?
Rád  vzpomínám  na  titul  mistra  Slovenska 
s  Interem Bratislava, který se hrál na sedm 
zápasů  proti  týmu  Komárna.  Trénoval  nás 
tehdy  český  lodivod  František  Rón.  Nikdy 
nezapomenu  na  tu  jedinečnou  skvělou  at-
mosféru v obou městech a na neuvěřitelné 
sportovní výkony. Druhý moment, který mi 
uvízl v paměti, byl souboj o třetí místo v Čes-
kém poháru proti Pardubicím. Úspěšně jsme 
ho zvládli a odnesli si bronzové medaile. 

Životní styl

„Na dovolené miluji mořské plody a ryby obecně.
Tomu prostě neodolám.“ 

Narodil se 8. července 1985 
v Popradu na Slovensku. 
Původně začínal s fotbalem, 
až se přes volnočasové hraní 
házené a volejbalu dostal 
k basketu. Se svými 207 
centimetry patřil k oporám 
reprezentace, v roce 2017 
dokonce vyhrál s Košicemi 
Slovenský pohár a z nabídek 
na zahraniční angažmá si mohl 
vybírat. Nakonec u něj vyhrál 
Hradec, kam o rok později 
přestoupil. V současnosti je 
sportovním manažerem klubu 
Královští sokoli Hradec Králové. 
Jeho snoubenka Monika je také 
basketbalistka. 

Peter Sedmák 
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Životní styl

Těžká doba pomáhá 
člověku růst

Jak se s odstupem času ohlížíte za 
obdobím pandemie, kdy byli vaši stu-
denti „horkým zbožím“? 
Byla to složitá a velmi těžká doba. Naši stu-
denti  byli  ze dne na den  vrženi do praxe, 
se kterou sice určitou zkušenost měli, ale 
jen  opatrnou,  vždycky  určitým  způsobem 
řízenou a pod dohledem. Najednou se ocitli 
v  terénu  –  nastoupili  do  domovů  pro  se-
niory,  na  oddělení  nemocnic,  řada  z  nich 

pomáhala na odběrových místech. Zčista-
jasna sloužili dvanáctky, měli noční služby, 
umírali jim pacienti. Když se situace trochu 
uklidnila, požádala jsem je, aby své zážitky 
sepsali.  Byly  to  velmi  silné  příběhy,  které 
mi hnaly do očí slzy, zároveň jsem ale cítila 
velkou pýchu. Klobouk dolů, co zvládli. Můj 
obdiv patří samozřejmě i kantorům, sbor se 
musel naučit řadu nových věcí. Mám oprav-
du štěstí na skvělé kolegy. Také si vzpomí-

nám, že se  tenkrát velmi  řešilo,  jaká bude 
maturita. Původně se navrhovalo, že žádné 
úlevy  pro  tyto  nasazené  studenty  nepři-
padají v úvahu. S tím  jsem se ale nechtěla 
smířit a apelovala na všechny strany včetně 
kraje, ministra i premiéra, aby se přihlédlo 
k  faktu,  že  se  tito mladí  lidé  opravdu  ne-
mohli  legitimně  připravovat  na  maturit-
ní  zkoušku.  Nakonec  jim  byly  prominuty 
didaktické  testy.  Z  toho  jsem měla  dobrý 
pocit – vnímala jsem to jako určité poděko-
vání. Slova jsou sice hezká, ale je třeba svůj 
vděk vyjádřit i činem. Byla to zvláštní, těžká 
doba, která však z našich studentů i kolegů 
dokázala dostat to nejlepší. Těžká doba po-
máhá člověku růst.

V roce 2016 jste získali titul Zdravot-
nické školy roku, o pár let později jste 
zazářili po boku Kofoly a Plzeňského 
Prazdroje v soutěži komunikačních 
projektů Zlatý středník. Co to pro 
školu znamenalo? 
Vždycky jsem se naši školu snažila vést jako 
výjimečnou  instituci.  Jsem  si  vědoma,  že 
jsme dobří,  a  to proto,  že máme štěstí na 

výborné pedagogy  a  snažíme  se  stále  po-
souvat dopředu. Je ale fakt, že rok 2016, kdy 
jsme  titul  získali,  byl  speciální.  Byli  jsme 
první oceněná škola  v historii  této ankety 

V čele Zdravotnické školy Hradec Králové strávila její ředitelka Soňa Lamichová už rovných 20 let. Za tu dobu získala hradec-
ká „zdrávka“ mimo jiné titul Zdravotnické školy roku, prestižní marketingové ocenění i přísnou akreditaci programu Erasmus. 
A zdaleka ještě nekončí, protože jak sama říká – pořád je kam školu posouvat. „Škola by neměla být jen o výuce. Studenty 

je třeba získat, nadchnout a formovat je tak do budoucího profesního života,“ říká. 

„Vždycky jsem se naši
školu snažila vést jako 
výjimečnou instituci.“

Soňa Lamichová se studenty

zima 2022/23



37

Životní styl

a to už nám zkrátka nikdo nevezme. Váhu 
to má. Úspěch ve Zlatém středníku souvisel 
s  novým  vizuálem  a  celkově  komunikační 
strategií,  kterou  jsme  rozjeli  u  příležitosti 
oslav 70  let  školy v  roce 2019. Chtěli  jsme 
škole,  kolegům  a  studentům  dát  nějaký 
dárek. Původně to mělo být jen nové logo, 
ale  nakonec  jsme  změnili  celou  komuni-
kaci a  jsem moc ráda, že  jsme do toho šli. 
Všechny  tyto  události  posledních  let  nás 
mnoho naučily a neskutečně posunuly. Dá-
váme vědět, že máme co nabídnout.  

O profesi zdravotníků se právem říká, 
že je to více poslání než práce. Platí 
to pořád?
Musí to tak být. Nikdo z nás nechce nara-
zit  na  zdravotníka,  který  do  práce  chodí, 
protože  musí.  Všichni  chceme  empatické 
zdravotníky  se  srdcem  na  správném mís-
tě,  kteří  chtějí  a  dokážou  pomoci.  Takové 
osobnosti  se  tady  snažíme  vychovávat. 
Proto  nabízíme  i  spoustu  doprovodných 
aktivit  pro  naše  studenty,  abychom  jim 
rozšiřovali  obzory  a  nabízeli  stále  nové 
podněty – například odborné stáže v cizi-
ně. Osobně jsem velmi pyšná na cestu, kte-
rou jsme v této oblasti ušli. V minulosti se 
realizovaly občasné výjezdy párkrát za rok, 
od  roku  2021  máme  akreditovanou  školu 
pro  programy  Erasmus,  a  tak  každoročně 
dostáváme  peníze  na  odborné  stáže  pro 
studenty i pedagogy. 

Je pro studenty a studentky „zdráv-
ka“ pořád atraktivním oborem?
Myslím,  že  ano.  Paradoxně  nám  v  tom-
to  směru  pomohla  pandemie,  změna  naší 
komunikace  i  aktivní  přístup  k  sociálním 
sítím.  Nemáme  problém  naplnit  střední 
školu, trochu menší zájem je o obory vyšší 

odborné školy, ale tam je velká konkurence 
v bakalářských oborech. Troufám si ale říct, 
že oproti nim u nás nabízíme osobnější pří-
stup.  Jsme zvyklí  provázet  studenty nejen 
teorií, ale i praxí a být u toho, když se z nich 
rodí zdravotníci. Není to o tom hodit člo-
věka do vody a sledovat, jak plave, ale trávit 
s ním čas a pomáhat mu.  

Pyšníte se přes 70 let trvající tradi-
cí vzdělávání a jako jedna z mála škol 
svého druhu jste ještě nepodlehli 
spojování s různými nezdravotnic-
kými obory. Je těžké udržet v tomto 
směru laťku? 
Je pravda, že řada škol ztratila své primární 
zaměření, ale ne proto, že by si to vybraly, 
ale proto,  že  tak  rozhodl  jejich  zřizovatel. 
To  je  důvod,  proč  často  vídáme  zdravot-
ní  školu  spojenou  s  učilištěm  nebo  třeba 
ekonomkou.  Bohužel  se  tak  vytrácí  duch 
těchto  oborů.  Domnívám  se,  že  je  velmi 
důležité, aby škola dýchala jen pro „to jed-
no“.  Jsem  ráda,  že  jsme  se  tomuto  trendu 
ubránili.

Jako ředitelku vás jmenovali v roce 
2002, na škole ale pracujete již od 
roku 1991. Jak se za tu dobu změnila? 
Hodně  jsme  se  posunuli,  zákonitě  nemů-
žeme  zůstat  stejní,  když  se  doba  kolem 
nás mění. Těžko se mi to hodnotí, protože 
zatím nemám potřebný  odstup,  jsem  stá-
le v centru dění. Celý můj profesní život je 
s  touto  školou  spojen.  Začínala  jsem  zde 
jako pedagožka, posléze se stala zástupkyní 
a nakonec ředitelkou. Ačkoli se ve slabších 
chvílích  sama  sebe  ptám,  zda  mám  škole 
ještě co dát. Stále se mi daří nacházet nové 
impulzy a nápady, kam ji posouvat. Je to ne-
konečné hledání nových cest. Samozřejmě 

nesmíme zapomenout, kým jsme byli a kdo 
jsme, ale stejně důležité je dívat se dopředu 
a činit kroky, které nás tam dovedou. 

Co byste škole do budoucna přála, co 
by si ještě měla splnit? 
Udržet se na výsluní je samo o sobě velmi 
těžké. Takže si předně přeji neslevit z na-
šich  nároků  a  růst  –  otvírá  se  celá  řada 
nových vzdělávacích oblastí, ve kterých se 
pedagogové musí naučit orientovat a  zjis-
tit,  jak pracovat  s  žáky  a  rozkrývat  v nich 
jejich nadání a potenciál. Tam je pořád co 
dělat. Přála bych si našim studentům ještě 
víc otevřít cestu k zahraničním zkušenos-
tem. Líbilo by se mi, kdyby každý z nich měl 
možnost alespoň jednou během studia vy-
cestovat a zažít zahraniční stáž. Je to velmi 
ambiciózní cíl do budoucna. Ale nezbytný. 
Nemyslím si totiž, že škola by měla být jen 
o  výuce.  Studenty  je  třeba  získat,  nadch-
nout a formovat  je tak do budoucího pro-
fesního života. A toto je určitě jedna z cest.

Michaela Mikysková 
foto: archiv
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Narodil se 5. května 1987 v Praze. 
Fotbalovou kariéru odstartoval 
ve Spartě v roce 1993. Poté 
hostoval v Kladně a také ve 
Slovanu Bratislava, se kterým 
získal na jaře 2009 mistrovský 
titul. Posléze nastoupil do 
mužstva pražské „Bohemky“, 
zahrál si také za reprezentaci 
a od roku 2020 je kmenovým 
hráčem týmu FC Hradec Králové.  

Jakub Rada
MANŽELKA:  Jsme  spolu  už  jedenáct  let 
a máme úžasný  vztah. Řekl  bych,  že  jsme 
na  sobě  dost  závislí  a  užíváme  si  každou 
společnou  chvíli  nebo  aktivitu.  Obrovsky 
mě  podporuje  v  kariéře  a  já  jsem  jí  za  to 
moc vděčný. 

DĚTI:  Dělají  nám  obrovskou  radost.  Oba 
s  manželkou  jsme  dost  rodinně  založení, 
a tak se snažíme dětem co nejvíce věnovat 
a neustále pro ně vymýšlet nové aktivity. 

RODINA: Mám  štěstí,  že  s  rodiči  i  dvěma 
bratry  nás  pojí  skvělý  vztah  a  snažíme  se 
být  co  nejvíc  v  kontaktu.  Někdy  je  těžké 
najít čas na setkání, ale když to vyjde, o to 
víc si to užíváme. Ať už jde o různé oslavy 
narozenin nebo společné trávení Vánoc. Na 
to se opět moc těším!  

CESTOVÁNÍ:  Činnost,  která  mě  obrovsky 
baví  a  naplňuje.  Když  mám  volnou  chvíli 
od fotbalu, hned vymýšlím, kam pojedeme. 
Mám štěstí, že to baví i manželku. Děti ještě 
nemají na vybranou. (smích) 

PŘÁTELÉ: Se ženou jsme hodně společen-
ští  a  rádi  trávíme  čas  s  našimi  kamarády. 
Užíváme  si  i  organizaci  různých  společ-
ných akcí. Ačkoli  v posledních  letech  jsou 
to hlavně dětské akce. 

DOBRÉ JÍDLO A PITÍ:  Rád  objevuji  nové 
restaurace,  baví  mě  ochutnávat  zajímavá 
jídla. Na druhou stranu rád vařím, takže si 

s  manželkou  dopřáváme  spoustu  dobrot 
doma a často zkoušíme nové recepty. Když 
je  navíc  dobrá  příležitost  a  zároveň  není 
fotbalová sezóna, nevynecháme ani ochut-
návku zajímavého vína. 

FOTBAL A CELKOVĚ SPORT : Vyrostl jsem 
ve  sportovní  rodině,  rodiče  nás  odmala 
vedli  k  všestrannosti.  Pohyb  obecně  mě 
baví  a  snažím  se  ve  volném  čase  aktivně 
provozovat  různé  sporty.  Co  mám  děti, 
snažím se o to samé  i u nich. A moc si  to 
užívám!  

(red), foto: Luboš Lorinc

Fotbalový záložník, hradecké „áčko“, manžel a táta. Bez čeho a koho si neumí představit svůj život pětatřicetiletý kapitán týmu 
FC Hradec Králové Jakub Rada? Zeptali jsme se přímo a tady je jeho sedmička, bez které se zkrátka neobejde.  

Nemůžu žít bez...
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Přesně po deseti letech mění stravo-
vací zóna Futura kompletně svou tvář, 
a to i včetně místa – přesouvá se o pa-
tro výš. Co bylo hlavním impulzem pro 
tuto změnu? 
Hlavním  důvodem  byl  nevyhovující  prostor 
pro stávající food court. Místa bylo málo, ne-
měli  jsme možnost nabídnout našim zákaz-
níkům další zajímavé koncepty, problém byla 
i velmi nízká kapacita k sezení. Kriticky říkám, 
že původní stravovací zóna připomínala spíš 
školní jídelnu - rozhodně to nebylo místo, kde 
byste rádi poobědvali se svojí rodinou či přá-
teli. To se teď změní.  

Co vše nový food court nabízí? 
Určitě  víc  prostoru,  pohodlí,  příjemnou  at-
mosféru  a  nadčasový  design.  Na  návrhu 
interiéru  se  podíleli  renomovaní  architekti 
a  designéři,  kteří  vyšli  vstříc  naší  představě 
o  vysoce  kvalitních  a  přírodních  materiá-
lech, spojení moderního designu a komfortu 
s živou zelení. Chtěli jsme vytvořit různá zá-
koutí a místa jak pro jednotlivce, páry, rodiny 
i partu přátel.  Investovali  jsme do kvalitního 
osvětlení a ozvučení, které dokážeme v prů-
běhu dne přizpůsobit, abychom tak vytvořili 
ideální atmosféru nejen k dobrému obědu, ale 
třeba i k večeři. Velký důraz jsme kladli také 
na úroveň stolování, proto už  u nás nenajde-
te žádné plastové talíře a příbory, ale kvalitní 
servírovací nádoby. Existují  samozřejmě vý-
jimky, které by bez svých typických „kbelíků“ 
ztratily své kouzlo. Cílem bylo vytvořit místo, 
kde se budou naši zákazníci dobře cítit, kde 
se jim bude líbit a dobře chutnat. Je to od nás 
takový malý předvánoční dárek, aby měli kde 
posedět  se  svými  blízkými  nejen  v  předvá-
nočním shonu. 

Na jaká gastronomická lákadla se tedy 
můžeme těšit?  
Chtěli jsme nabídnout od každého něco, pro-
to  jsme vybírali z nejzajímavějších konceptů 
nejoblíbenějších světových kuchyní na našem 
trhu. To se nám myslím podařilo. Osobně se 
asi nejvíce  těším na  japonské Sakura’s Run-
ning Sushi, pak na indickou kuchyni Satyam, 

Futurum v novém
Královéhradecké Obchodní centrum Futurum oslavilo své 22. narozeniny ve velkém stylu. Představilo nové obchody 
a značky, kompletně zrekonstruované multikino a krátce před Vánocemi otevřelo také zbrusu nový moderní food court. „Je 
to dárek pro naše věrné zákazníky,“ říká ředitelka centra Jana Zbořilová a odhaluje, na co se mohou návštěvníci těšit. 

Životní styl

thajskou Pai Thai, korejsko-vietnamský Han-
food a jarní závitky od Wrap&Roll. Samozřej-
mě  nesmím  zapomenout  na  naše  nejoblí-
benější  stálice McDonald’s,  KFC  a  Bageterie 
Boulevard. Myslíme i na ty, co upřednostňují 
čerstvé ovoce a zeleninu, pro ty tu máme ob-
líbený Ugo freshbar a Frutissimo. 

Obecně byl tento rok v historii Futu-
ra plný změn – nové moderní toalety, 
kompletně zmodernizované multikino, 
food court. Jak dvaadvacátý rok fungo-
vání obchodního centra jako jeho ředi-
telka vnímáte? 
Jsem  přesvědčena,  že  jsme  učinili  správná 
rozhodnutí a změny, které si Futurum a jeho 
zákazníci  zaslouží.  Jsou  to  přitom  jen  první 
kroky  k  tomu,  abychom  našim  zákazníkům 
mohli  i  nadále nabízet  to,  za  čím k nám do 
Futura už 22 let chodí – jsme pro ně centrum 
dění. Místo,  kde  se  setkávají  s  přáteli,  dělají 
radost sobě či svým blízkým, odnáší si neza-
pomenutelné zážitky. To bychom chtěli ještě 
více podpořit. Nový food court a toalety jsou 
teprve začátek. V příštím roce budeme ve vel-
kém modernizovat naše obchodní pasáže. Víc 
ale už neprozradím, chceme naše zákazníky 
mile překvapit. Zbrusu nové multikino Cine-
star s osmi sály  je pomyslnou třešničkou na 
dortu, na kterou jsme velmi pyšní. Celý kom-

plex procházel  od  loňského  roku kompletní 
rekonstrukcí,  vznikly  nové  sály  i  foyer. Naši 
zákazníci  si  svojí  věrností  vysloužili  jeden 
z nejlepších komplexů v Čechách s těmi nej-
modernějšími  technologiemi.  Ostatně  jed-
nu novinku jsme přinesli i našim nejmenším 
návštěvníkům –  zábavní  centrum TOBOGA, 
které na ploše přes 2000 m2 otevřelo v příze-
mí vedle vchodu do Tesca.

Můžete prozradit, co vznikne v pro-
storách původního food courtu?
V  přízemí  plánujeme  krásné  designové  ob-
chody, bohužel konkrétní značky zatím pro-
zradit  nemohu.  Jsou  to  ale  značky,  které  si 
naši zákazníci už dlouho přejí! 

Když se ohlédnete zpět, co byla při 
celé realizaci největší výzva? 
Myslím,  že  vůbec  samotné  rozhodnutí,  kde 
nový food court zrealizujeme. Nebylo to vů-
bec  jednoduché,  když  vezmete  v  úvahu,  že 
máme k dispozici určitou plochu, kterou už 
nezvětšíme ani do šířky, ani do výšky. Mám 
štěstí na skvělý tým kolegů, a tak jsme každou 
výzvu zvládli s nadhledem. Držím nám i Fu-
turu palce. Přeji si, aby všechny tyto změny 
naše zákazníky opravdu potěšily, nadále nám 
zůstali věrni a rádi se k nám vraceli.

(red), foto: Jakub Macháček
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„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: 
Zač je ve Vídni schnitzel

Málokterá  evropská metropole  je  nám  tak 
všestranně kulturně blízká jako Vídeň, gas-
tronomii v to zahrnujíc, a málokteré jídlo je 
tak dokonalým symbolem této blízkosti jako 
řízek či chcete-li schnitzel. Ve Vídni a vůbec 
v celém Rakousku jej dostanete doslova a na 
každém rohu – podobně jako u nás. Ani my, 
ani  Rakušané  si  však  nepřipisujeme  histo-
rické  autorství  tohoto  geniálně  jednodu-
chého, a přesto efektního pokrmu. 

NEMÁTE PARMAZÁN? 
NEVADÍ!

Legenda klade prvopočátky řízku do staro-
věkého Řecka,  odkud  se údajně  rozšířil  do 
Arábie,  Španělska  a  ještě  později  do  Itálie. 
A  jak  se odtud dostal na  stoly  tehdejší  ra-
kousko-uherské  monarchie?  Alespoň  na 
tom máme zásluhu my Češi. Nebo alespoň 
jeden z nás. Když v roce 1848 Josef Radec-

ký z Radče, nejslavnější český vojevůdce ve 
službách monarchie, táhl na Miláno, ochut-
nal zde „cotoletta milanese“, tedy kotletu po 
milánsku. A to nebylo nic jiného než kotleta 
obalená ve směsi parmazánu a strouhanky. 
Z Milána tak Radecký císaři Františku Jose-
fovi  I.  dovezl  nejen  vojenské  vítězství  nad 
dobytým  městem,  ale  i  novou  pochoutku. 
U císařského dvora  sice postrádali  parma-
zán,  ale  zdatně  jej  nahradili moukou  a  va-
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jíčkem. Wiener  Schnitzel  byl  na  světě  a  je 
dodnes králem zdejší kuchyně. 

PROTI PROUDU ČASU
Pro nás Čechy je Vídeň něco jako druhé hlav-
ní město. Ještě pro naše dědečky a babičky 
byla  totiž  císařská  metropole  skutečným 
hlavním městem mocnářství, kam se mnozí 
mládenci a děvčata vydávali na zkušenou, za 
prací, za štěstím nebo za vším dohromady. 
Možná proto tolik z nás pravidelně vyráží do 
města na Dunaji tak trochu v jejich stopách 
za nákupy,  poznáním, památkami,  zábavou 
nebo… gastronomií! V předvánočním a vá-
nočním  čase  navíc  Vídeň  oplývá  neopako-
vatelným kouzlem sváteční atmosféry, která 
dá  vašemu  výletu  další  rozměr.  Ať  už  sem 
vyrazíte autem či vlakem, čeká vás příjemná 
a nijak dlouhá cesta. V našem gastronomic-
kém bedekru pochopitelně vynecháme tipy 
k návštěvě památek a zaměříme se přede-
vším, jak je zvykem této rubriky, na potravu 
pro tělo, konkrétně na poctivý a do zlatova 
smažený kus masa. 

BŮH VÍDEŇSKÝCH ŘÍZKŮ
Ačkoliv  toho  úpravné  restaurace  i  stylové 
hospůdky rakouského hlavního města nabí-
zejí mnohem víc,  řízek  je  tu skutečně krá-
lem. Skutečnou řízkovou institucí je přitom 
rodinná  restaurace  Figlmüller,  která  svůj 
úspěch  založila  na  úctě  k  tradici  a  prosté 
dokonalosti  podávaných  jídel  i  servisu.  Už 
od roku 1905 tu připravují skutečný zázrak 
z plátku vepřové pečeně rozklepaného až na 
průměr  30  centimetrů.  Výsledkem  celého 
procesu  je  zlatavý  zázrak  –  zvenku  skvěle 
křupavý,  uvnitř  báječně  měkký  a  dokona-
le  šťavnatý.  Nemusíte  se  rozhodně  bát,  že 
by se před vás dostalo průhledné a mastné 
cosi, jak se vám to možná někdy stalo u nás. 
Ale tady je Vídeň, tady je Figlmüller, skuteč-
ný bůh vídeňských řízků. Dejte na naši radu 
a  jako  přílohu  ochutnejte  vídeňský  bram-

borový  salát.  S  tím naším má  společné  jen 
jméno. Jste-li milovníky jídel, v nichž si ze-
mitost podává  ruku  s  lehkostí,  budete pří-
jemně překvapeni. Bramborový salát tu totiž 
připravují  pochopitelně  z  brambor,  ovšem 
také  ze  speciální  zálivky,  jejímž  základem 
je rakouský vinný ocet, estragonová hořči-
ce a jemná červená cibulka, to vše zdobené 
nezbytnou snítkou polníčku. Ptáte-li se jaký 

nápoj zvolit, vřele doporučujeme housewine 
zdejšího podniku. Třeba taková sklenka ze-
leného veltlínu (Grüner Weltliner) vás nejen 
báječně  osvěží,  ale  především  nepřeválcu-
je  hlavní  chod  ani  přílohu. Hodnotit  zdejší 
servis by bylo  jako hledat mráčky na  jasně 
modrém nebi: dokonale upravení i oblečení 
profesionálové  kolem  vás  s  plnými  talíři  či 
sklenkami  plují  téměř  v  rytmu  vídeňského 
valčíku, podle nálady  jsou někdy pěkně po 
vídeňsku hovorní a bodří, jindy (taktéž pěk-
ně po vídeňsku) strozí, ale ani tak neslevují 
ani procento ze svého výkonu. 

ORIGINÁL JE JEN JEDEN
Když za katedrálou svatého Štěpána, nepře-
hlédnutelnou  dominantou  celé  Vídně,  jen 
kousek  od  stanoviště  fiakrů  projdete  prů-
chodem  do  vnitrobloku,  přijdete  na místo, 
kde to všechno v roce 1905 začalo. Na adrese 
Wollzeile 5 tu Johann Figlmüller otevřel svou 
první  restauraci.  A  jak  je  ve  Vídni  zvykem, 
najdete  ji  tu  dodnes.  Třetí  generace  rodi-
ny  Figlmüllerů  samozřejmě  nezahálí,  a  tak 
dnes  již provozují  restaurací několik  (jedna 
je  ostatně  hned  za  rohem  v  Bäckerstraße 
a tam vám na přání řízek udělají i z telecího, 
které je někdy uváděno jako ten pravý vídeň-
ský  originál,  jakkoliv  Figlmüller  svůj  věhlas 
získal  skutečně  na  vepřovém  provedení). 
Ovšem ta původní, ta originální restaurace, 
je jen jedna. Právě proto tu v létě i v mrazi-
vých zimních dnech stojí  fronty  těch, kteří 
si  opomněli  rezervovat  své místo,  a  čekají, 
až se některé uvolní. I kdybyste na rezervaci 
zapomněli i vy a museli se zařadit do fronty, 
slibujeme,  že  nebudete  litovat.  Scházejí  se 
tu nejvlivnější lidé Vídně i turisté z druhého 
konce světa. Všichni sem přicházejí nejen za 

250gramovou porcí masa v nezapomenutel-
ném provedení, ale i (a možná především) za 
tradicí a atmosférou.

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

„Už od roku 1905 tu 
připravují skutečný zázrak 
z plátku vepřové pečeně.“

zima 2022/23



Krkonoše



V oblacích východ-
ních Čech. Jedinečné snímky 

Hradečáka a fotografa Jaroslava 
Klinského z balonu odhalují výjimečné 

krásy východních Čech z neobvyklých úhlů. 
My vám teď nabízíme ojedinělou ochutnáv-
ku. Kochat se jeho snímky ale můžete od jara 

do zimy – tradičně totiž vydává nástěnný 
kalendář a ani rok 2023 nebude výjimkou. 

Objednávat a prohlédnout více jeho 
fotografií si můžete na www.jardak.cz 

nebo na Facebooku.



Hradec Králové - staré město

Pastviny



Obkladový materiál ze starého dřeva, který svojí jedinečností
rozzáří každý prostor. 

SD WOOD DESIGN

ze starého
dřeva

Naše společnost se specializuje na výrobu materiálů ze
starého dřeva v top kvalitě. Unikátní materiály pro Vaše

realizace, dům, byt, restauraci nebo hotel. 
 SD WOOD Showroom Bělohorská 13, Praha 6

 sdwood.cz
 www.sdwood.cz

foto: obklad SD wood, Hotel King David

Unikátní
design
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Vybočte z davu 
s Optikou Styl

V minulém čísle jsme vám představili značky, které ve světě brýlí patří k nestárnoucí klasice. Pokud ale chcete opravdu 
zazářit a  povýšit své brýle na skutečný módní doplněk, sáhněte po ikonických modelech Borbonese, Richmond či 
Under Armour. V Optice Styl v Hradci Králové a Trutnově si určitě vyberete! A pokud tápete, můžete zakoupit dárkový 
voucher. Lze jej vystavit na jakoukoli hodnotu a originálně tak obdarovat své blízké. Je tak kromě stylových brýlí čeká 

i krásný zážitek při samotném výběru. 

Životní stylzima 2022/23
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A SBÍRKA JE KOMPLET! 
Vysokomýtské Regionální muzeum slaví. Jeho 
úctyhodnou sbírku autobusů z místního pod-
niku Karosa doplnil skvostný kousek - Škoda 
706 RTO LUX roku výroby 1969. Autobus při-
tom objevil ředitel muzea náhodou na aukč-
ním portálu. Vyšel na 4,5 milionu korun a na 
jeho  koupi  se  finančně  podílel  i  Pardubický 
kraj. Podle dohledané historie jde o vůz, který 
byl v roce 1970 dodán národnímu podniku Sil-
nice v Hradci Králové – závod Chrudim.

VELKÁ PARDUBICKÁ LÁMALA 
REKORDY 
Malý návrat v čase zažili organizátoři, sou-
těžící  i publikum 132. ročníku Velké pardu-
bické. Návštěvnost  se  totiž  konečně vrátila 
k předcovidové tradici – na závodiště zavíta-
lo i díky překrásnému počasí na 25 tisíc lidí. 
Rekordy ale tentokrát lámali hlavně sázející. 
Sázková společnost v ten den přijala sázky za 
neuvěřitelných  17,5 milionu korun –  loni  to 
bylo 15 milionů.

KLADRUBSKÉ LOUČENÍ
Národní  hřebčín  v  Kladrubech  nad  Labem 
utrpěl v říjnu velkou ztrátu. Po vleklých zdra-
votních problémech musel být ve věku 26 let 
uspán jeho nejstarší plemenný hřebec Gene-
rale Aversa XLIX. Zplodil celkem 48 potomků, 
z  toho  19 hřebců a 29 klisen. Do chovu byli 
zařazeni 4 plemenní hřebci a 12 klisen pyšně 
kluše v základním stádě v Kladrubech nad La-
bem. Jeden z jeho synů dokonce plní ceremo-
niální službu na královském dvoře v Dánsku.

CIMRMANI V KLICPEROVĚ 
DIVADLE
Již  17.  ročník  divadelní  přehlídky  Čekání  na 
Václava v královéhradeckém Klicperově diva-
dle začal více než velkolepě - cimrmanovským 
Záskokem. Festival letos nabídl 14 představení 
včetně Kafky, Havla, Stroupežnického, Drábka 
či Mozarta podle SKUTRu. Nechyběl ani kaba-
ret Smutná neděle věnovaný písni sebevrahů. 
Návštěvníci  mohli  zhlédnout  renomované 
soubory z Prahy, Brna, Ostravy či Kladna. 

HRADEC MÁ PRIMÁTORKU 
V čele krajského Hradce Králové stojí po-
prvé  v  historii  žena.  V  listopadu  zvolili 
zastupitelé města  v  tajné  volbě primátor-
kou  prorektorku  zdejší  univerzity  Pavlínu 
Springerovou. Po jejím boku stane ve vede-
ní Hradce ještě pět náměstků a jedenácti-
členná rada města. Spolu s Prahou byl prá-
vě Hradec posledním z měst, které nemělo 
od říjnových komunálních voleb jasné nové 
vedení. 

ČETNÍCI V HRADECKÉM 
MUZEU
Zatím  nejrozsáhlejší  výstavu  věnovanou 
četnictvu  s  odkazem  na  populární  seriál 
České  televize  otevřelo Muzeum  východ-
ních Čech v Hradci Králové. Expozice s ná-
zvem  Četnické  humoresky  v  Salonu  re-
publiky upozorňuje na skutečnost, že řada 
známých případů  se  totiž odehrála  ve 30. 
letech právě na východě Čech. Připomeňte 
si je i vy, výstava trvá do 26. března.

Mmm podzim, ten stál za to! A nejen na východě Čech byl plný událostí, 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

Kulturazima 2022/23
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Dozvuky podzimu
Podzim dostál své pověsti a svou širokou paletou barev doslova rozsvítil nejen východní Čechy. A to samé lze říci o pest-

rých akcích a událostech, které se v našem regionu konaly. Připomeňte si je s námi v pravidelné rubrice Quartieru.  

ŠARMANTNÍ OSOBNOST 2021
Už  po  26.  se  letos  v  září  vyhlašovala  tra-
diční  anketa  Českého  rozhlasu  Šarmantní 
osobnost.  Jejím  vítězem  se  tentokrát  stal 
přední  český neurochirurg profesor Vladi-
mír Beneš. Hlavní cenu Zlaté slunce akade-
mické sochařky Dagmar Štěpánkové převzal 
v  Kongresovém  sále  Aldis  Hradec  Králové 
z rukou  loňského vítěze ankety herce Jana 
Přeučila,  Šarmantní  osobnosti  roku  2018 
profesora Pavla Pafka a  ředitele Sekce ge-
nerálního  ředitele  Českého  rozhlasu  Jana 
Mengera.  V  internetovém  hlasování  letos 
patří prvenství moderátorovi České televize 
Danielu Stachovi a Mimořádnou cenu Šar-
mu za spolupráci s Českým rozhlasem ob-
držela herečka Libuše Švormová.

JAZZ GOES TO TOWN 
Říjen  v  Hradci  Králové  patřil  hudbě.  Ob-
líbený  festival  Jazz  Goes  To  Town  přivítal 
v rámci svého 28. ročníku na 1 200 návštěv-
níků. Během nabitého pětidenního progra-
mu nabídl posluchačům různorodé hudební 
večery  plné  českých  i  zahraničních  hvězd. 

Vrcholem festivalu byl koncert se světovou 
premiérou suity SONGS Michaela Mantlera, 
Garetha  Davise  a  vokálního/dechového/
bicího  ansámblu  pod  vedením  Marka  Iva-

noviće. Festival zavedl návštěvníky opět na 
různá místa ve městě, koncertovalo se třeba 
v kavárně Artičok, kině Bio Central nebo ve 
sklepě Klubu č.p. 4 na Velkém náměstí. 

Kulturazima 2022/23
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inzerce

Kultura

KAVÁRNA MUZEUM VONÍ 
(NEJEN) MAKRONKAMI
Na tradičním místě, přesto ve zcela novém 
kabátku. V nádherných historických prosto-
rách Muzea východních Čech v Hradci Krá-
lové otevřela na podzim nová kavárna, kde 
to voní domácími zákusky, vynikající kávou 
a makronkami. Nestojí za ní totiž nikdo jiný 
než známá cukrářka Radka Luňáková z Čer-
nilova, která už roky peče a tvoří pod znač-
kou Makronky Malý princ. Kromě sladkého 
si u Radky můžete dopřát  i domácí poma-
zánky a malé svačinky pro malé i velké. 

(red), foto: archiv

HKVS inzerce
XXI. KRÁLOVÉHRADECKÝ

21. 1. 2023
20:00 - Kongresové centrum Aldis

mestsky ples

FILHARMONIE Hradec Králové
MOONDANCE ORCHESTRA MARTINA KUMŽÁKA SE 
SÓLISTY DASHOU, NAĎOU WEPPEROVOU, DUŠANEM 
KOLLÁREM A MICHALEM CERMANEM,

DANIELA ŠINKOROVÁ, DALIBOR JANDA A JIŘINA 
ANNA JANDOVÁ, DANCE TEAM, EGO RETRO 
MUSIC, HRADECKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA, ART 
JAZZ BAND a další překvapení.

zima 2022/23
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Kultura

Psal se rok 1867, kdy se toho podzimního dne 
18. října narodil Františkovi a Františce Raší-
novým v Nechanicích nedaleko Hradce Krá-
lové  jako  devátý  potomek  syn  Alois.  Rodiče 
ho  jako  nadané  dítě  podporovali  ve  studiu. 
Navštěvoval  gymnázium  v  Novém  Bydžově, 
Broumově a Hradci Králové. Po úspěšně slo-
žené maturitní zkoušce se vydal na medicínu 
do Prahy. Ze zdravotních důvodů však musel 
opustit lékařskou fakultu a přešel na fakultu 
právnickou. Byl úspěšným studentem a v té-
mže roce, kdy zdárně studium ukončil, napsal 
a vydal brožurku České státní právo. Tu však 
cenzurní úřady zabavily a Rašína za její obsah 
vyšetřovaly. 

POPRVÉ VE VĚZENÍ 
Nutno říct, že byl rebelem od mládí. Už v době 
svých vysokoškolských studií se politicky an-
gažoval, sympatizoval především s Mladoče-
chy. Právě jeho politické aktivity mu „vynesly“ 
ztrátu nabytého titulu a vězení, kde se octl 14. 
února 1894 po procesu s takzvanou Omladi-
nou. Po téměř dvou letech byl ale amnestován 
a získal zpět i titul doktora práv. 

Po nějakém čase se z aktivní politiky stáhl, za-
ložil advokátní kancelář, zastupoval například 
Živnobanku  a politické dění  komentoval  jen 
příležitostně. To se však změnilo v roce 1907, 
kdy se začal věnovat psaní do Národních listů 
za stranu mladočeskou.

ČLEN MAFFIE & ROZSUDEK 
SMRTI
Ve volbách do Říšské rady roku 1911 byl zvolen 
poslancem a působil ve finančním a rozpoč-
tovém výboru. Po vypuknutí 1. světové války 
se  aktivně  zapojil  do  odboje  jako  člen  tajné 
protirakouské  organizace  Maffie.  Roku  1915 
byl zatčen a v procesu souzen spolu s Karlem 
Kramářem, Vincencem Červinkou a Josefem 

Už je tomu víc než 155 let, co se v Nechanicích na Hradecku narodil Alois Rašín. Jaký byl někdejší ministr financí, 
ekonom, odbojář a politik? A jak ovlivnil nejen svou dobu? Připomeňte si s Quartierem příběh této významné osobnosti 
našich dějin. 

Rašínovo století
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Zamazalem. Přišel o  svůj mandát,  titul dok-
tora práv a byl odsouzen k trestu smrti pro 
velezradu a vyzvědačství. Podle svědků přijal 
vynesení  rozsudku  nejstatečněji  ze  všech, 
dokonce se prý smál. Před popravou ho za-
chránila amnestie vyhlášená císařem Karlem 
I. po jeho nástupu na rakousko-uherský trůn. 
Trest si za velmi tvrdých podmínek odpykal 
ve věznici v rakouském Möllersdorfu, kde sdí-
lel celu společně s kolegou a přítelem Karlem 
Kramářem.  I přes odsouzení a drsné vězení 
měl  Alois  Rašín  vlastně  stále  štěstí. Nejprve 
mu trest snížili na 10 let a v červenci 1917 byl 
amnestován spolu s dalšími odsouzenými, ač-
koliv o milost císaře nepožádal. Veřejnost ho 
obdivovala a už během procesu se stal národ-
ním hrdinou. Po návratu do běžného života se 
Rašín okamžitě aktivně zapojil do politického 
dění, podílel se na vzniku České státoprávní 
demokracie  a  stal  se  členem  předsednictva 
Národního výboru. Musel být opět promován 
doktorem práv a získal zpět titul JUDr. 

28. ŘÍJEN 
Bylo zrovna pondělí, 28. října 1918. Po mnoha 
vleklých jednáních a nelehkých rozhodnutích, 
převzali  v  ranních hodinách Antonín  Švehla 
a František Soukup jménem Národního výbo-
ru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na 
frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání 
podmínek míru Rakousko-Uherskem. Nave-
čer vydal Národní výbor první zákon o zřízení 
samostatného státu, jehož autorem byl právě 
Alois Rašín. Dva týdny před koncem války tak 
vznikla „První republika“. 

Krátce  po  vyhlášení  samostatného  státu 
vznikla i první vláda Karla Kramáře. Alois Ra-
šín v ní obsadil post ministra financí. 

V letech 1918–1920 zasedal v Revolučním ná-
rodním  shromáždění  za Českou  státoprávní 
(nově národní) demokracii. V parlamentních 
volbách  získal  poslanecké  křeslo  a  minist-
rem financí se stal ještě jednou, a to v první 
Švehlově  vládě,  kde  nahradil  Karla  Engliše. 
Zůstal  věrný  svému  přesvědčení,  a  i  nadále 

podporoval politiku rozpočtové úspory a de-
flace. Používal výrok, že „práce pro národ se 
neplatí“, což vedlo k řadě sporů s legionáři. 

„PRACOVAT A ŠETŘIT.“ 
Tímto heslem se řídil jak v osobním, tak v po-
litickém životě. Původně měl totiž Rašín být 
v Kramářově vládě na postu ministra vnitra, 
nakonec se ale přiklonil k funkci ministra fi-
nancí, kterou poté vykonával až do července 
roku 1919. Zásluhou svého  jednání ve  funkci 
získal pověst budovatele státu a stabilizátora 
rozvrácených poválečných státních financí. Je 
známý jako tvůrce měnové odluky. Díky spe-

ciálním  pravomocím  ministra  financí  mohl 
v době od 26. února do 9. března 1919 s po-
mocí armády uzavřít státní hranice a nechat 
okolkovat veškeré oběživo, které se na území 
Československa  nacházelo.  Část  finančních 
prostředků dokonce zadržel ve formě nucené 
státní půjčky. Rašínovi říkali Tygr a dokonce 
ani jeho kritici mu dodnes nemohou upřít, že 
to byl politik s vizí. 

Ve funkci ministra financí strávil pouhý rok, 
přesto se do historie zapsal zásadním způso-
bem.  Jeho  sympatizanti  říkají,  že  Rašínovou 
zásluhou  republika  získala  pevnou  korunu. 
Kritici  ho  naopak  viní  za  ekonomické  pro-
blémy velké části tehdejšího obyvatelstva. Při 
hájení silné koruny byl až příliš zarputilý. Sna-
žil se stabilizovat rozvrácené poválečné státní 
finance,  chtěl  vytvořit  tvrdou měnu  krytou 
zlatem. Jeho reformy ale postupně přerůstaly 
v katastrofu. S růstem koruny klesala konku-
renceschopnost  vývozu,  podniky  se  prudce 
zadlužovaly a rostla nezaměstnanost. Rašíno-
va politika sice pomohla podnikům, ale tvrdě 

dopadla  na  chudší  vrstvy.  A  to  se mu  stalo 
osudným.

OSUDNÝ ATENTÁT
Praha,  Žitná  ulice,  5.  ledna  1923,  8  hodin 
ráno. Před svým domem číslo popisné 6 padl 
k zemi ministr financí Alois Rašín. Když při-
cházel k autu, které ho mělo odvést na mi-
nisterstvo, z druhé strany chodníku k němu 
přispěchal mladík, z kapsy vytáhnul revolver 
a  dvakrát  střelil.  První  rána minula  a  druhá 
už  bohužel  ne.  Zasáhla ministra  z  pouhých 
dvou metrů do zad. V domě, kde Alois Rašín 
bydlel, měl ordinaci lékař, který mu okamžitě 

po střelbě poskytl první pomoc. I přesto mi-
nistr od pasu dolů zcela ochrnul. Několik týd-
nů bojoval v nemocnici statečně o život. Měl 
řadu vnitřních zranění, prasklý obratel, výron 
do hrudníku - těžko si představit bolestivější 
smrt. Zemřel v pouhých 55 letech, 18. února 
1923 před jednou hodinou odpoledne. 

PROMYŠLENÁ VRAŽDA
Mladý  pachatel  Josef  Šoupal  se  dal  po  vý-
střelech okamžitě na útěk, ale brzy ho chy-
tili a vzdal se. Než ho policie odvezla, vykřikl: 
„Jsem  komunista,  prospěl  jsem  proletariátu 
a pracující třídě! Zabil jsem nenáviděný sym-
bol plutokracie! Reakce bude zastrašena, na-
stolíme spravedlivou společnost.“ 

Vyšetřovatelé odhalili, že Šoupal se na vraž-
du  připravoval  dlouho.  Podvodem  si  obsta-
ral zbrojní pas a koupil si malou zbraň o ráži 
6,35mm,  se  kterou  často  trénoval  v  lese. 
Poprvé přijel Rašína zabít 11. prosince. Žádal 
o  přijetí  u ministra  v Clam-Gallasově  paláci 

„Ono je to těžké. Kde hrozí bída, tam hrozí socialismus.
A kde hrozí socialismus, tam hrozí bída.“ Alois Rašín
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jako údajný zástupce Mladé generace národ-
ní  demokracie  z  Plzně.  Ministr  jej  nepřijal. 
Zjistil si ale jeho soukromou adresu a chtěl ho 
zastihnout při návratu domů. Rašín však ne-
byl sám, a tak svůj záměr odložil. Když přijel 
podruhé, svůj plán uskutečnil.

Atentátník Josef Šoupal byl odsouzen k osm-
nácti  letům  vězení.  Nedostal  trest  smrti, 
podle tehdejších zákonů nebyl ještě plnoletý. 
V roce 1943 se dostal na svobodu, změnil si 
jméno a po válce dožil jako funkcionář KSČ.

Alois Rašín je považován za první oběť komu-
nistické ideologie u nás. Na domě v Žitné ulici 
je k upomínce oné tragické události umístěna 
pamětní deska. Další, věnovaná tomuto spo-
luzakladateli  Československé  republiky,  se 
nachází  ve  vestibulu  radnice  Městské  části 
Praha 2 na Náměstí Míru.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:
Alois Rašín se 12. září 1899 oženil s Karlou Jan-
skou,  dívkou  z  pražské  vlastenecké  rodiny, 
jejímž jedním z bratrů byl Jan Janský, pozdější 
objevitel  krevních  skupin.  Manželé  Rašíno-

vi měli  tři  děti –  syny Ladislava  a Miroslava 
a  dceru  Ludmilu.  Syn  Ladislav  (1900–1945) 
kráčel v otcových šlépějích. Rovněž vystudo-
val práva a věnoval se politické činnosti. Stej-
ně jako otec působil v Československé národ-
ní demokracii. Po německé okupaci se zapojil 
do odbojové činnosti a 13. prosince 1939 byl 
zatčen gestapem. Zemřel krátce před přícho-
dem americké armády ve  vězeňské nemoc-
nici ve Frankfurtu nad Mohanem 20. března 
1945.

Dne 11. července 1990 zavítal do Prahy vnuk 
Aloise Rašína pan Peter Rašín, žijící v Lon-
dýně. Při odpočinku na lavičce v parku před 
Hlavním  nádražím  jej  železnou  trubkou 
přepadl  lupič Petr Kuřátko. Peter Rašín byl 
s těžkým zraněním převezen do nemocnice 
Na Františku, kde po operaci přes veškerou 
péči lékařů dne 14. července 1990 utrpěným 
zraněním  podlehl.  Jeho  vrah  byl  odsouzen 
do  vězení  na  třináct  a  půl  roku.  Vnučka 
Aloise  Rašína  Jana  Rašínová  žije  trvale  ve 
Švýcarsku.

Marta Bergmanová 
foto: archiv
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KDE SE VZALY, TU SE VZALY  
Historie perníčků sahá až do pravěku, kdy lidé 
vyráběli placky z vody a mouky. Po objevení di-
vokých včel začali do téhle pochoutky přidávat 
med a v tu ránu byla na světě medová dobrota, 
základ pro perníčky, jak je známe dnes. 

S technickým pokrokem se výroba stále zdo-
konalovala a do původní receptury se začaly 
přidávat další suroviny a koření. Od té doby 
existuje nespočet variací těsta, tajných přísad 
našich babiček i netradičních receptů pekařů. 
Pojďme se společně vydat na cestu za měk-
kým pečivem plným překvapení. 

MEDOVÉ PERNÍČKY
400 g hladké mouky
130 g cukru moučka
2 vejce
100 g rozpuštěného másla
100 g tekutého medu

8 g perníkového koření
5 g kakaa - pokud chcete světlejší perníčky, 
použijte méně kakaa
4 g jedlé sody
1 vejce na potření perníčků po upečení

Všechny  suroviny  by  měly  mít  pokojovou 
teplotu. Poté je dáme do mísy a vypracujeme 
hladké těsto. Následně ho zabalíme do potra-
vinové fólie a necháme hodinu a půl odpočí-
vat  v  lednici. Troubu  si  rozehřejeme na  180 
ºC. Těsto po vytažení z lednice rozválíme na 
pomoučněné ploše na 4-5 mm tlustý plát, ze 
kterého vykrajujeme  libovolné  tvary. Ty po-
kládáme na plech vyložený pečícím papírem. 
Perníčky  pečeme  8-10  minut.  Po  upečení 
ihned potřeme rozšlehaným vajíčkem, aby se 
hezky leskly.

Tip: Perníčky by měly být po upečení měkké. 
Pokud se ale stane, že nebudou, tak je skla-
dujte v chladu s kouskem rozkrojeného jablka 

nebo  chleba,  díky  kterému dokonale  změk-
nou. Ale pozor, nesmí se jich dotýkat. Pokud 
zvládnete perníky zajistit tak, aby na ně ne-
pršelo nebo se do nich nepustili ptáci, nechte 
je na balkoně. Neublíží jim ani pobyt v hrnci 
s  alobalem nebo mikrotenem či  v  kovových 
dózách.

KABÁT Z BÍLKOVÉ POLEVY
Abychom dodali perníčkům tu správnou ele-
ganci, kterou si bezesporu zaslouží, doporu-
čujeme nepodcenit přípravu bílkové polevy.

Na bílkovou polevu budeme potřebovat:  

1 bílek
160 g moučkového cukru
5 kapek citrónové šťávy

Čistý bílek vložíme do vyšší nádoby. Přidáme 
prosátý moučkový cukr a lžící vše lehce pro-

Za okny ladovská zima, zvuk koled a vůně Vánoc - pro někoho šťáva z oloupaných pomerančů či skořicová svíčka, ale pro všechny 
vánoční perníčky. Cukroví všech možných tvarů, u kterého můžete při zdobení popustit uzdu své fantazie. Kde taky jinde lze vedle sebe 

položit vločku, pana Perníčka ze Shreka či hříbek a zlatou rybku? 

Perníčky, perníčky 
a zase perníčky 
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½ lžičky sody
½ lžičky prášku do pečiva (či prášku do 
perníku)
½ lžičky soli

Ve větší míse rozšleháme olej s cukrem. Při-
dáme mléko a melasu a opět prošleháme, do-
kud se všechny tekutiny nespojí. V jiné míse 
smícháme všechny suché ingredience a poté 
je prosejeme do mísy s olejem a mlékem. Těs-
to promícháme vařečkou v míse, poté dáme 
na vál, dle potřeby zapracujeme další mouku, 
dokud nemáme pěkné pevné těsto, které té-
měř  nelepí.  Těsto  zabalíme  do  potravinové 
fólie a necháme minimálně hodinu, maximál-
ně 3 dny v chladu. 

Vyndáme těsto z lednice a necháme ho chvíli 
stát při pokojové teplotě. Troubu předehře-
jeme na 180°C a plech vyložíme pečícím pa-
pírem. Těsto rozdělíme napůl a na dobře po-
moučněné ploše vyválíme první půlku asi na 
4 mm silnou placku. Vykrajujeme různé tvary. 
Když  je plech plný, dáme ho do předehřáté 
trouby a pečeme 8 minut.

Vyjmeme z trouby a necháme ještě pár minut 
na plechu, poté přendáme na mřížku a ne-

cháme  plně  vychladnout.  Zdobíme  polevou 
z moučkového cukru a citrónové šťávy. 

BRUSINKOVÉ PERNÍČKY
100 g brusinek
60 g másla
1 vejce
60 g medu
300 g celozrnné špaldové mouky
½ lžičky jedlé sody
1 lžička perníkového koření
vejce na potření

Brusinky, rozpuštěné máslo, vejce a med roz-
mixujeme v mixéru dohladka. Prosátou mou-
ku nasypeme do mísy, smícháme ji s jedlou so-
dou a perníkovým kořením, směs přidáme do 
mixéru a promícháme. Zpracujeme na vláčné 
těsto a uložíme ho ztuhnout do lednice.

Chladné  těsto  vyválíme  na  plát,  vykrojíme 
perníčky, přendáme je na plech vyložený pe-
čícím papírem, potřeme je rozšlehaným vej-
cem a pečeme ve vyhřáté troubě při  180 °C 
asi 20 minut.

Tereza Krčmová 
foto: archiv

mícháme,  aby  se  bílek  s  cukrem  spojil.  Poté 
směs vložíme do robotu. Spojený bílek s cuk-
rem šleháme  tak dlouho, dokud není poleva 
hezky pevná a neroztéká se. Šleháme ji několik 
minut, Šlehání  je  zde právě  to nejdůležitější, 
poleva  díky  němu  bude  krásně  bílá,  hladká 
a pevná. Do vyšlehané polevy nakapeme cit-
rón a šleháme ještě pár vteřin. Hotovou polevu 
přeneseme do zdobícího sáčku. Doporučuje-
me použít obyčejné igelitové sáčky, u kterých 
stačí ustřihnout špičku cca 1 mm velkou. Per-
níčky zdobíme hned po přípravě polevy. 

AMERICKÉ PERNÍČKY
½ hrnku hnědého cukru
cca ½ hrnku oleje
½ hrnku sojového mléka (nebo jiného ořecho-
vého,rostlinného mléka)
½ hrnku melasy
2 lžíce rumu nebo půl lžičky rumového 
extraktu
3 lžíce dýňového nebo jablečného pyré (není 
nutné, dodává vláčnost)
2 hrnky polohrubé mouky
2 lžíce kakaa
3 lžičky koření do perníku (pokud nemáte 
hotové, dejte po lžičce muškátového oříšku, 
skořice a hřebíčku a 2 lžičky mletého zázvoru)

Zima
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Vánoce jsou svátky klidu, míru a rodinné poho-
dy. Aspoň tak se to píše na vánočních přáních 
a zpívá v koledách. Je tomu ale skutečně tak? 
Věřte nevěřte, někde je to pěkné vzrůšo! Jaké 
tradice se dodržují v  českých rodinách a  jaké 
v zahraničí? 

Vánoční 
bestiář
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ČESKÝ KAPR, BRAMBOROVÝ 
SALÁT A JEŽÍŠEK

Zvyky v  českých  rodinách  jsou  si dost po-
dobné. Pečení cukroví a perníčků, zdobení 
stromečku,  štědrovečerní  večeře  složená 
z rybí polévky, kapra a bramborového salá-
tu. Ve většině  rodin nechybí vinné klobásy 
nebo  řízky. Časté  je  i  rozkrajování  jablíček 
a pouštění skořápek se svíčkou po vodě. Ob-
líbené  je také  lití olova, ze kterého můžete 
vyčíst budoucnost. Po jídle se děti schovají 
a čekají na zazvonění zvonečku. Ten je sig-
nálem, že Ježíšek už položil dárky pod stro-
meček a je čas rozbalovat. Na stromku svítí 
světýlka,  někde  dokonce  prskají  prskavky, 
voní  jehličí. Děti  jsou natěšené a pohlcené 
kouzlem Vánoc. 

Zní  to  malinko  nudně,  příliš  pohádkově? 
Rádi  byste  se  o  Vánocích  báli  nebo  zažili 
něco netradičního? Pak čtěte dál a čerpejte 
inspiraci. Vybrali  jsme  ty nejzajímavější,  až 
možná šokující vánoční zvyky, které se drží 
v Evropě i daleko za jejími hranicemi. 

VE FINSKU JE NA VÁNOCE 
TICHO
Santa Claus,  sobové, vánoční ozdoby,  skří-
tci a voňavý stromeček. To  je  idyla, co? Ve 
finských domácnostech vládne o Vánocích 
nejen pořádek, a to i v dětských pokojích, ale 
především ticho. O Vánocích totiž nesmíte 
vydávat žádné zvuky, nablízku může být obr 
zvaný „Staalu“, který, když ho vyrušíte, ne-
váhá prohledat celý dům a najde si vás. Ně-
kde se strašidelný příběh vypráví i s hrůzný-
mi detaily: Staalu vtrhne dovnitř domu, kde 
slyšel  hluk,  nikdo  se mu  neschová.  Dětem 
sežere mozek a vypije jim krev. Aby děti jen 
nestrašili, mají mytickou postavu nadělující 
dárky hodným dětem, něco jako „Joulupuk-
ki“ , který má v současné době podobu spí-
še jako americká verze Santa Clause. Místo 
čertů, kteří by odnesli děti do pekla, s sebou 
vodí pidimužíky, kteří zlobivé děti unášejí do 
ledového království. 

STRAŠLIVÝ KRAMPUS - 
POMOCNÍK SANTY
Že  k  Vánocům  někde  patří  strach,  potvr-
zují  zvyky  nejen  ve  Finsku,  ale  i  v  blízkém 
Rakousku. Po ulicích se tam totiž potlouká 
démonická  postava  Krampuse.  A  většinou 
nejen jedna. Krampus má podle pověsti do-
provázet Santu a jeho prací je hledat nepo-
slušné děti  v ulicích. Že berou  tuto  tradici 
v Rakousku opravdu vážně, dosvědčuje fakt, 
že tyto děsivé bytosti můžete v okolí potkat 
v průběhu celého prosince. Rády straší, tro-

pí žerty a svým zjevem nahánějí strach dě-
tem i dospělým.

MOŘE, PLÁŽE, KRVELAČNÝ 
KRAB
V  krásné  Francouzské  Polynésii  v  Oceánii 
nenarazíte na Santu, Ježíška ani na skřítky. 
Na většině ostrovů totiž naděluje dárky vá-
noční krab. Jestli si představujete roztomi-
lou postavičku jako z dětských pohádkových 
příběhů, rychle vás vyvedeme z omylu. Není 
to totiž žádný hodný krabík ověšený dárky. 
Má obrovská ostrá klepeta, kterými rozřeže 
každého, kdo by si dovolil na něho nevěřit. 
Nevěříte? 

KAPRU ŘÍKÁTE NE? JE LIBO 
KIVAK?
V  Grónsku  je  tradičním  vánočním  jídlem 
„mattak“.  Jedná  se  o  velrybí  kůži  i  s  pod-
kožním  tukem.  Chutí  by  měla  připomínat 
čerstvý  kokos,  ale  většinou  je  příliš  tuhá 

a  nelze  ji  rozkousat. Místní  to  řeší  tak,  že 
ji  chvíli  převalují  v ústech a poté  spolknou 
v  celku.  Ještě nemáte dost? Však nekončí-
me, dalším grónským vánočním pokrmem je 
„kivak“. Maso alk, arktických ptáků, zabalené 
v tulení kůži se na několik měsíců zakopává 
pod zem. Poté, když je již ve značném stupni 
rozkladu, ho zasyrova konzumují jako jednu 
z největších pochoutek. Mmm, tak chutnají 
svátky! 

ITÁLIE
V Itálii se Vánoce slaví 6. ledna. Dárky neno-
sí Santa, děti obdarovává  „La Befana“. Stará 
čarodějnice, sice ošklivá jako noc, ale hodná. 
Přilétá v noci na koštěti a do domů se dostá-
vá komínem, děti jí na posilněnou připravují 
víno a místní dobroty. Když se narodil Ježí-
šek, tak k němu všichni spěchali s dary. Jenže 
Befana se o jeho narození z nějakého důvodu 
dozvěděla  pozdě,  takže  i  když  s  dary  hned 
vyrazila  do  Betléma,  Ježíška  v  jesličkách  už 
nenašla. Dodnes proto  létá  na  svém koště-
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ti a nosí dětem dárky. Někteří Italové chodí 
stejně jako Češi 24. prosince na půlnoční mši. 
Následující den je pak důležitou událostí pa-
pežské požehnání Urbi et Orbi, které tradič-
ně sledují miliony lidí po celém světě.

PONOŽKY JSOU NA ISLANDU 
VÝHRA
Děti  i dospělí  se na  Islandu obávají  zlé vá-
noční kočky „Jólakötturinn“. Chodí po okolí 
a pojídá ty, kteří na Vánoce nedostali žádné 
oblečení, nebo každého, kdo nebyl po celý 

rok  pracovitý  a  hodný. Mýtus měl  podpo-
řit brzké zpracování ovčí vlny. Líní farmáři, 
kteří  vše  nestihli  před  prvními mrazy,  pak 
nejen postrádali ono oblečení, ale ještě na-
víc se museli obávat kočičího monstra. Dnes 
je proto pravidlem, že každý Islanďan najde 
mezi dárky alespoň jeden kus oblečení. Pro 
jistotu. 

ŠTĚDRÝ VEČER V KFC
V roce 1974 spustil americký fast food KFC 
v Japonsku velkou reklamní kampaň se slo-
ganem „Kurisumasu ni wa kenrakkii!“ (Ken-
tucky na Vánoce!), čímž dal vzniknout tradi-
ci, která přetrvává dodnes. V Japonsku se 24. 
prosince neslaví, přesto má většina Japonců 
k večeři „speciální štědrovečerní menu“. Zá-
jem o kyblík kuřecích pochoutek je tak vel-
ký, že si ho objednávají i s několikaměsíčním 
předstihem. 

POLENO S DÁRKY A FIGURKY 
HNOJÍCÍ PŮDU
Kam se hrabou zlé kočky nebo hodné čaro-
dějnice. V Katalánsku si  týdny před Vánoci 
ozdobí poleno, do kterého vloží malé dáreč-
ky a sladkosti. Na Štědrý den děti zpívají ko-
ledy a u toho bijí poleno tyčí, dokud poleno 
dárky „nevykálí“. Každá rodina tak musí mít 
na Vánoce  jako dekoraci figurku muže vy-
konávajícího potřebu. Údajně  je za tím po-
věra, že tzv. „Caganer“ hnojí půdu. Pro děti 
je to nejoblíbenější a nejzábavnější vánoční 
tradice.

PO KOŠTĚTI NENÍ VIDU ANI 
SLECHU
Podle staré norské legendy je Štědrý večer 
dnem,  kdy  po  nebi  poletují  rozpustilí  du-
chové a čarodějnice, kteří šíří zlomyslnost. 

Aby byly čarodějnice rychlé a obletěly celé 
Norsko,  potřebují  košťata.  V  Norsku  pro-
to všichni pečlivě  schovávají  vše,  co  se  jen 
koštěti  zdánlivě  podobá,  aby  čarodějnice 
neměly důvod jejich domácnost navštívit. 

VTIPNÍ, NEBO ŠKODOLIBÍ 
DÁNOVÉ?
U zlomyslnosti  ještě zůstaneme. Dánové si 
v  ní  na  Vánoce  totiž  libují.  Posuďte  sami: 
tradičně balí dárky do dvaceti vrstev vánoč-
ního papíru.  Je  tak  jasné, že si obdarovaný 
překvapení uvnitř skutečně zaslouží, proto-
že se k němu musí pěkně prokousat. Pokud 
ale nechcete mít doma z dětí zuřivé Krampy, 
raději to nezkoušejte! 

ŠŤASTNÉ KOREJSKÉ!
V  Severní  Koreji  se  Vánoce  neslaví,  místo 
nich probíhaly do smrti „velkého vůdce“ Kim 
Čong-ila oslavy výročí jeho nástupu do čela 
Korejské lidové armády. Neradujte se před-
časně, ony oslavy totiž měly podobu okáza-
lých vojenských přehlídek. Co vůdce skonal, 
přetavily  se  oslavy  Vánoc  pro  turisty  do 
rekvizit visících ve městě po celý rok. Křes-
ťané musí slavit Vánoce tajně, režim jim to 
zakazuje pod pohrůžkou smrti. Oproti tomu 
Jižní Korea je jediným východoasijským stá-
tem,  který Vánoce uznává  jakožto oficiální 
svátky, chodí se na bohoslužby, obdarovávají 
se a nekřesťané si užívají aspoň dny volna.

Není to všude tak hrozné a děsivé. Někde se 
jezdí na mši na bruslích až do kostela, sází se 
v největší loterii světa, jinde si sousedé dávají 
dárky místo pod stromeček osobně, a třeba 
v Austrálii slaví na pláži, tančí a baví se i něko-
lik týdnů. Ale o tom třeba zase příště. 

Marta Bergmanová, foto: archiv
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www.ocni-visus.cz  |  www.estela-hk.cz  |  www.esvis.cz 

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. Estetic-
ké centrum Estela v Hradci Králové je dceřinnou společností, stejně jako značka Esvis, která je špičkou v aplikaci 
kontaktních čoček ve východních Čechách. 

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ
V UPLYNULÉM ROCE A DO NOVÉHO
PŘEJEME MNOHO ZDRAVÍ A SIL.

JSME TU PRO VÁS
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PÁNSKÉ HODINKY PRIM 
SVATOVÁCLAVSKÉ  

Jedinečný dárek, který rozhodně nezapad-
ne. Ikonické hodinky PRIM Svatováclavské 
40 Q zaujmou na první pohled,  jejich de-
sign  je  nadčasový  a  potěší  i  ty  nejnároč-
nější. S trochou štěstí se navíc bude dědit 
po generace. 

www.hodinarstvibechyne.cz 
14 900 Kč

Únor – oslav lásky čas 

KAŠMÍROVÝ SVETR 

Láska to  je teplo a měkko. A to platí  i pro 
tento hřejivý, úžasně jemný svetr ze 100% 
kašmíru. Skvost každé pánské šatny se na-
víc  pyšní  praktickou  termoregulační  pod-
šívkou, a je tak dokonalým spojením funkč-
nosti, elegance a luxusu.

www.kasmirovysvet.cz
3 990 Kč

KOŽENÝ ZÁPISNÍK 

Cestování je o zážitcích, které zůstanou navždy. 
Ale také o myšlenkách a nápadech, které stojí 
za  to  uskutečnit.  Díky  tomuto  stylovému 
zápisníku  značky  Vasky  zůstanou  všechny 
hezky na jednom místě. Sbírejte je, archivujte, 
realizujte. Ideálně společně! 

www.vasky.cz
699 Kč

SLADKÁ SRDCE 

Mít srdce na dlani,  to se v  lásce počítá! Srdce plné  lahodných pralinek vám ale  rozhodně 
přinese ještě pár bodů navíc. Oslaďte si svátky lásky kvalitní belgickou čokoládou, která je 
k dostání přímo v centru Hradce Králové. Výběr je obrovský, račte ochutnat! 

www.pralinkyhradec.cz
cena dle produktu

Den manželství a Svatý Valentýn se slaví jen pár dní po sobě. Náhoda? Možná. Ať tak či tak, zkuste letos (podle 
své aktuální životní situace) oslavit alespoň jeden. První jmenovaný připadá na druhou únorovou neděli, Valentýn 
je už klasika spojená se 14. únorem. Ve štychu vás samozřejmě nenecháme, tady je pár tipů, čím drahé polovičky 
obdarovat. Taková malá generálka na prvního máje, co říkáte? 

Zimazima 2022/23



JEN PRO PÁRY  

Buďte si ještě o kousek blíž! Speciální sada otázek ze sé-
rie projektu Smysluplné rozhovory vás podnítí podívat se 
jeden na druhého z jiného úhlu a inspirují vás k zamyšle-
ní. Využijte příležitosti, zapalte svíčky, zadívejte se do očí 
a věnujte čas  i pozornost  jeden druhému. K výběru  jsou 
i sady pro rodiny či cestovatele. 

www.smysluplnerozhovory.cz
350 Kč

SVÍČKA KIMMY CANDLES

Elegantní designová svíčka udělá radost vždy. Tahle je navíc ručně 
litá  a  ze  100% přírodního  sójového  vosku.  Luxusní  pudrová  vůně 
s květinovými tóny je navíc jemná a nevtíravá. Rozhodně příjemným 
bonusem je dárkové balení, ve kterém vám svíčka přijde a vy ji tak 
můžete rovnou darovat.  

www.kimmycandles.cz
599 Kč

LÁSKYPLNÉ PONOŽKY  

Kdo  tvrdí,  že  ponožky  patří  jen  pod  vánoční  stromeček? 
Správným výběrem jimi můžete demonstrovat svou náklon-
nost v jakoukoli roční dobu. Tyhle roztomilé kousky z dílny 
náchodské značky Darré si zamilujete na první nošení. 

www.darre.cz
299 Kč 

TAK TROCHU JINÁ ŽEHLIČKA 

Značka Dyson už  nějakou dobu udává  trendy  v  technologiích 
a jejich luxusní žehlička na vlasy není výjimkou. Neotřelý design, 
funkčnost a bezpečnost slibuje úplně nový zážitek v péči o vaši 
hřívu. Nastavitelná teplota vyhovuje všem typům vlasů, lze ji po-
užít i bez kabelu a po 10 minutách nečinnosti se automaticky vy-
pne. Skvělá i na cestování!   

www.dyson.cz
11 990 Kč 
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Hurá na sníh!
Milujete sníh a zimní sporty? Běžkování a lyžování je vaší vášní? Pak jsme právě pro 
vás vybrali osm míst v Evropě, která stojí za návštěvu. A potěšíme i ty, co se na hory 
jen rádi dívají a naopak dávají přednost opalování na horském sluníčku s drinkem 
v ruce. Tak schválně, kam vás lyže táhnou? 
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IKONICKÝ SVATÝ MOŘIC VE ŠVÝCARSKU
Proslul  nejen  pořádáním  zimní  olympiády,  mistrovstvím  světa 
v  alpském  lyžování,  ale  především  dlouhými  středně  náročnými 
sjezdovkami, prvotřídní kvalitou a luxusem místních letovisek, kte-
rý uspokojí nejnáročnější. Svatý Mořic nabízí 20 vleků a sjezdovky 
pro mírně pokročilé  i profesionální  lyžaře. Nad Svatým Mořicem, 
kam se z města dostanete lanovkou Corviglia, vedou stezky z města 
Corviglia  (2 486 m.n.m.) Nádherné alpské výhledy zaručeny! Kro-
mě lyžování můžete bruslit, sáňkovat, jezdit na sněžných skútrech, 
bobech a kite lyžích. V únoru se tam koná každoroční White Turf 
St. Moritz, jediný sněžný koňský závod na světě.

ADRENALIN V ITALSKÉ CERVINII  
Itálie není jen o moři, skvělém jídle a pití. Oblíbené středisko Cervi-
nie  díky  své  poloze  blízko  italsko-švýcarských  hranic  nabízí  do-
slova lyžařské lahůdky. Jednou z nich je 22 kilometrů dlouhá sjez-
dovka z Piccolo Cervino do Valrournenche nebo 17kilometrová trať 
z Cervinie do Zermattu. Ti, co dávají přednost snowboardu, uvítají 
speciální tratě jen pro ně. Zároveň tu najdete jedny z nejnáročněj-
ších skialpinistických tras v Evropě. Můžete využít nejen sedaček 
a kabin, ale na švýcarské straně i vlaků nebo si vyjeďte nejvýše po-
loženou lanovkou v Evropě až na Klein Matterhorn (3.883 m n. m.). 
V Cervinii vás čeká 305 kilometrů pokrytých sněhem a nejlepší ca-
puccino na světě. 

AŽ DO NEBE NEBO DO FRANCOUZSKÉHO 
VAL THORENS 
Nejvýše položené lyžařské středisko v Evropě se nachází v nadmoř-
ské výšce 2 300 metrů – ostatně francouzské Val Thorens je i nej-
výše položenou lyžařskou oblastí na světě! Pyšní se 600 kilometry 
vzájemně propojených sjezdovek, kde je sníh zaručen po celou se-
zónu. Jakpak by taky ne, 99 procent  lyžařské oblasti  leží až 2000 
metrů nad mořem. Val Thorens nabízí aktivity i pro nelyžaře: bary, 
kluby se živou hudbou pod širým nebem, tobogány nebo adrena-
linový zážitek v podobě lana nataženého mezi dvěma body v růz-
ných výškách, po kterém lidé sjíždějí dolů nad údolím. Zaujalo vás 
to? Ptejte se po „zip wire“ a užijte si nekonečný výhled nebo pocit 
absolutní svobody, jaký mají jen ptáci. 

ŠVÉDSKÝ ÅRE, RÁJ PRO NÁROČNÉ LYŽAŘE 

Ještě ho neznáte? Když se řekne „dokonalá černá sjezdovka“, je to, 
jako  by  se  řekl  „švédský  Åre“.  Středisko  nabízí  opravdu  dostatek 
náročných tras i mimo sjezdovky pro velmi zkušené lyžaře a pro-
fesionály, ale samozřejmě tu najdete  tratě pro relaxační  lyžování, 
začátečníky  i  pro děti. Kromě  sjezdu  si můžete  vyzkoušet  snow-
boarding,  telemarkové  lyžování,  carvingové  lyžování,  a  dokonce 
i adrenalinový a stále populárnější heliskiing v doprovodu helikop-
téry. Nabízí  také  výlety na  sněžných  skútrech,  atraktivní  jízdy  se 
psím spřežením a lezení na ledové vodopády. Kromě všech zmíně-
ných aktivit je Åre proslulé také svým pulzujícím nočním životem. 

Zimazima 2022/23
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DO ŠPANĚLSKA NA BAQUEIRA-BERET
Baqueira-Beret  je  lyžařským  střediskem  třech  oblastí:  Baqueira, 
Beret a Bonaigua se sjezdovkami pro různě zkušené lyžaře. Baquei-
ra je oblastí s největším počtem černých sjezdovek, které ocení ti 
nejzkušenější milovníci adrenalinu. Pro experty tu mají sjezdovky  
jako  Luis  Arias,  Eth Mur  a  Tubo Nere.  Na  druhou  stranu,  oblast 
Beret je zase ideální pro začátečníky a rodiny, hotely a restaurace 
tu najdete skoro na každém rohu. Sjezdovky se vyznačují mírným 
sklonem a  jsou velmi široké. Poblíž otvírá také snowpark pro mi-
lovníky snowboardingu. Bonaigua je plná mimosjezdovkových str-
mých tras a nacházejí se zde proslulé stezky Lo Boscas a Gerber. 
Navštivte také údolí Val d’Aran, místo s tradiční architekturou ka-
menných a dřevěných domů se šikmými střechami. 

LEDOVCOVÉ BĚŽKOVÁNÍ V RAKOUSKÉM 
STUBAI
Běžkařský ráj objevíte v Tyrolsku. Pyšní se více než 4000 kilometry 
dokonale upravených běžkařských tratí různých obtížností, pro za-
čátečníky až po zkušené běžkaře. Sezóna tu trvá do dubna a někde 
až do června. Jedním z takových míst je Stubai - největší rakous-
ký ledovcový areál. Díky vysoké nadmořské výšce zaručuje slušné 
sněhové podmínky po celý rok. Samozřejmostí jsou skipasy pro ro-
diny i děti, široká nabídka restaurací a barů a perfektně upravené 
trasy o délce 43 kilometrů. Nahoru vás vyveze pohodlná vytápěná 
osmimístná sedačka a vrchol nabídne dechberoucí výhled. Pokud 
toužíte po nezapomenutelném zážitku, zkuste si zajet na ledovec 
k našim sousedům.

LYŽOVÁNÍ BEZ ZÁVRATÍ V NĚMECKÉM 
WINTERBERGU
Nepatříte mezi ostřílené jezdce a toužíte se na svahu potkávat s po-
dobně méně pokročilými lyžaři? Pak si zadejte do navigace němec-
ký Winterberg, který  se vyznačuje nízkou polohou sjezdovek, ale 
návštěvníky láká na velmi zajímavé areály s bohatou nabídkou slu-
žeb. Většina lokalit se nachází v lesích a více jak polovina je v noci 
osvětlena. O zážitky  tak nebude nouze! Město ubytuje až  100  ti-
síc turistů, s hledáním ubytování proto nebudete mít problém, ani 
když přijdete takzvaně „na blint“. Winterberg se nachází v blízkosti 
hranic s Holandskem, takže můžete ve volných dnech klidně vyrazit 
i na na výlet do země vodních kanálů a větrných mlýnů.

GRUZIE, NOVÁČEK MEZI ZIMNÍMI DESTINACEMI 

V  oblasti  Kavkazu  je  Gruzie  „ostrůvkem  Západu“.  Lze  tu  navštívit 
celkem šest ski-areálů, které ve srovnání s alpskými resorty nabízejí 
nejen atraktivnější ceny, ale  (zatím) také  liduprázdné sjezdovky. Na-
příklad oblast Gudauri  se  stala  letoviskem teprve nedávno. Těšit  se 
můžete na nové moderní hotely, skvělé jídlo a dosud nepříliš známé 
stezky. Vše odpovídá trendům doby, je svěží a moderní. Délka zdejších 
sjezdovek dosahuje pouhých 16 kilometrů, ale kompenzují ji vysokou 
kvalitou tratí. Nejvyšší klesání začíná ve výšce tří tisíc metrů, takže si 
můžete užít výhled do okolí. Gruzii pokrývají ze 40 procent lesy, je tak 
ideálním místem pro načerpání energie a dlouhé procházky. 

Marta Bergmanová, foto: archiv
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Máslový ležák

Patříte-li  mezi  fanoušky  legendární 
čarodějnické  série  Harry  Potter,  asi  vám 

neuniklo, že v létě uplynulo 25 let od vydání úpl-
ně první knihy. Přidejte se k oslavám a dopřejte si 

na zahřátí tradiční nápoj kouzelnického světa – más-
lový ležák. Tahle karamelová dobrota spolehlivě nadch-

ne malé i velké! 

Ingredience: 0,5 l mléka, ¼ kostky másla, 4 lžíce hnědého 
cukru, 2 kávové lžičky vanilkové esence, špetka skořice, hnědý 

rum

Do hrnce nasypte hnědý cukr, přidejte máslo a rozpusťte. 
Do připraveného karamelu vlijte mléko, přidejte skořici 
a  vanilkovou  esenci.  Pokud  ji  doma  nemáte,  můžete 
místo ní použít třeba vanilkový cukr. Všechno pořád-
ně promíchejte a nechte pár minut povařit. Ser-
vírujete-li dětem, máte hotovo. Pro sebe při-
dejte podle chuti trochu hnědého rumu 

nebo hezky vánočně - vaječného 
koňaku. Mňam! 



Každý rok se opakuje stejný scénář. Děti se těší na bruslení a sněhové radovánky, dospě-
lí vyhlíží bílou zimu jako z Ladových obrázků. Taková, přímo pohádková, bývá na horách, 
ale co když letos ze své domoviny paty nevytáhneme? V chladném a mnohdy pochmur-
ném počasí není lehké udržet si dobrou náladu. My ale víme, jak na to! 

Zima = doma
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JAK PŘEŽÍT ZIMU DOMA?

Zima láká k relaxačním aktivitám. A stejně 
jako zvěř v lese i my bychom si měli v ur-
čitém období roku dopřávat víc odpočinku, 
péče o sebe  i své blízké. Taky už se vidíte 
u krbu nebo u kamen? Toužíte jen tiše sle-
dovat plameny a cítit to všeobjímající tep-
lo? Pokud nemáte krb ani kamna a chcete 
se zahřát, připravte si horkou koupel. Vy-
šetřete si pro sebe čas, zapalte svíčku, ote-
vřete dobré víno a nechte se hýčkat. Máte-
-li doma sůl nebo pěnu do koupele, přidejte 
ji pro větší zážitek.

Po  horké  koupeli  přichází  hlad.  Upečte  si 
koláč  naslano  nebo  nasladko,  jak  to máte 
rádi,  připijte  si  punčem  a  na  stůl  položte 
misku  s  ořechy,  ovocem  nebo  sušenými 
plody. Malý mls, než se koláč dopeče, při-
jde vhod. Pokud máte chuť zůstat celý den 
doma,  doporučujeme  filmový  nebo  seri-
álový  maraton.  Ať  už  jste  fanda  pohádek, 
romantických  komedií  nebo  Marvelovek, 
pohodlně se usaďte a užijte si svět fantazie 
a dobrých konců. 

Film můžete vyměnit podle nálady za kníž-
ku nebo poslech audioknihy. Věděli jste, že 
knihy se nejméně prodávají v lednu, ale to 
neplatí o jejich čtení? Zimní dlouhé večery 
dle  průzkumů  knihkupectví  přejí  thrille-
rům, detektivkám, ale  i klasické  literatuře. 
Ve velké oblibě je i psaní deníků. Na inter-
netu  najdete  nespočet  tipů  k  jeho  tvorbě 
i zdobení, od koláží po krasopis.

Až  vás  odpočinek  omrzí  a  zatoužíte  po 
společnosti, zkuste pozvat přátele na spo-
lečenské hry. Zasmějte  se u Aktivit,  ukaž-
te  bojovného  ducha  u Osadníků  z  Katanu 
nebo  nechte  vyniknout  svůj  obchodní  ta-
lent  v  Monopolech.  Pomocí  her  rozprou-
díte energii a poznáte se navzájem i v ne-
čekaných situacích.   Ale pozor na přílišné 
soutěživce, ať se hra nepromění v nelítost-
ný boj. 

AKTIVNĚ I V ZIMĚ?
V létě nás to táhne k vodě, na pláž a za zá-
žitky v přírodě, ale zima nabízí také nepře-
berné možnosti k aktivnímu vyžití. Když je 
venku hezky, můžete vyrazit na  lyže nebo 
brusle. Ale co když  je pod mrakem a zebe 
vás  jen  při  pohledu  z  okna?  Vyzkoušejte 
adrenalinové zážitky  jako větrný  tunel,  ří-
zení vlaku nebo pilotování letadla na simu-
látoru, střelnici či laser game. Pro mírnější 
povahy  doporučujeme  vyzkoušet  únikové 
hry, užít si bohatou nabídku služeb ve we-
llness  centru  včetně masáže  lávovými  ka-

meny nebo saunování, které prospěje nejen 
duši, ale i vašemu zdraví. 

Máte-li  doma  sněhule  a  táhne  vás  to  do 
přírody,  určitě  běžte  do  lesa.  Do  kapsy  si 
strčte  kaštany, mrkev  nebo  jablko,  cestou 
nasbírejte  trochu  větviček  a  udělejte  srn-
kám  zimní  hostinu.  Ideální  je  jim  dobroty 
na přilepšenou nosit přímo do krmelce, ale 
pokud víte o místě, kam chodí třeba za slu-
níčkem, můžete  jim to nechat  i  tam. Když 
nezačnou  hodovat  srny,  divočáci  určitě.  
Veverkám  můžete  přinést  trochu  oříšků, 
klidně je i vyloupejte a dejte do malých kr-
mítek, pokud je v lese najdete, nebo je po-
ložte  jen  na  větší  větve.  Zimní  procházky 
s dobrým úmyslem vás zahřejí dvojnásob.

JSTE DOBRO-DRUH? 
Ne ten, co leze po skalách a skáče přes sta-
vidla,  ale  ten  druh  člověka,  co  pro  dobrý 
skutek udělá cokoli nebo aspoň něco… 

A protože mají zvířata v zimě nouzi o potra-
vu, a nejen ta v lese, vzpomeňte si při náku-
pu na sýkorky a vrabčáky, ježky a jiné drob-
né živočichy žijící ve vašem okolí. Přihoďte 
pořádný balíček slunečnicových semínek do 
nákupního  košíku,  ta  totiž  chutnají  všem. 
Záměrně  nějaká  semínka  hoďte  na  zem 
a  do  trávy,  to  ocení  především  pěnkavy 
a  chocholouši,  kteří  to  tak mají  raději  než 
z  krmítka. Na  stromy nebo balkon můžete 
na  provázky  pověsit  plátky  jablek  a  lojové 
koule. Na nich si rádi pochutnají a pohoupají 
se sýkorky, brhlíci a strakapoudi. Tím nejen 
uděláte dobrý skutek, ale zajistíte si úžasný 
výhled,  který  možná  předčí  i  ten  filmový 
maraton. Nezapomeňte na misku  s  vodou, 
žízeň sužuje ptáky stejně jako ježky.

Zima  umí  být  chladná  a  nelítostná,  ale 
i  krásná.  Podívejte  se  na  sněhové  vločky, 
rampouchy  a  jinovatku  na  listech.  Ani  ne-
musíte vyrazit do galerie, umělecká díla jsou 
všude kolem vás. 

Zimazima 2022/23
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A když ještě nemáte dost… vždycky se na-
jde ještě pár tipů, jak udělat „domácí zimu“ 
nezapomenutelnou! 

Postavte s dětmi nefalšovaný bunkr. Poruš-
te  výjimečně  svá  pravidla  a  splňte  dětem 
sen  o  obřím  bunkru  v  obýváku!  Nanoste 
peřiny, polštáře,  taburety nebo velké kra-
bice a pusťte se do stavby. Zábava zaručena 
pro všechny generace a úklid pak vyřešíte 
jinou  bojovkou.  Kdo  si  vytáhne  nejkratší 
sirku nebo snad prohraje ve střihací bitvě 
kámen, nůžky, papír? 

Přispějte na charitu.  Koneckonců,  dobro 
se dá dělat  i z pohodlí gauče. Dejte si pro 
jednou pauzu od sociálních sítí a zběsilých 
nákupů  v  e-shopech  a  prozkoumejte,  kde 
byste  mohli  utratit  nějakou  tu  stokorunu 
smysluplněji. Pomůžete vážně nemocným, 
matkám  samoživitelkám  nebo  toulavým 
zvířatům? 

Dopřejte si bláznivé vánoční focení. Mů-
žete  se  samozřejmě  objednat  k  profesi-
onálnímu  fotografovi  a  nechat  si  udělat 
krásné  „insta-friendly“  fotografie.  Anebo 
si  pořídit  polaroid  a  zdokumentovat  svou 
sváteční  pohodu  zcela  po  svém.  Začněte 
pro  jistotu  už  od  snídaně  a  hlavně  dávej-
te pozor, ať vám nedojdou „náboje“. Fotky 
máte  za  pár  minut  a  můžete  je  společně 
rovnou vlepit do rodinného alba. 

(Znovu)objevte kouzlo ručních prací. Jak je 
to  dlouho,  co  jste  něco  vlastnoručně  uši-
li,  namalovali  či  vyrobili? Předlouhé  zimní 
večery  jsou  ideální  příležitostí  kreativní 
vakuum  jaksepatří  přerušit!  Na  internetu 

najdete  přehršel  tutoriálů  a  videí,  podle 
kterých  se  naučíte  základy  akvarelu,  háč-
kování nebo domácí kosmetiky. 

Zima  =  doma  je  příležitostí  k  odpočinku, 
péči,  setkávání  s  rodinou  a  přáteli,  možná 

inzerce

i  k netradičním aktivitám. Zkuste být  třeba 
den dva offline, věřte nevěřte, svět se nezbo-
ří. Co myslíte? Zima doma, zní vlastně prima!

Marta Bergmanová, Michaela Mikysková  
foto: archiv
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Jsou předsevzetí rozmarem moderní 
doby?
Z historických pramenů se dá vyčíst, že ob-
doba  našich  novoročních  předsevzetí  byla 
známa  už  v  době  bronzové.  Přání  se  týkala 
praktických věcí, jako byla dobrá úroda, skli-
zeň  nebo  počasí,  a  začátek  roku  se  slavil  1. 
března, ne 1. ledna jako nyní.  Tradice před-
sevzetí tu s námi tedy může být už čtyři tisíce 
let! Z doby Římské říše je dochováno mnohem 
více zmínek a dokumentů, proto jsou počátky 
novoročních  předsevzetí  připisovány  právě 
této době. 

1. ledna totiž elita Říma přísahala věrnost cí-
saři a předsevzala si  loajalitu vůči republice. 
Jednalo  se  doslova  o  obřad,  který  probíhal 
v Kapitolu a zahrnoval i obětování bohům. To 
mělo stmelit občany, stát a bohy a oslavit tím 
nový začátek. Lidé si navzájem žehnali a ob-

darovávali  se  ovocem  a medem.  Jednalo  se 
o společenskou záležitost s důrazem na du-
chovní  rozměr. Oslavoval  se především bůh 
Janus, který byl bohem změn, začátků a kon-
ců, přechodů, byl symbolem rodiny a domo-
va. Z jeho jména je odvozený i název měsíce 
leden, který Římané nazvali Januariusem, an-
glicky January nebo slovensky Január. 

Dávat si předsevzetí bylo chápáno jako nový 
začátek, možnost  zavřít dveře  za minulos-
tí a dívat se dopředu. Týkalo se celé rodiny 
nebo společenství, dnes se týkají spíše nás 
samotných.

Už v roce 1404 si své novoroční předsevze-
tí  udělal  i  florentský  kupec  Gregorio  Dati 
a pečlivě je zapsal do svého deníku. Gregorio 
Dati většinu svého života obchodoval s hed-
vábím, ale historicky zajímavým se stal právě 
díky svým zápiskům. Ty odhalují podrobnosti 
tehdejšího florentského středověkého života. 
Dati kromě svého deníku napsal i manuskript 
La Sfera, souhrn astronomických a navigač-
ních map doprovázený veršovanými popisy, 
čímž potvrzuje, že byl pravým renesančním 
mužem. A co  si  tehdy Dati předsevzal? Za-
tímco naše předsevzetí  se dost  často  týkají 
fyzické stránky našich životů – přestat kou-

Zima

Považoval se za boha dvou 
tváří. Jedna se dívá do minulosti 
a druhá do budoucnosti. Patron 
dveří, prahů, začátků i konců. 
Tento bůh byl spojen dokonce 
s přechodem od dětství do 
dospělosti. 

Januarius

Taky už sepisujete novoroční předsevzetí? Čekáte na správnou příležitost, konstelaci hvězd nebo dobře zapamatovatel-
né datum? Nejste v tom sami. Miliony lidí po celém světě si od Nového roku slibují nový začátek. Letos to určitě vyjde. 

Letos už ale fakt!
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řit, začít zdravě jíst, hubnout -, Dati chtěl být 
lepším křesťanem. Popsal své předsevzetí ne 
jako přání,  ale  záměr,  a  to  i  s  dílčími  body, 
jak  toho  chce  dosáhnout.  Také  se  zmiňuje 
o trestech, které si na sebe vymyslel za nedo-
držení či porušení. Dokonce uvedl i výjimky, 
a tak už i u něho pochopíme, že s dodržením 
příliš  nepočítal  a  byl  předem  smířený  jen 
s částečným úspěchem.

A jak je to dnes?
Stále  vnímáme  přechod  do  nového  roku 
jako možnost nechat staré za dveřmi a začít 
s čistým štítem. 

Nejčastěji chceme přestat kouřit, zhubnout, 
lépe a zdravěji jíst, začít sportovat nebo mít 
čas na kreativní koníček, víc vydělávat, najít 
si partnera, učit se cizí jazyky a podobně. 

Předsevzetí  si  dává  téměř  polovina  popu-
lace,  jen  pětině  ale  vydrží.  Vlivem  novo-
ročních  předsevzetí  se  například  v  lednu 
pravidelně  zvyšuje  návštěvnost  posiloven 
a fitness center. V březnu už to ale nepla-
tí  a  v  dubnu  už  je  obsazenost  standardní. 
Přestat  kouřit  je  také  častým  novoročním 
předsevzetím. V Česku  je podle odborníků 
asi 1,4 milionu kuřáků. Sedm z deseti by rádo 
přestalo. Úspěšnost odvykání bez odborné 
pomoci je jen asi čtyři procenta. Podle prů-
zkumů veřejného mínění novoroční předse-
vzetí poruší už první týden v lednu čtvrtina 
Čechů. Po půl roce už se ho nedrží více než 
polovina, jen osm procent po roce dosáhne 
cílů, které si předsevzali.

Přemýšleli  jste  někdy  nad  tím,  proč  většina 
předsevzetí má jen krátkodobé trvání? Před-
zvěst neúspěchu tkví v nereálných cílech. Když 
si  přejete  zhubnout,  chce  to  plán.  Jak  toho 
dosáhnete, jakým způsobem si upravíte jídel-
níček, kolikrát týdně budete cvičit a kde, po-

případě s kým. Vezmete-li to krok za krokem, 
budete se divit,  jak viditelné budou výsledky. 
Seznamte se s procesem, který vede k vašemu 
cíli, mějte „pojistku“ v podobě trenéra, kama-
ráda, partnera, který vás podrží, když budete 
mít slabou chvilku a budete to chtít vzdát. 

Mají předsevzetí i v zahraničí a jak 
moc se liší od našich?
Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, 
dva,  jedna…Na  zdraví!  Slyšíte  cinkot  skle-
niček, objímáte se a přejete si navzájem do 
nového roku jen to nejlepší. Nejen přání, ale 
i předsevzetí jsou známou tradicí po celém 
světě. S postupem doby a sbližování životní-
ho stylu se „sblížila“ i předsevzetí. Evropané 
nejčastěji chtějí zlepšit svou finanční situa-
ci, shodit přebytečná kila a začít sportovat. 
V Americe chtějí žít zdravě, zhubnout, trávit 
více času s rodinou a přáteli, užívat si život 
naplno, víc šetřit a méně utrácet. 

Podstatou oslavy Nového roku  je ohlédnu-
tí se za uplynulým rokem a vstup s novým 
očekáváním do toho následujícího. A dávání 
si předsevzetí? Pro někoho to může být po-
třebný  impuls  k  dlouho  odkládané  změně, 
Nový rok pro nový začátek.

Jak dostát svým novoročním předse-
vzetím? 
Jste v první polovině populace, která si před-
sevzetí dává? Tak se vám bude hodit sedmero 
kroků k dodržení toho, co jste si předsevzali:

1) Nezapomeňte si své předsevzetí rozdělit 
na dílčí kroky. Ne nadarmo se říká, pomalu, 
ale jistě. 

2) Mějte reálná očekávání.

3) Motivujte se k jejich dodržení. 

4) Obklopte se lidmi, kteří vás podpoří, po-
drží a nebudou vás lákat k malým či velkým 
prohřeškům. Však víte, jedna cigareta nebo 
jeden  chlebíček  není  nic  hrozného,  ale  … 
začíná se vždy od jedničky. 

5) Za prohřešek se nekárejte, jen víc zapra-
cujte na motivaci a odstranění pokušení. 

6)  Vaše  předsevzetí  by měla  být  promyšle-
ná.  Když  víte,  co  vás  čeká, můžete  se  lépe 
na  nástrahy  připravit.  Většina  předsevzetí, 
která unáhleně vyslovíte po odbití půlnoci se 
sklenkou sektu v ruce, zmizí z vašeho sezna-
mu přání stejně rychle, jako se tam objevila. 

7) Zapisujte si pokrok, radujte se i z malých 
posunů, vaše sebereflexe je důležitá. Když 
ze  sebe  budete  mít  dobrý  pocit,  budete 

na  sebe  pyšní,  nepodlehnete  tak  snadno. 
A jako bonus svým nadšením a nově získa-
nou energií pozitivně ovlivníte i své okolí. 

Pokud  ale  toužíte  jen  po  troše  klidu,  času 
pro sebe a odpočinku, nalijte si čaj do své-
ho oblíbeného šálku a užívejte - třeba další 
články a rozhovory zimního Quartieru. 

Tak šťastný vstup do nového roku a mnoho 
splněných předsevzetí!

Marta Bergmanová 
foto: archiv

Zima

Zhubnout 
Nedávat si žádná předsevzetí 
Přestat kouřit
Najít si více času pro sebe 
a méně se stresovat
Začít vařit 
Víc vydělávat/ víc šetřit
Vzdělávat se 
Zdravěji jíst, pravidelně cvičit
Najít si koníček 
Neodkládat věci na později 

Žebříček nejčastějších 
předsevzetí v Čechách 
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vykuřováním  kadidlem.  Kropil  světnice 
svěcenou  vodou,  které  si  lidé  velmi  váži-
li.  Tvrdí  se,  že  odhání  všechny  zlé  duchy 
a  trvá  sedm  let, než  se zkazí. Děti  zpívaly 
koledy a přehrávaly krátké scény ze života 
Ježíše  Krista  a  příchodu  Tří  králů.  Koleda 
byla posvátným rituálem, který měl ochrá-
nit  majitele  domů  od  neštěstí  i  nemoci. 
Koledování přetrvalo dodnes, kdy se na ko-
ledu vydávají zejména děti v maskách, kte-
rou  tvoří  bílá  košile  převázaná  provazem, 

červený  šátek  a papírová  koruna  zdobená 
zlatým nebo stříbrným papírem. Po koledě 
napsaly posvěcenou křídou na dveře nebo 
na okno velká písmena K + M + B (C + M + 

TŘÍKRÁLOVÉ TRADICE

Když  pomine  nadšení  z  živého  voňavého 
stromečku  v  obýváku  a  vystřídá  ho  pich-
lavý  koberec,  nastává  většinou  leden.  Čas 
odstrojování, zpívání koled, žehnání domu 
a odměňování koledníků. Sundávání ozdob 
bylo i rituálem. Se stromečkem se poté za-
topilo  v  kamnech  a  jeho  tepla  lidé  využili 
k  uvaření  voňavého  čaje nebo  kávy. Kole-
dování na Tři krále je doloženo v Čechách 
ještě v předhusitských dobách. Časem ale 
téměř vymizelo, udrželo se jen lokálně. To 
se  změnilo  po  sametové  revoluci,  kdy  se 
tradice  vrátila  v  podobě  Tříkrálové  sbírky 
pod záštitou Charity České republiky. 

V Čechách  je  obvyklé,  že  koledovat  chodí 
chlapci, na Moravě chodívali dospělí muži, 
v  současnosti  se  zvyky  liší  regionálně. 
V katolických zemích obcházel domy kněz 
i  s ministranty, učitelem a žáky. Kněz měl 
za úkol vyhnat zlé duchy z domovů a po-
žehnat  domům  i  těm,  co  ho  obývají,  a  to 

Možná jste přemýšleli, proč se vánoční stromeček odstrojuje na Tři krále. Podle pravoslavné církve je posledním dnem 
Vánoc právě 6. leden. Dříve to byl zároveň i první den nového roku. Ačkoli je u nás stále mnoho pravoslavných věřících, 
většina slaví Nový rok také 1. ledna.

Na Tři krále 
o krok dále

B) a rok. Jedná se o počáteční písmena pro-
neseného  požehnání Christus mansionem 
bendictat – ať Kristus požehná tomuto pří-
bytku po celý rok.  Jelikož ale  latině málo-
kdo rozuměl, připisovala se zkratka prvním 
písmenům  jmen  králů  -  Kašpar,  Melichar 
a Baltazar. A tak se zrodila legenda, která se 
vypráví dodnes. 

Některé výklady vidí v trojici králů původ-
ní tři  lidské rasy vzešlé ze synů Noaha, tři 
kontinenty starého světa, symbol tří svět-
ských řádů (kněží, válečníků a pracujících). 
Vypráví  se  také,  že  tři  králové  symbolizu-
jí  období  lidského  života.  První  je  mladý 
chlapec, druhý muž a třetí stařec. Nebo že 
symbolizují tři podoby času (minulost, pří-
tomnost a budoucnost).

Zajímavé  je,  že  Tři  krále  bychom  v  Písmu 
hledali marně. V evangeliu  sv. Matouše se 
dočteme, že se právě narozenému Ježíško-
vi přišli poklonit mudrci z východu, patrně 
astrologové a kněží z Persie, a přinesli mu 

„Tvrdí se, že odhání
všechny zlé duchy a trvá 
sedm let, než se zkazí.“
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králů je opředena řadou legend, domněnek 
a nejasností, ale jisté je, že byli prvními po-
hany, kteří se stali křesťany.

SVÁTEK SVĚTEL NEBOLI 
SVATVEČER SVÍČEK
Večer před svátkem Tří králů bylo zvykem 
světit vodu, které se říkalo „voda tříkrálo-
vá“. Samotný večer býval nazýván „svatve-
čer svíček“ nebo také „den světel“, „svátek 

světel“.  Lidé  v  tuto  dobu  věštili  svou  bu-
doucnost  a  zjišťovali,  co  je  čeká.  Pouštěli 
svíčky v ořechových skořápkách se svíčkou 
(podobně  jako o Vánocích),  lili olovo nebo 
věštili ze sedmi hrnečků. Dívky se zase na 
tento  svátek  ještě  před  svítáním  omývaly 
sněhem, což jim mělo zajistit krásnou a bě-
lostnou pleť. Povídalo se také, že pokud je 

vzácné dary – myrhu, kadidlo a zlato. Zla-
to  představovalo  královskou  důstojnost, 
kadidlo  jeho  božství,  myrha  je  symbolem 
Ježíšova  lidství,  a  tedy  i  smrti.  Říká  se,  že 
uviděli na východní obloze zářivou hvězdu, 
betlémskou hvězdu, a rozhodli se ji násle-
dovat v domnění, že jim ukáže cestu k no-
vému židovskému králi. 

Kolik jich bylo a jak se jmenovali, se nedo-
zvíme. Uvádí se počet od dvou do dvanácti. 

Časem  se  počet  mudrců  ustálil  na  třech, 
zřejmě  podle  počtu  darů,  které  přinesli. 
A až ve středověku, ve 14. století, se obje-
vily  první  informace,  že  byli  tři  a  jmeno-
vali  se  Kašpar,  Melichar  a  Baltazar.  Tvrdí 
to  však pouze  tradice  západní  církve,  kde 
nalezneme  jednoho  z  nich  vyobrazeného 
jako černocha. Tradice a historie oslav Tří 

Zima

noc před svátkem Tří králů hvězdná, narodí 
se na jaře beránci, býci, kozlíci a chlapci.

Jak se věštilo ze sedmi hrnečků? Pod sedm 
hrnků schovejte 7 předmětů: minci, prsten, 
malý  hřebínek,  kus  látky,  figurku,  kousek 
chleba a uhlí. Udělejte to tak, aby vás nikdo 
neviděl.  Hrnečky  zamíchejte.  Každý  z  ro-
diny  nebo  přátel  si  vybere  jeden  hrneček 
a podle předmětu ukrytého pod hrnečkem 
může  usoudit,  co  ho  v  příštím  roce  čeká: 
mince  znamená  bohatství,  prsten  svatbu, 
hřeben  značí  nedostatek,  látka  cestování, 
figurka narození dítěte, chleba naopak do-
statek a hojnost všeho a uhlí problémy se 
zdravím.

NA TŘI KRÁLE MRZNE STÁLE
S koncem Vánoc zima nekončí, ba naopak. 
Letos  můžete  oslnit  rodinu  informacemi 
o Třech králích, o zvycích, které přetrvaly 
a  dodržujeme  je  dodnes,  ale  i  o  tradicích 
věštění, které vám mohou ozvláštnit večer. 
Příjemnou zimu!

Marta Bergmanová 
foto: archiv

„Koleda byla posvátným rituálem, který měl ochránit 
majitele domů od neštěstí i nemoci.“

inzerce

RENAULT ARKANA 
E-TECH FULL HYBRID

Renault doporučuje

nyní zimní pneumatiky zdarma
přijďte na testovací jízdu

7 444 Kč měsíčně

již od

s financováním Renault Easy                 

nabídka platí do 30. 11. 2022. reprezentativní příklad Arkana Equilibre E-Tech full hybrid 145: cena vozu: 683 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 478 100 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 204 900 Kč, úroková sazba: 9,50 %, RPSN: 
13,7 %, 1.–59. měsíční splátka úvěru: 5 828,0 Kč, 60. splátka úvěru: 327 840 Kč, 1.– 60. měsíční splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 1 616 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 768 643 Kč, délka 
úvěru: 60 měsíců, nájezd: 10 000 km/rok. celková měsíční splátka včetně pojištění 7 444 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. Renault Arkana: spotřeba 4,8–5,9 l / 100 km, emise co2 108–133 g/km. uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou 
změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. akční nabídka zimních pneumatik platí do odvolání. nabídka zimních pneumatik 
platí pro 4 ks zimních pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla.

FRANCE CAR www.francecar.czHradec Králové - Pardubice
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Kdy jindy vplout pod hladinu voňavých bublin a nechat se prohřát aromaterapeutic-
kou lázní, když ne právě teď. Ta pravá zimní koupel totiž pohladí tělo i duši a záleží jen 
na vás, jestli navodí spánek, nebo rozvolní svaly po náročném dni. Ponořte se proto 
do řádků a nechte je bublat, dokud si nevyberete ideální domácí wellness stvořený 
právě pro vás.

Zimní lázně 
po domácku 
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KOUPÁNÍ NENÍ ATOMOVÁ 
VĚDA, ALE… 
Napustit  vanu  zvládne  klidně  malé  dítě, 
ale pro dokonalou koupel je třeba znát pár 
zásad. Záleží totiž, co od ní čekáte. Chcete 
rozvolnit svaly, zklidnit mysl, nebo si přeje-
te podpořit hubnutí? Že toužíte spíš po kva-
litním spánku? Koupel má spoustu účinků, 
jen  vybrat  tu  správnou  vůni  a  postup.  Jak 
tedy připravit lázeň, abyste nenarušili při-
rozenou vrstvu pokožky, užili si „čvachtání“ 
a zároveň udělali něco pro zdraví?

CO SE DĚJE POD HLADINOU? 
Teplá lázeň uklidňuje, ovšem - jenže tohle 
tvrzení je jen špičkou ledovce. Pod aroma-
hladinou  se  skrývá  tolik  věcí! Horká  lázeň 
má ohromný vliv na tělo i mysl. Obecně lze 
říci,  že během ní nastartujete hned něko-
lik  procesů.  Prohřejete  svaly,  snížíte  tlak, 
prokrvíte  pokožku  a  zahájíte  proces  po-
cení,  který  trvá  ještě  několik  minut  poté. 
Horkou  vanou  zklidníte  tělo  a  připravíte 
ho na  relax,  tudíž  byste  ji měli  zařadit  na 
konec dne, protože je to forma odpočinku, 
během něhož není radno prochladnout. Asi 
jako po masáži. Po ní přeci taky nepůjdete 
na kruháč. 

PĚT PŘÍLEŽITOSTÍ, PĚT LÁZNÍ 

Chcete se konečně vyspat? Už horká kou-
pel dokáže divy, uvolní  totiž napjaté svaly, 
rozvolní  mysl  a  zklidní  po  náročném  dni. 
A co teprve, když do vany přidáte ty pravé 
vůně,  které  podpoří  kvalitní  spánek. Mezi 
ně  patří  meduňka  a  levandule.  Sáhněte 
proto  po  kvalitních  přírodních  mýdlech, 
která jsou plná těchto esencí. A pokud máte 
doma nasušeno,  rozdrťte  ještě  byliny pří-

„Připravte si na okraj vany místo prosecca hrnek teplého 
mléka s medem a pak šup do duchen.“

Je 45 °C akorát, nebo málo? 

mo do  koupele.  Levandule  i meduňka  vás 
rozněžní, navodí dobrou náladu a podpoří 
rychlé usínání.

Že čekáte miminko? Gratulujeme! Jedineč-
né  období  je  krásné,  ale  i  náročné,  pro-
to  si  přečtěte  o  vhodných  esencích,  díky 

Potopte se do tajemství sa-
motné Kleopatry a vychutnejte 
si koupel pro hedvábně heb-
kou pleť. Egyptská královna 
si užívala lázně ve velbloudím 
mléce, za nás postačí i kravské 
plnotučné nebo smetana.

Tajemství Kleopatry 

zima 2022/23
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nimž  si  ho užijete  a  zároveň  si  ulevíte  od 
nepříjemných obtíží v době, kdy vám hor-
mony pracují zcela jinak. Jen nezapomeňte, 
že v prvním trimestru by mělo být využití 
esencí zcela výjimečné. Drží se vás nevol-
nosti  i  po  překročení magické  hranice  tří 
měsíců? Sáhněte po citronu či grapefruitu, 
esence  jsou  jemné a  jejich vůně v koupeli 
zažene pocity na zvracení. Nevolnosti jsou 
důsledkem hormonální nerovnováhy, která 
se dá řešit i pomocí bergamotu, pomeran-
če, geránia či levandule. 

Makáte  na  sobě,  ale  momentálně  jste  ve 
fázi, kdy se hubnutí zastavilo? Ke shazová-
ní nepatří jen vyvážená strava a pravidelný 
pohyb,  ale  i  péče  o  pokožku  a  její  zdraví. 
Jenže co dělat, když lymfa stávkuje a očista 
těla je taky v háji? Opět zvolte vhodné láz-
ně. Na  rozproudění  lymfatického systému 
a celkovou očistu těla jsou skvělá skořicová 
mýdla,  oleje nebo pěny  s příměsí  citronu, 
kaštanu  a  břízy.  Díky  nim  pomůžete  tělu 
odplavit  toxiny.  Navíc  taková  půlhodinka 
v  teplé  vodě umí pořádně kouzlit.  Snižuje 
totiž hladinu cukru v krvi a stojí i za spalo-
váním kalorií. 

Vědci  z  Lougboroughské  univerzity  přišli 
na  to,  že  30  minut  ve  vaně  odpovídá  30 
minutám klidné chůze, u které každý spálí 
něco  jiného.  Tudíž  vám  neřekneme  přes-
ný počet kalorií. Pokud se vám ale zrovna 
dnes  nechce  vyrážet  ven  do  sychravého 
odpoledne,  nic  si  nevyčítejte  a  skočte  do 
vany. Horká koupel nemá vliv jen na pocení 
a spalování, ale i na psychiku, která pookře-
je. A sami víte, že hubnutí je také o hlavě. 

O  pleť  se  staráte  jako  o  poklad,  ale  rádi 
byste zdokonalili i péči o pokožku jako ta-
kovou? Horká  voda  otevírá  póry,  a  tak  až 
se uvelebíte ve vaně, párkrát se opláchně-
te a naneste na ramena, dekolt a krk svou 
oblíbenou  masku,  která  pokožku  vyčistí 

a zároveň vyživí. Komu právě došla maska, 
doporučujeme  tekutý  med.  Jeho  očistné 
a hydratační účinky  jsou známé již staletí. 
Nejde vám ani tak o masky jako o správné 
mýdlo?  Ještě  před  jeho  výběrem  je  dob-

ré vědět, že horká koupel by nikdy neměla 
trvat  moc  dlouho,  abyste  neztratili  přiro-
zenou  vrstvu  filmu,  která  chrání  pokožku. 
Buďte proto mazaní a koupejte se maximál-
ně  půlhodinku.  A  také  používejte  kvalitní 
tuhá mýdla. Jsou sice mastnější, a tak budete 
drhnout vanu častěji, ovšem právě díky  je-
jich složení pokožka neztratí zmíněný film, 
nevysuší se a zůstane krásně hydratovaná. 

RECEPT NA TU NEJLEPŠÍ 
LÁZEŇ 
Horkou  lázeň  byste  si  měli  dopřávat  jen 
párkrát do  týdne, ovšem když už,  tak po-
řádně. Proto si hlídejte ideální teplotu vody, 
která má být v rozmezí 38 až 40 °C. Vyšší 
teplota už je záležitostí odborníků a klasic-
kých  lázní.  A  jak  se  cákat  ve  vaně? Klidně 

„Nedáte-li dopustit na esenciální oleje, smíchejte je vždy 
s rostlinným. Zkuste meruňkový a mandlový, které nemají 

výraznou vůni.“

Design, móda & krása

Trápí vás časté bolesti hlavy? 
Někdy pomůže cvičení,

které rozšíří cévy, ale také 
horká vana.“

zima 2022/23
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onu půl hodinu, kdy necháte působit oleje 
a soli, rozvolníte svaly, uvolníte mysl, nala-
díte se, prohřejete a pak hurá k filmu nebo 
do hajan.

Než si však smočíte nožku ve vaně, připrav-
te si patřičně i koupelnu. To znamená: za-
topit, zapálit svíčky, připravit sklenici vody 
pro  dostatek  hydratace  nebo  pro  otrlej-
ší  sklenici  prosecca,  nebo  horké  kakao  se 
svátečním kořením. Záleží na vás a na lázni, 
na kterou máte zrovna náladu. Na závěr si 
přineste knihu, ručník na ruce, pusťte hud-
bu  a  rezervujte  si  koupelnu  na  30 minut. 
Věříme, že je najdete, i když na vás tlačí šéf 
s odevzdáním reportů nebo vám děti vjíž-
dí na tříkolce málem až k vaně. Vypněte si 
prostě mobil a poproste partnera o chvilku 
pohody. Ano, zasloužíte si to. 

OSOLTE SI TO
Pokud  jste  se  až  dosud  vyhýbali  koupelo-
vým solím, zkuste tu epsomskou, která do-
mácí lázně náležitě okoření. Nevysušuje to-
tiž pokožku, ale naopak ji zvláční a vyhladí. 
Zároveň  je bohatá na hořčík a síran, které 
podporují  správné  fungování  svalů  i  ner-
vů,  tudíž  snižují  stres a  rozvolňují napjaté 
svaly. Také pomáhá zahánět záněty a tahá 
z těla ven škodlivé  látky. Co mu ale dodá-
vá, je serotonin, který získáváte třeba díky 
kvalitnímu spánku. Hormon ovlivňující po-
hodu a radost se snad hodí v jakékoliv situ-
aci, a tak na epsomskou sůl nezapomínejte 
a dopřávejte si ji ve vaně pro klidný spánek, 
podporu hubnutí nebo jen tak. Stačí jí při-
dat  tři  hrsti,  rozmíchat  ve  vodě  a  nechat 
půlhodiny působit. 

VANA S NÁZVEM VÁNOČNÍ 
SPECIÁL
Potěšte  smysly  v  předvánočním  shonu 
a naložte se do vany plné slavnostního ko-
ření jako je badyán, hřebíček nebo skořice. 
Nejenže se naladíte na vánoční čas, ale také 
prohřejete pokožku a dopřejete si parádní 
proceduru,  která  podpoří  prokrvení  a  za-
žene celulitidové chmury. Potřebujete spíš 
něco  pro  radost,  protože  vánoční  smej-
čení už vám leze krkem? Vsaďte na mýdla 
s  mandarinkou,  pěny  s  tangerinkou  nebo 
pomerančová  mýdla.  Všechny  tři  esence 
podporují radost i pohodu. Tak skočte šip-
ku do sladké  lázně a nalaďte se na stanici 
Vánoce. 

Johana Bárová 
foto: archiv

Design, móda & krásazima 2022/23
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Imbolc: Hromnice, 
jak je neznáte

Svátek světla, ohně, probuzení, naděje a očištění. Někdy také znám jako oslava zemědělství, mléka, ovcí a rodících se 
jehňat. Nemůžete-li se dočkat jara, jste na správné stránce. Představujeme Imbolc, starobylý svátek, jenž znali už staří 

Keltové i Slované. Křesťané ho převzali a dochoval se do dnešních dní. Říká se mu Hromnice a připadá na 2. února. 
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NOC OHŇŮ 

Imbolc  jako  takový  se  v  minulosti  slavil 
se  západem  slunce  jednatřicátého  ledna 
a končil se západem slunce druhého února. 
Byl považován za střed tmavé poloviny roku, 
protože se nachází přesně mezi zimním slu-
novratem a jarní rovnodenností. Lidé zapa-
lovali ohně,  tančili, uklízeli a čistili  své do-
movy. Dávali tak zimě najevo, aby se dala na 
ústup, a přivolávali úrodu. Imbolc si dodnes 
připomínají  zejména  obyvatelé  Spojeného 
království, Irska nebo ostrova Man. Staroby-
lá tradice je ale nejen tam pořád velmi živá. 

Tento  svátek  je  spojen  s  panenskou bohy-
ní Brigid, která podle pověsti zaháněla tmu 
a  vedla  lidi  ke  světlu.  Znáte  pořekadlo  „na 
Hromnice o hodinu více?“ Staří Keltové za 
pomalu  se  dloužící  dny  opěvovali  právě  ji. 
V  rámci  oslav  svátku  Imbolc  také  z  obydlí 
mizela poslední vánoční výzdoba. Střídaly ji 
zelené výhonky, mladé, křehké a svěží dary 
zvolna probouzející se přírody.

VE JMÉNU MLÉKA
Slovo  Imbolc  je  podle  všeho  odvozeno  od 
starého  irského slova La-áOimelc, které se 
překládá  jako  mléko  ovcí.  To  bylo  ostatně 
jednou  z  hlavních  složek  imbolcké  hosti-
ny.  Tradiční  pokrmy  byly  sice  prosté,  ale 
vydatné.  Nejčastěji  se  podával  colcannon 
a barmbrack. A co se pod těmito tajemný-
mi názvy skrývá? Hustá luštěninová kaše se 
zelím a kváskový chléb s rozinkami. Tradice 
přípravy těchto dobrot se v  Irsku dodržuje 
dodnes,  jen  se  namísto  luštěnin  spíše  při-
pravuje  z brambor a  rozinky doplnilo další 

sušené  ovoce.  To  ale  není  zdaleka  vše,  na 
slavnostní tabuli nesmí chybět také brokoli-
ce, kapusta, kořenová zelenina, ořechy, čes-
nek a jarní cibulka. No a samozřejmě mléko 
ve  všech  podobách.  Oblíbeným  dezertem 
v tento čas  jsou palačinky, které svým tva-
rem  symbolizují  slunce.  Hospodyňky  dřív 
do  těsta  přidávaly  kromě  mléka  i  mouku 
z  loňské sklizně, aby tak podpořily tu nad-
cházející. 

OBLÍBENÉ RITUÁLY
Ochrana,  očista,  přivolání  sklizně,  zahná-
ní zimy a  lákání  jara. Rituály svátku Imbolc 
měly  pestrou  tematiku.  Co  takhle  některý 
letos  vyzkoušet  osobně?  Můžete  si  napří-
klad “zasadit” semínko světla ve formě ten-
kých (dortových) svíček do větší nádoby se 
zeminou a pak je později během roku obno-
vovat a “zalévat” – svou energií, magickými 
oleji  a parfémy nebo  třeba hnojit  popelem 
ze spálených kouzel. Zajímavý je i rituál na 
zažehnání  negativity.  Stačí,  když  všechny 
svoje špatné vzpomínky a prožitky vyplivne-
te do vody. Z této vody pak necháte zmrazit 
kostku ledu. Jak bude kostka tát a vypařovat 
se, transformuje se i vložená energie.

RÁJ SVÍCÍ
Hlavním motivem svátku Imbolc bylo odjak-
živa světlo. A to se přivolávalo různě – třeba 
výrobou  a  zapalováním  svící.  Tyto  aktivity 
souvisely také s přesvědčením, že svíce za-
pálené z noci 1. na 2. února ochrání stavení 
před hromy a blesky. Aby byla ochrana sku-
tečně účinná, je ale třeba dbát pár pravidel. 
Například vždy zapalovat lichý počet svíček, 

lidé  v  minulosti  využívali  svícny  se  třemi, 
sedmi  nebo  devíti  rameny.  Sedmiramenný 
svícen představoval sedm světel, tedy sedm 
hvězd zvěrokruhu a sedm základních „pla-
menných“ center (čaker) v lidském těle.  

Svíce se vyráběly celou zimu a byly většinou 
bílé,  jelikož Brigid bývá nejčastěji zobrazo-
vána  v  bílých  šatech. Na Hromnice  se  ne-
chávaly v kostele posvětit a poté se stavěly 
do  okna  nebo  temného  koutu,  kde  hořely 
u  nádoby  s  mlékem  a  čerstvým  pecnem 
chleba.  Rodina  se  kolem  svíce  soustředila 
a v duchu promýšlela svá přání, ke kterým 
se s přicházejícím jarem upínala. 

OČISTA DOČISTA
Imbolc  s  sebou  přinášel  energii  nových 
začátků,  ale  aby  mohly  skutečně  přijít, 
bylo  potřeba  udělat  jim místo.  Lidé  proto 
tradičně od rána uklízeli,  vymetali kamna, 
krby  a  ohniště.  Smýčili  ve  stájích  a  zapa-
lovali ohně, které měly odehnat zlé duchy. 
Vycházeli k pramenům, studánkám a poto-
kům, kde žehnali vodě, aby si uchovala své 
léčivé schopnosti a aby jí bylo dostatek pro 
lidi a dobytek po celý rok. Dopřávali si také 
očistné bylinné koupele a zábaly. 

Očistě  svého  domova  se  můžete  věnovat 
i dnes – a to ne pouze generálním úklidem. 
Vyberte  si  líbivou  vykuřovací  směs  a  vy-
žeňte negativní energii ze všech místnos-
tí. Čistý domov znamená čistou mysl. Pro 
lepší energetickou rovnováhu si můžete na 
krk zavěsit křišťál a pro štěstí u sebe nos-
te bílý vřes nebo podběl. Imbolc je možné 
pojmout  také  jako  výchozí  bod  pro  různé 
změny  v  životě.  V  dobách  našich  předků 
byla  oslava  příchodu  prvních  jarních  ná-
znaků významná také tím, že právě pouze 
v  tento  čas  mohli  poddaní  změnit  svého 
hospodáře.

V IRSKU MAJÍ VOLNO
Ať už  jsou  zkazky o Brigid pravdivé, nebo 
nikoliv, na svátek Imbolc se ve Velké Britá-
nii  a  Irsku  rozhodně nezapomíná.  St.  Bri-
gid‘s Day  se  v  Irsku  v  roce  2023 dokonce 
stane novým státním svátkem a  lidé  si na 
počest této bohyně užijí den volna navíc. 

DNEŠNÍ POHANÉ
Zájem o pohanské tradice dlouhodobě roste 
a praktikuje je rok od roku více nadšenců. 

Na  východě  Čech  v  Nasavrkách  dokonce 
probíhají výcviky druidů nebo festivaly kel-
tské kultury. V osadě Křivolík na Orlickoús-
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tecku se na začátku února konají komento-
vané prohlídky o Imbolci. Ověřte si v lednu 
jejich program, záleží totiž hlavně na poča-

sí. Tak schválně, jak tentokrát oslavíte Im-
bolc? Zapálíte svíce, protančíte kolem ohně 
nebo se pověnujete očistě? 

Michaela Mikysková 
foto: archiv

Recept na keltskou 
medovinu

bio citron, celá skořice, tři 
hřebíčky, lžička muškátového 
oříšku, 300 g medu, 1 litr alkoho-
lu (ideálně irské whiskey) 

Pečlivě umyjte  citron, pokrájej-
te ho na plátky a dejte spolu se 
skořicí, hřebíčky a muškátovým 
oříškem vařit do litru vody. Udr-
žujte mírný plamen po dobu pěti 
minut.  Nechte  trochu  vychlad-
nout a přidejte med. Míchejte do 
úplného rozpuštění. Ihned na to 
přeceďte přes jemné plátno. Na-
konec přidejte alkohol.

Trojná bohyně Brigid

Ochranitelka  úrody,  plodnosti 
lidí  i  zvířat  zvaná  „vznešená“. 
Patronka  druidů,  věštců,  ko-
vářů a pastevců. Podle starých 
pověstí  šlo  o  trojnou  bohyni, 
neboť měla dvě sestry stejného 
jména.  Jedna  byla  léčitelkou, 
druhá  kovářkou.  Trojná  Brigid 
je  označována  za  bohyni  pa-
nen, tedy nevinnosti, matek čili 
životadárnosti  a  starších  žen 
coby  moudrosti.  Narodila  se 
údajně  kolem  roku  450  a  žila 
v  irském Kildare. Podle  legen-
dy  povstala  z  temnoty,  tančila 
nahá  ve  vlnách moře  a  kolem 
jejích  boků  se  ovíjel  had.  Po-
svátnou  rostlinou  bohyně  je 
podběl,  který  se  právě  v  úno-
ru začíná skromně vyhřívat na 
slunci. 

inzerce

Působivý design exteriéru je jen začátek. Ve stejně atraktivním interiéru usadíte až devět osob s maximálním 
komfortem a současně vám zůstane nákladový prostor o základním objemu 831 litrů. Nechybí výkonný dieselový motor 
2,2 CRDi 177 k, na přání s 8stupňovou automatickou převodovkou i pohonem všech kol, ani přehlídka nejnovějších 
asistenčních a komfortních systémů včetně elektricky ovládaných bočních a zadních dveří nebo 360stupňového 
kamerového systému. Vždy máte jistotu, že budete cestovat v neobyčejném pohodlí, bezpečí a prostoru. Již 
od 949 990 Kč vč. DPH.

Hvězdný komfort.

Nový Hyundai STARIA.

Hyundai STARIA – kombinovaná spotřeba 7,8–8,9 l / 100 km, emise CO2 205–232 g/km (údaje dle WLTP). Fotografie je pouze ilustrativní.

HYUNDAI Hradec, s.r.o.
Bří Štefanů 978, Hradec Králové, 500 03
Tel.   732 881 811
www.hyundaihk.cz
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Věnujeme se osvětě a také

pacientům
s poruchou
srážlivosti krve

talentovaným
dětem a jejich
rodičům

handicapovaným
dětem a dětem
z dětských domovů

hematologickým
oddělením
nemocnic

pořádáme přednášky
o poruchách
srážlivosti krve 

Děkujeme za báječný
rok plný pomoci

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

www.aquapura.cz 

Online fundraising

Sledujte nás



OD TRADIC NAŠICH 
PRARODIČŮ PO SOUČASNÉ 
Naši předci věřili, že na Nový rok by se roz-
hodně  neměla  jíst  drůbež  ani  nic,  co  má 
peří. Štěstí by z domu totiž uletělo. Vyhýbali 
se i zajícům a králíkům, aby štěstí neuteklo. 
Na Nový rok by se také nemělo nic z domu 

vynášet, po celý rok by to už chybělo. Mělo 
být uklizeno, vypráno, vyžehleno a čistě po-
vlečeno. Na Nový rok si navíc nesmíte půj-
čovat  peníze,  znamenalo  by  to  nedostatek 
peněz  po  celý  příští  rok.  Zároveň  nesmíte 
ale ani nikomu peníze půjčovat, znamenalo 
by to, že vás po celý rok bude někdo o vaše 
peníze „obírat“.

A proto se na Nový rok doporučuje podávat 
k obědu čočka,  ta  totiž neuletí  ani neuteče 
a  je  symbolem  i  příslibem peněz.  Chcete-li 
si  štěstí  opravdu  pojistit,  tak  kolem  domu 
rozprašte  sůl,  odeženete  tím  zlé  duchy.  Ty 
můžete vyhnat  i  tím, že vylijete kbelík vody 
z balkónu nebo terasy, kdo nemá, tak aspoň 
z  okna.  Pokud  rádi  cestujete  nebo  to  vaše 

Šťastný a šílený 
Nový rok!
V konkurenci zbytku světa by se mohlo zdát, že jsme příliš opatrní. Nedivte se, vždyť jsme od mala poslouchali: „Jak na 
Nový rok, tak po celý rok.“ Už naše babičky a prababičky říkávaly, že první den v roce by na sebe lidé měli být hodní, vyvaro-
vat se hádek, zlých myšlenek i jednání. To v zahraničí se hromadně líbají, hází nábytek z okna nebo plavou v ledové vodě. 
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práce vyžaduje, tak o půlnoci třikrát obejděte 
dům s kufrem v ruce. Zajistíte si tím, že vaše 
cesty v následujícím roce budou bezpečné.

NOVOROČNÍ ZVYKY VE SVĚTĚ
Myslíte  si,  že  obíhání  domu  o  půlnoci 
s kufrem v ruce bude nejkurióznější novo-
roční  tradice?  Chtěli  bychom  říct  ano,  ale 
posuďte sami… 

Rumunsko
Zajímavým  a  oblíbeným  novoročním  zvy-
kem  přinášejícím  štěstí,  je  nošení  malého 
jehněte v náručí. Abyste měli štěstí, musíte 
si jehně pohladit a dát nosiči, nejčastěji dí-
těti, nějakou drobnost.

Bulharsko
V Bulharsku mají novoroční rituál, zvaný ku-
keri, kdy vyhánějí zlé duchy, tancují ve stra-
šidelných kostýmech  a  zahánějí  tak  temné 
bytosti  i  upíry.  To  jim podle  pověsti  zajistí 
zdraví  i úrodu v následujícím roce. Kostým 
tvoří dřevěná maska a kožešina s cinkajícími 
zvonky.

Peru
V  Peru  na Nový  rok může  jít  o  život.  Jestli 
půjde o hlasité vyříkávání, postrkování nebo 
doslova bitku, je odvislé od vztahů se souse-
dy. Tradice velí vyřešit a vyříkat si staré spory 
a vstoupit do nového roku s čistým štítem. 

Sibiř
Na Sibiři dodržují hodně drsný zvyk. Potá-
pějí se tu s vánočním stromem do zamrzlé-
ho  jezera. Nejprve  stromeček ozdobí,  poté 
ho  umístí  až  na  dno  jezera  a  zatancují  si 
u  něho.  Kdo  se  nemůže  potápět,  aspoň  si 
zaplave.

Filipíny
O Silvestru skáčou dospělí  i děti co nejvýš, 
což  jim  má  zajistit  úrodu.  Blahobyt  zase 

zajišťují otevřená okna  i dveře, rozsvícená 
světla a mince na parapetech. 

Řecko
V Řecku  se na  Silvestra  oddávají  karbanu, 
a  v domácnostech proto  velmi  často hrají 
nejrůznější karetní hry.

OSLAVA NOVÉHO ROKU 
SKUPINOVÝMI AKTIVITAMI
Jste  sportovci  a  rekordmani  tělem  i  duší? 
Toužíte zažít něco speciálního a oslavit tím 
vstup do Nového roku? Je to vaše novoroč-
ní předsevzetí a hledáte inspiraci? Máte na 
výběr minimálně z pěti destinací:

Slovensko
Poměrně novou tradicí se v Bratislavě stal 
silvestrovský  běh přes  bratislavské mosty. 
Jde  o  jakýsi  minimaraton  dlouhý  10  km, 
kterého se účastní na tisíc běžců.

USA
Zajímavou  tradicí  je  novoroční  plavání 
otužilých  plavců  v  Sanfranciském  zálivu. 
V Severní Karolíně se zase ujal zvyk v po-
době  spouštění  vačice  nad  rozjařený  dav 
lidí.

Itálie, Benátky
Oslavy probíhající na náměstí svatého Mar-
ka jsou okořeněny snahou o překonání re-
kordu o nejpočetnější hromadný polibek na 
světě.

Thajsko
V Thajsku nový rok vítají obří  třídenní bi-
tvou balónky a kbelíky naplněnými vodou.

Jihoafrická republika
Přicházející nový rok se v J.A.R. slaví buja-
rou oslavou v karnevalovém duchu. Hodně 
zvláštním  zvykem  je  také  házení  nábytku 
z okna.

Nic si z toho nedělejte, jestli nemáte ambice 
a odvahu strávit Nový rok v cizině, oslavit ho 
házením nábytku z okna, hromadným líbá-
ním, vodní bitvou nebo celodenním hraním 

karet. V Čechách si můžete jen připít s rodi-
nou či přáteli a tradice nechat na jiných, ale 
kdyby vás to přece jen lákalo, snad jsme vám 
přinesli dostatečnou inspiraci. Můžete taky 
odjet na hory, chalupu, k moři, na wellness 
pobyt a jen rozeslat PFka.

PF PRO ŠTĚSTÍ
Je již zaběhnutou tradicí v rodinách i ve fir-
mách posílat přání k novému roku. Popřát 
štěstí, utužit vztahy a mnohdy i prokázat um 
kreativity. Ale víte, odkud se PFka vzala? 

Je to už řadu let zpátky, kdy se hrabě Karel 
Chotek,  nejvyšší  purkrabí  Království  čes-
kého,  rozhodl  roku  1827  omluvit  pomocí 
krátkých slušných vzkazů s přáním do no-
vého roku z celodenních návštěv, které mu 
chodívaly popřát. Byla to vlastně omluvenka 
s  přáním  a  poděkováním.  Jeho  inovativní 
způsob přání do nového roku si musel po-
čkat na připsání zásluh, většinově se neujal.  
Až  koncem  19.  století  se  s módou posílání 
pohledů  objevily  rozmanité  novoročen-
ky  s  grafikou,  uměleckými  lepty  a  později 
i s fotografiemi. 

Ať  už  budete  slavit  šíleně,  nebo  poklidně, 
hlavně ať je to šťastně! 

Marta Bergmanová 

„Tancují ve strašidelných 
kostýmech a zahánějí tak 

temné bytosti i upíry.“

zima 2022/23





Chcete v mrazivých 
dnech volně žijícím zvířatům 

trochu přilepšit? Skvěle! Než však 
v dobré víře vyrazíte ke krmelci nebo zasy-

pete krmítko na parapetu zbytky od snídaně, 
zadržte. Ne všechny „dobroty“ jsou totiž vhodné. 

Krmivo pro zvěř se obecně dělí na objemné (seno), 
jadrné (kukuřice, hrách, žaludy) a dužnaté (mrkev, 
brambor, řepa, jablka, hrušky). Pokud sáhnete po 
pečivu, musí být perfektně usušené, bez náplně, 

soli a dalšího koření. Malí opeřenci si spoleh-
livě pochutnají na slunečnici nebo lojové 

kouli. Doplnit ji můžete prosem, 
semínky lnu či řepky. 
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Večer s La Petien
Mlhavý listopadový večer přímo vybízel k dalšímu setkání našeho dámského Quartier clubu. Využily jsme příležitosti 
a přijaly pozvání naší členky, čerstvé držitelky jednoho z nejvyšších okresních ocenění v soutěži Firma roku 2022 
v Královéhradeckém kraji Petry Volenec Němečkové. Co si pro nás známá koučka, malířka a  lektorka tvořící pod 
značkou La Petien připravila? 

Osobní a firemní koučka, malířka energetic-
kých  obrazů,  fascilitátorka  metody  Access 
Bars® a kurzu malování mandaly. Nejen těm-
to aktivitám se ve svém studiu La Petien vě-
nuje podnikatelka Petra Volenec Němečková. 
Její záběr je vskutku široký a v rámci podzim-
ního setkání dámského clubu Quartieru jsme 
dostaly šanci nahlédnout „pod pokličku“ její 
tvorby i my. 

První  kroky  vedly  ke  společnému  tvoření 
osobité  klubové  mandaly.  Každá  z  přítom-
ných dam namalovala vlastní výseč podle své 
chuti a citu a vložila do ní kus vlastní energie. 
„Ostré linie a prvky reprezentují mužský prin-
cip, oblé a hravé zase ženský,“  komentovala 
naše  hostitelka,  která  se  malování  mandal 

věnuje přes 15 let a vystavovala je na mnoha 
místech v Evropě i ve Spojených státech. 

Mandal  existuje  nespočet  druhů  –  od mož-
nosti nechat si vytvořit osobní přes firemní až 
po tematickou, jako je třeba svatební, hojnosti 
nebo početí. Naším tématem byla sebeláska, 
sebepéče. Petra nás vedla k laskavosti k sebe 
sama.  „Je to i skvělá forma firemního team-
buildingu.“ A my rozhodně souhlasíme! Mimo 
jiné otevírá i privátní kurzy malování mandaly, 
které jsou na daná témata zaměřeny. 

Poté  následovala  ukázka  z  kurzu  Access 
Bars®. Na vlastní kůži jsme si mohly vyzkou-
šet  tuto unikátní  techniku, která napomáhá 
žít v lehkosti. Spočívá v doteku specifických 

bodů na hlavě, které vedou k relaxaci, uvol-
nění a odstranění napětí a stresu. 

Na závěr si každá z účastnic vylosovala spe-
ciální kartu, ve které mohla najít řadu odpo-
vědí  na  své  otázky.  Anebo  jen  zamyšlení  či 
ujištění nad vlastní cestou... Odcházely jsme 
odpočaté  a  plné  klidu.  Srdečně  vás  zveme 
i na Petřinu výstavu, která trvá do konce roku 
v PETROF Café v Hradci Králové.

(red), foto: Zdeněk Puš

Design, móda & krásazima 2022/23





Fenomén
Victoria s Secret
Co se vám vybaví pod názvem Victoria´s  Secret? Krajkové spodní prádlo, extrava-
gantní show,  krásné ženy s křídly na zádech? Nebo spíše kontroverze, propagace ne-
zdravého standardu krásy a problematický marketing? Za pětačtyřicet let existence 
potkalo Victoria´s Secret mnoho úspěchů i pádů. Křídla si oblékly i dvě Češky. Zjistěte 
s Quartierem, co Victorie skrývá! 



Fenomén
Victoria s Secret
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DÁMSKÉ PRÁDLO ŠITÉ 
MUŽŮM NA MÍRU
Příběh  značky  Victoria´s  Secret  (VS)  začíná 
roku  1977 v Americe a  je spojen se  jménem 
Roye Raymonda z Connecticutu. Co přesně 
vede muže k tomu, aby založil byznys s žen-
ským  prádlem,  ptáte  se?  Důvod  je  poměr-
ně prozaický.  Roy  se  vydal  své  ženě  koupit 
spodní  prádlo  a  zážitek  to  byl  pro  něj  na-
tolik nepříjemný a ponižující,  že se  rozhodl 
vytvořit  obchod,  kde  se  budou  dobře  cítit 
i muži. Takové dámské prádlo „šité mužům 
na míru“. Když o pět  let později koupil  jeho 
firmu  podnikatel  Leslie  Wexner,  vymyslel 
poněkud  atraktivnější  příběh  jejího  vzniku. 
V  něm  firmu  založila  tajemná  mladá  Lon-
dýňanka  Victoria  Steward-White,  o  které 
toho moc nevíme. Snad jen to, že její matka 
byla temperamentní Francouzka se zdravou, 
avšak pověstnou neúctou k Angličanům a je-
jich mdlým zvykům. Firma si tento marketin-
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gový výmysl držela tak dlouho a poctivě, že 
se později i nově příchozí zaměstnanci začali 
těšit, až slečnu Steward-White poznají.  

CESTA DO NEBES
Během několika  let, co byla značka v rukou 
Wexnera,  se  vryla  do  povědomí  veřejnosti 
jako synonymum ženského spodního prádla. 
Velký podíl na tom nese hlavní marketingový 
ředitel Edward Razek a  jeho katalogy před-
stavující  nejnovější  kolekce.  Četly  je  ženy, 
četli je muži, milovali je zkrátka všichni. Avšak 
modelky  měly  zpočátku  trochu  jiný  názor. 
Katalog jim zaváněl Playboyem, a tak nabídky 
spolupráce nezřídka odmítaly. Přelom tisíci-
letí s sebou ale nesl jisté sexuální osvobození 
- minisukně,  vyzývavé  topy  a  focení  spod-
ního prádla rázem přestalo být tabu. Časem 
se z VS dokonce stal odrazový můstek kariér 
mnohých  aspirujících modelek.  „Odchovali“ 
tu například Adrianu Limu, Karlie Kloss, Ro-

mee Strijd a Taylor Hill. I modelingová ikona 
Tyra  Banks,  známá  z  pozdější  reality  show 
Amerika  hledá  topmodelku,  byla  součástí 
týmu VS. Po mole se prošly dokonce i Češky 
- Karolína Kurková a Daniela Peštová.

Kolekce  se  postupně  víc  a  víc  přesouvaly 
z  lesklých  stránek  katalogů  na  přehlídková 
mola. Modelkám na zádech vyrostla andělská 
křídla, díky kterým se jim přezdívalo „andílci“, 
a  za živého doprovodu uznávaných hudební-
ků předváděly žhavé novinky spodního prád-
la. Staly se z nich mediálně známé osobnosti, 
celebrity na úrovni zpěvaček a hereček. Po-
pularita VS  ještě  vzrostla,  když  v  roce 2001 
módní  přehlídku  poprvé  odvysílal  televizní 
kanál ABC. Rázem se každá dívka chtěla stát 
„andílkem“. 

PRÁDLO K NEZAPLACENÍ
VS měla ještě jedno eso v rukávu. V roce 1996 
vytvořili sérii podprsenek Fantasy bras a kaž-
dý rok do nich jednu z modelek oblékli. Nešlo 
jen tak o ledajaké podprsenky, tyto byly ob-
sypané drahými kameny. Historicky třetí fan-
tasy podprsenka Dream Angel se zablyštěla 
na těle krásné Češky Daniely Peštové. Dvě si 
oblékla i Karolína Kurková - podprsenku Star 

of Victoria,  jejíž  cena  se odhaduje na deset 
milionů dolarů, a o pět let později diamanto-
vou „sestru“ Hearts on Fire. Nejdražší fantasy 
podprsenka  a  kalhotky  se  dokonce  zapsa-
ly  do  Guinessovy  knihy  rekordů.  Tento  set 
s názvem Red Hot na mole předvedla Gisele 
Bündchen a jeho cena se vyšplhala na neuvě-
řitelných patnáct milionů dolarů.  

KAMPANĚ ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ
V říjnu 2014 vydala VS novou kolekci. Na pro-
mo  fotce  stály  bok  po  boku  krásné  vysoké 
štíhlé modelky a slogan pod nimi hlásal The 
perfect  „body“  (v  překladu  perfektní  “tělo”). 
To mezi ženami z celého světa pochopitelně 
vyvolalo vlnu odporu a nesouhlasu. Mají si to 
vyložit tak, že pokud jejich tělo nevypadá jako 
tělo modelek, není perfektní? Krátce poté se 
strhla  mela.  Naštvané  dámy  vytvořily  onli-
ne petici, kterou podepsaly desítky tisíc  lidí. 
Ženy ze všech koutů planety začaly na sociál-
ní sítě tweetovat hashtag #iamperfect (angl. 

„Katalog modelkám zaváněl 
Playboyem, a tak nabídky 

spolupráce nezřídka 
odmítaly.“
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jsem perfektní) a firmě dávaly najevo, že tohle 
už je přes čáru. A Victorie mlčky zareagovala. 
Rázem změnila název kolekce na A Body for 
Every Body (angl. tělo pro každého), veřejnos-
ti se ovšem za svůj obří marketingový přešlap 
nikdy neomluvila.

Po tomto incidentu se časopis Vogue v exklu-
zivním rozhovoru ptal marketingového ředi-
tele  značky,  zda  se firma chystá  zapracovat 
na inkluzi a zahrne do své show také plus size 
a  transgender modelky.  Jeho  odpovědi  svět 
opět nenechaly chladným. O přehlídku plus 
size podle něj nikdo nestojí a přijetí transgen-
der žen by narušilo fantazii, které se VS snaží 
dosáhnout. Jenže od sedmdesátých let doba 
pokročila. Ženy už nechtěly vidět bezchybné 
uniformní  postavy.  Chtěly  vidět  reálná  těla 
reálných žen, ty plus size, trasgender, tmavší 
pleti, s vráskami, striemi a celulitidou. Mnoho 
firem  na  vlnu  trendu  „body  positivity“,  jenž 
oslavuje všechna těla bez rozdílů, naskočilo. 
Jen Victoria´s Secret se ne a ne přidat. 

Kampaň  The  perfect  „body“  nebyla  prv-
ním  přešlapem.  Rok  předtím  vydala  Victo-
ria´s  Secret  PINK  kolekci  Bright  Young 
Things určenou pro mladší zákaznice, dívky 

ve věku 13 až 22 let. A kolekce to byla, s ohle-
dem na věk cílové skupiny, poněkud vyzýva-
vá. Na kalhotkách byly nápisy typu “zavolej” 
nebo třeba “divoká”. Rodiče dívek byli kolekcí 
oprávněně zděšeni.

 ANDĚL SMRTI

Osudové  pro  Victoria´s  Secret  byly  konexe 
s odsouzeným sexuálním násilníkem Jeffreym 
Epsteinem.  Roku  2016  se  v  Americe  zrodilo 
silné  hnutí  #MeToo  (v  překladu:  i  já),  které 
dalo  hlas  všem  sexuálně  zneužitým  ženám 
a mužům. A zapojilo se do něj i mnoho mo-
delek z řad „andílků“. Vypověděly, že Epstein, 
který zneužíval dívky, dokonce i nezletilé, se 
vydával  za  náboráře  hledajícího  nové  tváře 
pro Victorias´s Secret. Ač Wexner popřel, že 
by Epsteinovi tuto pozici kdy svěřil, byli dobří 
přátelé a udržovali blízký vztah.  Přitom Wex-
ner  nebyl  jediný  známý muž  z  okolí  tohoto 
zločince. Nápadně často se kolem něj pohy-
bovali princ Andrew a bývalé hlavy Spojených 
států amerických Bill Clinton a Donald Trump.

Epstein  zemřel  několik  měsíců  po  zatčení. 
Jeho  smrt  je  dodnes  opředená  tajemstvím. 
I když je oficiálně považována za sebevraždu, 

mnozí věří,  že by v ní mohly mít prsty  jisté 
vlivné osobnosti, které si Epsteina přály uml-
čet jednou pro vždy. Čí rukou tedy skutečně 
zemřel, se už asi nikdy nedozvíme. Jisté ale je, 
že i na základě této známosti se Les Wexner 
o rok později vzdal své funkce. 

ANDÍLCI V DŮCHODU
Když před třemi lety Victoria´s Secret vyne-
chala svoji tradiční módní přehlídku, vypada-
lo to, že ji všechny patálie a kontroverze po-
ložily na lopatky. Opak je ale pravdou. Značka 
se vrací a je to úplně jiná dáma! Spodní prá-
dlo nyní předvádí ženy všech velikostí, věků, 
barev pleti a národností, dokonce i těhotné. 
Firma představila své první kojící podprsenky 
a sportovní prádlo, „andílky“ poslala „do dů-
chodu“ a místo nich představila neotřelý tým 
ambasadorů  VS  Collective.  Mezi  nimi  září 
třeba  profesionální  fotbalistka Megan  Rapi-
noe, světová šampionka v lyžování Eileen Gu, 
plus size modelka Paloma Elsesser, feministka 
Priyanka Chopra Jones, transgender modelka 
Valentina Sampaio i současná ikonická krás-
ka Bella Hadid. Veřejnost sice tuto proměnu 
bere  jako  krok  správným  směrem,  nicméně 
mnoho kritiků konstatuje, že se jedná pouze 
o marketingový tah. Victoria´s Secret se pod-
le nich zoufale chytá posledního záchranné-
ho  lana.  Kdo  ví,  zda  se  bývalému módnímu 
gigantovi  podaří  vstát  z  mrtvých.  Dostane 
druhou šanci? 

Sabina Tocháčková, foto: archiv

„Doba pokročila. Ženy už nechtěly vidět bezchybné uniformní 
postavy. Chtěly vidět reálná těla reálných žen.“
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BIO ČAJ 

Občas  je potřeba chvilku se zastavit a dát se do pohody po 
celodenním shonu. Bio čaj Pohodář  je proto skvělým parťá-
kem.  Jde o bylinnou čajo-
vou  specialitu  výhradně 
z českých bylinek. Všechny 
bylinky pro Pohodáře byly 
vypěstovány  v  rámci  pro-
jektu  Veselá  biofarma  ve 
Velkých  Hostěrádkách  na 
jižní Moravě.

www.sonnentor.cz
86 Kč
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I ta nejpraktičtější žena na světě si čas od času zaslouží trochu toho prostopášného hýčkání. Svátek všech dívek, dam 
a žen vychází na středu 8. března a je to ideální příležitost dopřát té své oblíbené něco pěkného na sebe, něco chutného 

do sebe nebo trochu péče o sebe. Tady je pár tipů, co vybrat a co zaručeně potěší! 

Pro tebe, drahá má! 

JAHODOVÉ 
MLSÁNÍ 

Nemůžete  se  už  dočkat 
plodů  bohatě  obsypané 
zahrádky?  Zkraťte  si 
čekání!  Díky  lyofilizaci 
tyhle  jahody  chutnají 
a voní jako čerstvě utržené 
v  nejlepší  sezoně.  Navíc 
mrazem  sušené  plody 
při  správném  skladování 
vydrží  křupavé  i  několik 
měsíců.  100%  ovoce  bez 

přidaného  cukru  a  konzervantů  je  skvělá  pochoutka  pro  děti 
i zdravá náhražka chipsů k televizi. 

www.bigboy.cz
249 Kč

BOMBA DO KOUPELE 

Všechny to známe. Sklenička  je někdy málo! Šumivá bomba 
do koupele Víno vykouzlí během pár minut blahodárnou te-
rapeutickou  lázeň, která uvolní napětí a přinese zasloužený 
relax. Kdo by nebral koupel ve víně? Tak si ji dopřejte bez vý-
čitek, kolikrát jen chcete. 

www.bohemiagifts.cz
99 Kč

LAHEV ITALSKÉHO 
PROSECCA

Tohle bude sázka na  jistotu! Zlatavá 
lahev  Ca  Vittoria  prosecco  DOCG 
extra  dry  potěší  každou  milovnici 
bublinek.  Je  polosuché,  chutná  po 
jablkách,  voní  po  akátu  a  obsahuje 
jen 16 g/l zbytkového cukru. 

www.casadelprosecco.cz
397 Kč
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HRNEK INDIGO 

Každá žena potvrdí, že originálních hrnečků není nikdy dost. Nezávislé 
pražské designové studio Tyformy jich má v nabídce celou řadu. Zau-
jal nás třeba tento skvost z kolekce Primitivo, která vrací ke kořenům. 
Materiály  i prostředky, které by někdo považoval za provizorní,  jsou 
manifestem  znovuobjevení  základů  keramického  řemesla  a  nezdol-
nosti. Primitivo je zprávou o tom, že květiny, tanec a chuť tvořit nás 
nikdy nesmí opustit.

www.tyformy.cz 
450 Kč
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DESIGNOVÝ PRSTEN  

Seznamte  se  se  značkou Mooyyy  šperkařky  Anny  Steinerové, 
módní  návrhářky  Mirky  Talavaškové  a  designérky  Lucie 
Koldové. Autorky se při tvorbě nechaly inspirovat jógou a je to 
poznat na každém kousku. Ať už vám učaruje jakýkoli, rozhodně 
nešlápnete vedle.

www.mooyyy.cz
od 1 600 Kč

KAŠMÍROVÁ ŠÁLA

Dopřejte svému krku dotek luxusu. Česká značka Cashmere 
House vyrábí ty „nejkašmírovější“ výrobky všechno druhu. 
Majitelka značky žila rok v Mongolsku, kde si kašmír zamilo-
vala, a svou lásku k tomuto jedinečnému materiálu předává 
prostřednictvím své tvorby dál. Hřejivost a měkkost maxi-
mální, co víc si na zimu přát?  

www.leron.cz
2590 Kč

MASÁŽNÍ KÁMEN GUA SHA   

Není  relax  jako  relax.  Gua  Sha  je  tisíce  let  stará masážní  technika,  která  vychází 
z principů tradiční čínské medicíny. Používá se na masáž obličeje i celého těla. Ma-
sážní kámen je vyroben z přírodních krystalů, které mají samy o sobě léčivé účinky 
a harmonizují celý organismus. 

www.flowerspirit.cz
399 Kč
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TRADICE, CO KŘUPE
Lomnické suchary jsou něco jako Hořické trubičky nebo Lázeňské oplatky. Není to je další su-
šenka, je to svého druhu legenda, kus historie a tradice. Tradice, která ale nechce ustrnout v čase 
a hledá novou tvář. Vždy, když dostaneme příležitost navázat na práci několika generací a přidat 
k ní další vrstvu, je to radost i starost. Ale hlavně výzva. A ty my máme rádi.

FiftyFifty kreativní agentura 
je již 10 let spolehlivým part-
nerem klientů z  komerční-
ho, veřejného i  neziskového 
sektoru, kteří pro svou pre-
zentaci a komunikaci hledají 
kreativní a promyšlená řeše-
ní. Nabízí komplexní servis 
v  oblasti reklamních a  mar-
ketingových služeb. Sídlí 
v Hradci Králové, pracuje pro 
klienty z celé republiky. 

Více na www.fifty-50.cz

Značka

Lomnické suchary jsou 
značkou známou daleko 
za hranicemi semilského 
okresu, kde leží Lomnice 
nad Popelkou. Její histo-
rie se píše už víc než 200 
let, takže není nezbytné 
a možná ani vhodné ji nijak 
dramaticky měnit. Proto 
jsme pro její nové ztvárně-
ní využili konzervativněji 
laděný bezpatkový font 
a  k  typografické části při-
pojli ještě vizuální symbol 
tvořený stylizovanými pís-
meny „LS“. Lomnické su-
chary. Prostě „Eleska“.

Vizuální identita

Podoba vizuální identi-
ty využívá retro atmo-
sféry, která se odráží 
především ve ztvárnění 
symbolu „LS“. Bílé či ba-
revné plochy s  jemným 
tečkovaným rastrem jsou 
jednoduchým, ale přesto 
efektním základem pro 
konstrukci vizuálu, kte-
rý dále dotvářejí detailně 
koncipované fotografie 
sucharů, a  doprovodný 
prvek stuhy, vycházející 
ze smyčky tvořené tahy 
stylizovaných písmen L 
a S ze značky.

Obalový design

Jiná barva, jiná příchuť. 
Pro odlišení produktového 
portfolia jednotlivých pří-
chutí Lomnických sucha-
rů jsme využili barevnou 
škálu definovanou jasný-
mi odstíny barev. Dietní 
suchary jsou bílé, oříškové 
modré, chilli zelené. Ve vi-
zuálu nechybí ani fotore-
alistický symbol příchuti 
a  fotografie konkrétních 
sucharů, které v  krabičce 
najdete. Tento princip zá-
roveň ponechává prostor 
pro tvorbu obalů nových 
příchutí.

Klient: Svitap. Se společností působící především v oblasti výroby technických textilií spolupracujeme již na několikátém projektu v řadě. Lomnické sucha-
ry jsou však prvním společným projektem, který cílí mimo její hlavní business focus. Snaha vdechnout nový život tradiční regionální potravině, společná 
láska k výzvám a odhodlání udělat společně další kus dobré práce nás s klientem vedla po cestě od Lomnických sucharů k Eleskám. Po cestě, která začala 
v Lomnici nad Popelkou v roce 1810, a na které je rok 2022 jen jednou z dalších křižovatek.

Historie Lomnických sucharů se píše 
už od roku 1810. Rok 2022 je na jejich 
cestě jen jednou z křižovatek.

Stylizovaná písmena „LS“ mají svůj základ v původním 
historickém logu výrobku.



TRADICE, CO KŘUPE
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k ní další vrstvu, je to radost i starost. Ale hlavně výzva. A ty my máme rádi.

FiftyFifty kreativní agentura 
je již 10 let spolehlivým part-
nerem klientů z  komerční-
ho, veřejného i  neziskového 
sektoru, kteří pro svou pre-
zentaci a komunikaci hledají 
kreativní a promyšlená řeše-
ní. Nabízí komplexní servis 
v  oblasti reklamních a  mar-
ketingových služeb. Sídlí 
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Více na www.fifty-50.cz

Značka

Lomnické suchary jsou 
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ze smyčky tvořené tahy 
stylizovaných písmen L 
a S ze značky.

Obalový design

Jiná barva, jiná příchuť. 
Pro odlišení produktového 
portfolia jednotlivých pří-
chutí Lomnických sucha-
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a  fotografie konkrétních 
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najdete. Tento princip zá-
roveň ponechává prostor 
pro tvorbu obalů nových 
příchutí.

Klient: Svitap. Se společností působící především v oblasti výroby technických textilií spolupracujeme již na několikátém projektu v řadě. Lomnické sucha-
ry jsou však prvním společným projektem, který cílí mimo její hlavní business focus. Snaha vdechnout nový život tradiční regionální potravině, společná 
láska k výzvám a odhodlání udělat společně další kus dobré práce nás s klientem vedla po cestě od Lomnických sucharů k Eleskám. Po cestě, která začala 
v Lomnici nad Popelkou v roce 1810, a na které je rok 2022 jen jednou z dalších křižovatek.

Historie Lomnických sucharů se píše 
už od roku 1810. Rok 2022 je na jejich 
cestě jen jednou z křižovatek.

Stylizovaná písmena „LS“ mají svůj základ v původním 
historickém logu výrobku.



GUILLERMO DEL 
TORO‘S PINOCCHIO 

V  Itálii  30.  let  20.  století,  kde  železnou 
rukou  vládne  fašistický  diktátor  Benito 
Mussolini, ovládá život truhláře Geppetta 
smutek  nad  ztrátou  desetiletého  syna 
Carla. Útěchu nachází ve vyřezávání dře-
věné loutky, kterou nečekaně oživí mod-
rý dřevěný duch. Geppetto  ji pojmenuje 
Pinocchio.  Klasický  příběh  ožívá  v  no-
vých kulisách a pod taktovkou legendár-
ního režiséra Guillerma del Tora. Najdete 
na Netflixu od 9. prosince. 

NĚKDO KLEPE
NA DVEŘE  

Rodina  se  rozhodne  strávit  dovolenou 
v  izolované  chatě,  daleko  od  civiliza-
ce. Na první pohled  idyla se však brzy 
změní  v  horor.  Brzy  se  objeví  cizinci 
a zajmou  je. Cizinci oznámí  rodině, že 
jednoho  z nich musí  zabít,  aby  zabrá-
nili  brzkému  konci  světa.  Těšte  se  na 
známé  herce  jako  například  Ruperta 
Grinta alias Rona ze ságy Harry Potter. 
Hororový snímek se objeví v kinech od 
2. února.

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE 
STŘEDU  

S magickým datem 2. 2. vtrhne na plát-
na  kin  snímek  s  oblíbeným duem Galů. 
Píše se rok 50 před Kristem, celá Galie je 
obsazena Římany. Celá? Ne, jedna vesni-
ce v Armorice pořád odolává římskému 
uchvatiteli.  A  právě  sem  přijíždí  vozík 
s  čínskou  císařovnou  FuYi,  která  požá-
dá Galy o pomoc. V čínském císařství se 
totiž  dostal  k moci  jistý  Feng Tsin Qin, 
který svrhl princeznu. Sláva nepřemoži-
telných Galů je podle všeho známá až do 
Šanghaje...

Za okny mráz, v lepším případě sníh a tma už od pěti odpoledne. Zpříjemněte si zimní čas filmovými zážitky! 
Od prosince do konce února se na nás navíc řítí hned několik dlouho očekávaných premiér s  hvězdným 
obsazením. Stačí jen vybrat, jestli se chcete spíš smát, bát, nebo vyrazit za dobrodružstvím. 

Zimní must - see
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Tipy

MODRÝ KAFTAN  

Mina a  její manžel Halim provozují v Ma-
roku  obchod  s  tradičními  oděvy  –  kafta-
ny. Mina se stará o prodej, zatímco Halim 
kaftany  s  láskou  k  tradiční  ruční  výrobě 
šije. Manželství je šťastné navzdory Minině 
chatrnému zdraví a Halimově jiné sexuální 
orientaci. Trh ale tradičnímu řemeslu ne-
přeje,  zákazníci  spěchají,  a  tak  jsou Mina 
a Halim nuceni přijmout pomocníka. Když 
k nim nastoupí mladý, pohledný a učenlivý 
Youssef, změní se křehká rovnováha jejich 
vztahu. V kinech od 26. ledna. 

BABYLON 

Režisér Damien Chazelle  se po Prvním 
člověku velkolepě vrací do světa uměl-
ců.  Jeho  Babylon  se  odehrává  v  době, 
kdy  v  Hollywoodu  probíhala  revoluce 
a začínaly se točit zvukové filmy. Dluž-
no říct, že ne každý byl na tuhle revoluci 
tak docela připravený. Těšte se na sku-
tečně hvězdné obsazení v čele s Bradem 
Pittem,  Olivií  Wilde  či  Margot  Robbie. 
V kinech od 19. ledna.   

DĚTI NAGANA  

Píše se rok 1998 a v japonském Naganu 
právě vrcholí turnaj století. Češi vyhrá-
vají a propuká davové šílenství. Dospělí 
získávají  už  ztracenou  národní  hrdost 
a všechny děti chtějí být jako Jágr nebo 
Hašek.  To  je  prostředí,  do  kterého  se 
s filmem Děti Nagana vracíme. Zrovna 
takovým dítětem je totiž i hlavní hrdina 
Dom.  Jedenáctiletý  snílek,  kluk  z  roz-
vrácené rodiny, který se upíná ke své-
mu novému idolu – Dominiku Haškovi. 
Hrají Hynek Čermák, Marta Issová nebo 
Pavel Batěk. Těšte se 23. února. 

TÁR  

Film zasazený do světové klasické hudby 
se soustředí na postavu Lydie Tár, kte-
rá  je  považována  za  jednu  z  největších 
žijících skladatelek a dirigentek a vůbec 
první  ženskou  šéfdirigentku  význam-
ného  německého  orchestru.  Čeká  vás 
jedinečná  Cate  Blanchett  v  hlavní  roli, 
která  se  kvůli  ní  znovu  učila  hrát  na 
klavír  a  docházela  na  hodiny  němčiny. 
V kinech od 23. února. 

EMILY V PAŘÍŽI    

Už  třetí  rok  v  řadě  zpříjemní  konec  roku 
sympatická  Lily  Collins  v  roli  marketérky 
Emily,  kterou  práce  zavedla  do  hlavního 
města  Francie.  Třetí  série  populárního 
amerického  seriálu  vtrhne  na  Netflix  jen 
pár  dní  před  Vánocemi  a  slibuje  v  dese-
ti  epizodách opět  ty nejkrásnější  pohledy 
na metropoli módy,  ty  nejbarevnější  out-
fity  hlavní  představitelky  a  příběh,  který 
slupnete jako voňavý croissant. Seriál star-
tuje 21. prosince. 

ŠŤASTNĚ AŽ NAVĚKY   

Další snímek české autorky Jany Počtové 
představuje  sondu  do  současných  po-
dob alternativních modelů partnerských 
vztahů.  Polyamorie,  otevřené  manžel-
ství či dlouhodobý milenecký poměr pro 
mnohé  z protagonistů představují  napl-
ňující  životní  styl,  zároveň  se  však  stále 
musí  vyrovnávat  s  nepochopením  spo-
lečnosti nebo konflikty. Režisérka sleduje 
vývoj vztahů napříč několika  léty a v  in-
timních  rozhovorech  ohledává  radosti, 
strasti i nejistoty, které nezvyklé podoby 
lásky přináší.  Snímek  vtrhne do  kina na 
Valentýna.  

zima 2022/23
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VRAŽDA VE VEČERNICI
Anthony Horowitz  

Susan  Ryelandová  dala  sbohem  Londýnu 
i  práci  redaktorky  a  vede  se  svým  příte-
lem  útulný  hotýlek  na  idylickém  řeckém 
ostrově. Jenže hotel jí přerůstá přes hlavu, 
a  když  jí  jednoho  dne  majitelé  mnohem 
většího  a  luxusnějšího  hotelu  v  Anglii  vy-
práví  o  vraždě,  která  se  tam  před  časem 
stala během svatebních oslav  jejich dcery, 
podnítí  Susaninu  zvědavost.  Nezbývá  než 
se vydat zpátky do Anglie a zjistit k  tomu 
něco bližšího. 

Tipy

Nepatříte zrovna k vášnivým lyžařům a cesta mrazivým počasím dál, než je nezbytně nutné, ve vás vyvolává lehký 
pocit úzkosti? Pak si uvařte čaj a vezměte do ruky dobrou knížku. Prožijte romanci, třeste se napětím, naučte se nový 
recept nebo si vyrobte něco pro radost. Tady je pár aktuálních tipů, které navzdory venkovním teplotám rozpálí nejen 

vaši knihovnu doběla. 

Zimní 
dobrodružství

PROROKYNĚ A HLUPÁK
Jonas Jonasson 

Amatérská švédská astrofyzička Petra spo-
čítala, že 7. září 2011 ve 21.20 zanikne svět. 
Toto proroctví ji svede dohromady s poně-
kud jednoduchým Johanem, který umí pro-
měnit obyčejné  jídlo v gurmánský zážitek, 
a  s  důchodkyní Agnes,  která  si  pod  faleš-
ným profilem vydělává jako mladá influen-
cerka. Společně se v karavanu vydávají do 
Říma,  kde hodlají  svůj  zbývající  čas  využít 
na maximum. Jak už to ale bývá, nic nejde 
podle plánu. 

TŘI RANDE
Beth O’Leary

Siobhan  je  temperamentní  životní  koučka. 
Miranda je sympatická arboristka. Jane je ti-
chá dobrovolnice v charitativním obchodě. 
Tyto  tři  ženy  se  vzájemně  neznají,  přesto 
mají něco společného: Jejich přítel se na ně 
vykašlal  v  ten nejhorší čas – na Valentýna. 
A všechny navíc čekaly na téhož muže. Od 
tohoto  dne  už  nic  není  jako  dřív  a  každá 
z nich se vydává na cestu za poznáním prav-
dy: Kdo je Joseph Carter a mohou se do něj 
zamilovat, aniž by jim zlomil srdce?

zima 2022/23
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PAVOUK
Lars Kepler

Na starém hřbitově v Kapellskäru byl nale-
zen  pytel  s  téměř  rozpuštěným  tělem.  Na 
místě  činu zůstala bílá nábojnice. Bestiální 
pachatel dává policii možnost zastavit sérii 
vražd tím, že rozluští složité hádanky. Joo-
na  Linna  a  Saga  Bauerová  společně  usilují 
o vyřešení zapeklitého případu a o záchranu 
vyhlédnutých obětí. Co když se sériový vrah 
nedá zastavit? A co když už jsou sami lapeni 
v jeho síti?

SMRT V LEDU
Amy McCulloch

Novinářka  Cecily  se  vydává  se  skupinou 
odvážlivců do Himálaje, aby pokořila jednu 
z nejvyšších hor světa. Plánuje o náročném 
výstupu napsat  reportáž, která  ji  konečně 
proslaví.  Když  jeden  z  horolezců  zemře, 
všichni  to  považují  za  tragickou  nehodu. 
Každý ví, že hory  jsou nemilosrdné.  Jenže 
poté, co se najde další mrtvý, Cecily pocho-
pí, že kromě nelítostné zimy, vichru a ledu 
tady číhá ještě jedno nebezpečí – vrah!

Tipy

DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O VÁNOCÍCH 
Ladislav Špaček

Dědeček Viktorce vypráví o původu vánočních svátků, o  tom,  jak se slavily dříve, kde se 
vzaly všechny zvyky a tradice, jako je adventní věnec a dopis Ježíškovi, vánoční stromeček 
a nadílka, kapři a cukroví, zlaté prasátko a první hvězda na obloze. Viktorka se učí připravo-
vat slavnostní večeři a náležitě stolovat. Dědeček jí vypráví staré příběhy a pověsti a vede ji 
k lásce k lidem, k rodině i ke zvířátkům. 

EIFFEL
Nicolas d’Estienne d’Orves 

Píše  se  rok  1886,  blíží  se  Světová  výstava 
a Gustave Eiffel má francouzskou metropoli 
ohromit nevídaným monumentem. Je to však 
jediný  důvod,  který  „básníka  železa“  žene 
k neúnavnému rýsování a hledání dokonalé-
ho tvaru? Když na večeři u ministra obchodu 
potká dávnou lásku Adrienne, jako by se tato 
femme fatale vtělila i do jeho životního pro-
jektu. K pařížskému nebi se už navždy budou 
tyčit ladné křivky třísetmetrové „krásky“.

zima 2022/23



102

HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
J. K. Rowlingová  

Voldemort povstal a nyní v tajnosti verbuje své stoupence. Mnozí kouzelníci návrat Pána 
zla popírají, ale Harry přesto není sám: na Grimmauldově náměstí se schází tajný řád, který 
bojuje proti temným silám. A složité to bude i v Bradavicích. Harryho čekají náročné zkoušky 
NKÚ a také se musí od profesora Snapea naučit, jak se ubránit Voldemortovým útokům. Páté 
bradavické dobrodružství s magickými ilustracemi Jima Kaye.

Hana Došlová

HANDMADE BYZNYS
Hana Konečná 

Vyrábíte? Kutíte? Vaše výrobky vás naplňují 
štěstím a okolí nad nimi jásá? Každou chví-
li slyšíte, že byste se tím mohli živit? Jenže 
jak? Jak přesně proměnit milovaný koníček 
v  životaschopný  projekt,  který  vydělává, 
aniž  byste  přišli  o  radost  z  tvoření?  První 
česká kniha pro  rukodělné  tvůrce vás sys-
tematicky provede krok za krokem vším, co 
potřebujete znát a dělat, zkrátka naučíte se 
myslet a jednat obchodně. 

Tipy

MATLA – KUCHAŘKA PRO DĚTI
Roman Staša

“Nešahej  na  ten  nůž,  nezapínej  to,  dávej 
bacha!…”  Tyhle  hlášky  v  kuchyni  slýchá 
skoro každé dítě. Přitom je to taková škoda. 
Děti si s vařením dokážou poradit líp, než si 
myslíme. V knize naleznete sbírku receptů 
na celý  rok,  se kterými budou potřebovat 
pomoct od vás jen občas. Nejlepší ale bude, 
když se do vaření pustí celá rodina společ-
ně,  protože  -  jak  je  dobře  známo  –  láska 
prochází žaludkem.

NEZAPOMENUTELNÉ UDÁLOSTI
Štěpánka Sekaninová

Existují události, které se odehrávají každý 
den,  a  nikdo  se  nad  nimi  ani  nepozastaví. 
A pak jsou tu historické momenty, které se 
nesmazatelně  otiskly  do  života  všech  lidí. 
Objevy, výpravy, katastrofy, bitvy a  revolu-
ce, které ovlivnily chod dějin, si nyní s dětmi 
můžete  prohlédnout  na  řadě  výpravných 
dvoustránkových ilustrací. Vydejte se napříč 
historií prozkoumat slavné příběhy, na které 
by se nikdy nemělo zapomenout!
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Švehlova 321

www.topstyl.cz

Těšíme se na vás v centru Hradce Králové

Sledujte nás
na Facebooku!

/topstylhradec

OBJEVTE NEJNOVĚJŠÍ KOUSKY
ZIMNÍ KOLEKCE

v našem boutique



Ani sníh, ani mráz – radovánky na východě Čech nic nezastaví. Co se kde děje a kde nesmíte chybět, jsme zjistili za vás. 
Na vás už je jen teple se obléct a vyrazit směr k novým zážitkům! 

Ten pravý zimní rej!

VÝSTAVA VÁNOCE, 
VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 
26. 11. – 7. 2. Třebechovice pod Orebem 

Kde  si  vychutnat  advent  a  vlastně 
celou  sváteční  atmosféru  lépe  než 
v Třebechovicích pod Orebem – v do-
mově nejslavnějšího českého betléma. 
Třebechovické  muzeum  připravilo 
tradiční  výstavu  betlémů  s  názvem 
Vánoce,  Vánoce  přicházejí.  Uvidíte 
zde betlémy papírové, dřevěné, kera-
mické, paličkované, šité, pletené, vyší-
vané a mnohé další.

VÁNOČNÍ TRHY NA 
VELKÉM NÁMĚSTÍ 
9. – 28. 12. Hradec Králové 

Historické  centrum  města  Hradce 
Králové  se  letos  stane  poprvé  ději-
štěm  velkolepých  vánočních  trhů. 
Prostory  Velkého  náměstí  se  zaplní 
prodejními stánky, atrakcemi a scéna-
mi s bohatým kulturním programem. 
Pro více  informací mrkněte na  jejich 
webové stránky!

VÁNOČNÍ INSPIRACE 
V PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 
1. – 23. 12. Ráby u Pardubic

Muzeum perníku a pohádek v Perní-
kové chaloupce pod Kunětickou ho-
rou v Rábech u Pardubic vás zve do 
vánočně vyzdobené chaloupky. Tra-
diční vůni perníku doplní řada různě 
nazdobených  vánočních  stromečků 
a dekorací, přičemž budou domino-
vat netradiční ozdoby ze slámy, pa-
píru, provázků, nití, ovoce, lineckého 
pečiva a perníčků. 
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SVATEBNÍ VELETRH  
28. – 29. 1. Pardubice 

Připravte  si  svůj  svatební  den  pře-
dem, poraďte se s profesionály, na-
čerpejte  na  jednom místě  inspiraci 
pro váš sňatek od mnoha odborníků 
nabízejících  širokou  škálu  nejroz-
manitější  produktů  a  služeb.  V  do-
provodném  programu  nebude  chy-
bět  společenský  tanec,  vystoupení 
okouzlující harfistky a možná přijde 
i kouzelník… 

SVĚTOVÝ POHÁR ŽEN 
V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ 
28. – 29. 1. Špindlerův Mlýn

Světový pohár v alpském lyžování žen se 
po  čtyřech  letech  vrací  do  Špindlerova 
Mlýna.  A  vy  tak máte  šanci  vidět  lyžař-
ské hvězdy světového formátu na vlastní 
oči.  V  sobotu  se  uskuteční  obří  slalom 
(start prvního kola 9:30, konec programu 
22:00)  a  v  neděli  29.1.  se  pojede  slalom 
(start prvního kola 9:15). V cílovém pro-
storu  ve  Svatém  Petru  bude  připraven 
bohatý doprovodný program. 

JANEK LEDECKÝ 
SYMPHONIC 
31. 1. Hradec Králové

Zaposlouchejte  se  do  největších 
hitů  Janka  Ledeckého  v  úpravách 
Hanze Sedláře pro symfonický or-
chestr  tak,  jak  se  objevují  na  albu 
Symphonic.  Album  vzniklo  jako 
studiová  verze  prvního  symfonic-
kého turné Janka Ledeckého v roce 
2019  a  orchestrální  party  nahrála 
Filharmonie Hradec Králové.  Akce 
se koná tamtéž. 

ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ 
STAROKLADRUBSKÝCH 
KONÍ
26. – 27. 12. Kladruby nad Labem

Národní  hřebčín  Kladruby  nad  Labem 
a  hřebčín  Slatiňany  zvou  všechny  své 
příznivce  na  tradiční  vánoční  návště-
vu  starokladrubských  koní.  V  obou 
hřebčínech  si  budou  moci  návštěvníci 
prohlédnout  stáje  a  dozvědět  se  zají-
mavosti o chovu, historii i o využití sta-
rokladrubských koní. 

SKIALPUJFEST A NOC 
TULENÍCH PÁSŮ 
19. – 22. 1. Pec pod Sněžkou

Zúčastněte se celodenních workshopů 
v Peci pod Sněžkou pod vedením hor-
ských vůdců. Poslechněte si přednáš-
ky  v  autentickém  prostředí  horských 
chat. Nebo se postavte na start veřej-
ného  závodu.  V  rámci  festivalového 
programu proběhne i největší skialpo-
vý závod v Česku: Noc tuleních pásů.

foto: Tomáš Binter | Skialpuj.cz

VÁNOCE NA HRADĚ  
do 8. 1. Staré Hrady

Ochutnejte  atmosféru  vánoční  pohád-
kové  prohlídky.  Zvýhodněným  okruhem 
pohádkovým hradem a vánoční pohádkou 
vás provede opravdová čarodějnice, prin-
cezna, čertice nebo hradní čaroděj. Zaži-
jete Vánoce našich prababiček a v pohád-
ce tu na vás čeká nejedno překvapení se 
spoustou veselých kamarádů.

Tipyzima 2022/23
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Ať vám počasí venku vyhovuje, nebo už toužebně vyhlížíte vlídnější dny, nic vám nebrání v  tom, vykouzlit si doma 
pohodovou a útulnou atmosféru. Takovou, při které se vám bude dobře odpočívat nebo tvořit. Jako tradičně pro vás 
máme dávku nejen sváteční inspirace. 

Ledové království

VOŇAVÁ ZIMA

Vánoce  bez  svíček?  To  snad  raději  ne.  Jejich  plamínky  spolehlivě 
dotvoří sváteční náladu, která je mnohdy navíc zvýrazněná příjemnou 
vůní. Vybírat můžete mezi vánočními novinkami nebo osvědčenými 
bestsellery  jako  jsou  například  Christmas  Cookie,  Christmas  Eve, 
Letters  to  Santa,  Sparkling  Cinnamon,  Red  Apple  Wreath  nebo 
Twinkling  Lights.  Varianty  Signature  mají  oproti  svíčkám  Classic 
moderní design a sójový vosk s více knoty.

www.yankeesvicky.cz
839 Kč

KOUZLO RELAXACE   
Prostřednictvím této relaxační sady máte možnost vyzkoušet si aro-
materapeutické účinky  rostlin doslova na vlastní  kůži. Vysoce pe-
čující bio masážní a tělové oleje potěší  i  jako originální dárek plný 
aromaterapeutických zážitků. Oleje mají čistě přírodní složení a vy-
rábí se pouze z pečlivě vybraných ingrediencí. Základ tvoří kvalitní 
rostlinné oleje lisované za studena a obsahují důležité vitamíny A, E, 
F a lecitin, které zajišťují vitalitu, hebkost a pevnost pokožky.
 
www.saloos.cz
325 Kč

VÁNOCE NEJEN NA TALÍŘI

Stejně jako v předchozích letech je i aktuální vánoční kolek-
ce prémiového porcelánu Rosenthal plná vánoční  symboliky 
i  svátečních  barev.  Její  autorka  Renáta  Fučíková  ji  vyzdobila 
kresbami parků a zahrad, kterými bloudí zvěř, hledající potra-
vu pod sněhovou peřinou. Ilustrace vás naplní klidem, pocitem 
tiché radosti a souznění se zimní přírodou. Každoročně svá-
teční porcelán putuje nejen do celé Evropy, ale také do Číny, 
Indie či Latinské Ameriky. 

www.pottenpannen.cz
cena dle produktu
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ČAJ S BENEFITY

Nedostatek sluníčka, deficit spánku, spěch a stres spojený 
s podzimním pracovním nasazením a blížícím se  závěrem 
roku, nedostatek pohybu, špatná životospráva a málo času 
stráveného na čerstvém vzduchu. Máme pokračovat? To vše 
se  spolu  se  sychravým počasím může podepsat na našem 
zdraví,  nebo přinejmenším na našem  rozpoložení  -  fyzic-
kém i psychickém. Nečekejte na obtíže spojené se všemi tě-
mito hrozbami a vyzkoušejte 100% přírodní bylinné funkční 
bylinné  a  zelené  čaje  Ahmad Tea  z  řady Natural  Benefits, 
které posílí imunitu, dopomohou ke kvalitnímu spánku, do-
dají energii i důležité vitaminy a minerály. 

www.ahmadtea.cz
79 Kč

ČAJ, KTERÝ VÁS NAKOPNE

Chcete povzbudit tělo i mysl přírodní silou bylinek 
bez umělých přísad? Každá lahvička MixiTea Energy 
ukrývá v sobě energii získanou pečlivým zpracová-
ním sedmi bylin v té nejlepší kvalitě – maté, guarany, 
citronové trávy, kozince, ženšenu, maralu a mateří-
doušky. Díky šetrnému procesu louhování zaručuje 
nápoj nejlepší osvěžující zážitek.  

www.mixit.cz
3 ks, 169 Kč

SPOLEČNÍK V NOVÉM ROCE

TraDIÁŘ  spojuje  kalendář  jmenný,  občanský  a  liturgický 
s cyklem přírody a zemědělským rokem a na ně navazujícími 
svátky  a  tradičními  zvyky.  Součástí  TraDIÁŘE  je  12 
originálních  textů  farářky Martiny  Viktorie  Kopecké,  které 
vybízejí k zamyšlení nad konkrétním měsícem, jeho tradicemi 
a svátky, dále pak rady, jak zařadit do života denní, týdenní, 
měsíční  i  roční  rituály  a  jak  nepromeškat  významné  dny 
a  přípravu  na  ně.  Skvělý  parťák  pro  plánování  nejen  práce 
a povinností, ale i radosti a zábavy

www.smartpress.cz
499 Kč
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MYJE, VONÍ, OSLAVUJE 
Originální  mýdla  slovenské  značky  Almaraso-
ap  jsou  vyráběna  tradiční metodou  za  studena 
z původních čistých a vysoce kvalitních surovin. 
Oblíbenou vánoční kolekci  letos obohatí mýdlo 
Gingerbread v podobě perníkové chaloupky plné 
vůně nejsladších perníčků s  tóny skořice polité 
medem.  Hřejivá  vůně  mýdla  Merry  Christmas 
zase  kypí  vánočním  kořením,  jehličím  a  červe-
nými bobulemi. Všechny milovníky novoročních 
oslav  pak  okouzlí  mýdlo  Sparkling  Champagne 
s osvěžující bublinkovou vůní.
 
www.almarasoap.cz
199 Kč/kus

TAK MLÉČNÉ, TAK SLADKÉ!

Nechte se o letošních Vánocích unést zázrač-
nou sladkostí a vůní mléčných mandlí. Oddej-
te  se opojení,  které bude hýčkat  vaše  smysly 
a naladí vás na klidné svátky plné kouzel. Ob-
divujte vycházející měsíc, zářivé hvězdné kon-
stelace  a magickou  oblohu,  která  ještě  nikdy 
nezářila tak jasně a bohatě. 

www.yvesrocher.cz
cena dle produktu

KOLAGEN NEJEN PRO KRÁSU

100%  mořský,  BIO-aktivní  a  hydrolyzovaný  kolagen  obsahuje  5500  mg 
bioaktivních molekul  toho  nejkvalitnějšího  kolagenu  v  každé  dávce. Ob-
sahuje kolagen typu I, II a III pro vyšší elasticitu a pevnost pleti a 100 mg 
kyseliny  hyaluronové  pro  perfektní  hydrataci  a  redukci  vrásek.  Navíc  je 
obohacen  o  1000 mg  vitamínu  C.  Doplněk  stravy  pro  krásné  vlasy,  pleť 
a nehty je vyroben výhradně z volně žijících a na volném moři chycených 
ryb. Obsahuje výhradně přírodní složky a je plně rozpustný ve vodě. Vybí-
rat můžete mezi příchutí pomeranč, jahoda nebo mango/maracuja. 

www.bestee.cz
1 290 Kč
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LUXUS PRO VAŠE MAZLÍČKY
Poprvé v historii uvádí Pandora na trh doplňky pro domá-
cí mazlíčky! Pestrá řada nových obojků a gravírovatelných 
známek  pro  čtyřnohé  miláčky  je  vyrobena  z  promyšleně 
zvolených materiálů. Obojek tvoří textilie na rostlinné bázi 
bez příměsi kůže a doplňky jsou vyrobeny z lehké nerezo-
vé oceli šetrné k pokožce psů i koček. Na přívěsky ve tvaru 
kosti,  srdíčka  a  tlapky  lze  vyrýt  jakékoli  konkrétní detaily. 
Obojky  jsou nastavitelné,  ve  dvou  barvách  a  čtyřech  veli-
kostech.
 
www.pandora.net
od 750 Kč

TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE UŠI

Prémiová  True  Wireless  sluchátka  Philips  Fidelio  T1BK  zaručují 
díky potlačení okolního hluku vynikající a detailní zvuk, ať už jste 
v jakkoli rušném prostředí. Nejvyšší kvalitě zvuku napomáhá i pro-
myšlený design. Vybrat si můžete mezi černým a stříbrným prove-
dením s ušními kryty sluchátek s černou nebo bronzovou vložkou 
z udržitelné kůže značky Muirhead. Bezdrátová sluchátka hudbu 
přehrají ve vysokém rozlišení a integrované mikrofony se postarají 
o kvalitní telefonní hovory i maximální odhlučnění okolí.

www.philips.cz/fidelio
5 479 Kč

ALL YOU NEED IS LOVE

Limitovaná edice ponožek Happy Socks x Beatles je inspi-
rovaná legendárními hudebními génii, kteří nás naučili, že 
vše, co potřebujeme, je láska. Originální dárková krabička 
obsahuje čtyři páry ponožek s portréty všech čtyř členů 
kapely.  Pro opravdové  fanoušky  je  v  prodeji  sběratelský 
set v podobě adventního kalendáře po 24 párech pono-
žek se vzory  inspirovanými největšími hity a  ikonickými 
momenty kapely. 

www.urbanlux.cz
1 299 Kč 
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Získávání 
kontaktů

Přehledný 
infoservis

Osobní 
rozvoj

Obchodní 
příležitosti

Členové 
členům

Poznejte top podnikatele
z Královehradeckého kraje.

Osobně,
neformálně

www.komora-khk.cz

Nejsme komorní soubor.

Hájíme zájmy podnikatelů v Královehradeckém kraji.

Zúčastněte se některé z mnoha akcí Krajské Hospodářské komory. 

Staňte se součástí největší podnikatelské komunity v kraji.



očekávejte v březnu

Vemte kola 
na ramena! 

Tipy na nejlepší bike výlety 
v Evropě

JAk ROzkvést

Tipy&triky pro jarní restart

Vítej, Ostaro!

Oslavy probuzení podle našich předků

Patnáct odstínů zeleni

Nejsvěžejší poklady jarní přírody

Chcete být vidět v příštím vydání Quartieru? Napište nám na redakce@quartiermagazin.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: 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 • 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 • Pizzza Pizzza – kpt. Bartoše 454 • 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 

INFINITE MedStyle
Profesionální a kvalitní vybavení pro zdravotníky

„Staráme se o ty, kdo se starají.“
www.infinitemedstyle.cz

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

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

Penzion Casa
butikový penzion 

recepce@penzioncasa.cz
www.penzioncasa.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

Emporio by Pavel Urbanec
profesionální gastro vybavení 

608 666 677
www.emporiopoint.cz



Švehlova 321

www.topstyl.cz

Těšíme se na vás v centru Hradce Králové

Sledujte nás
na Facebooku!

/topstylhradec

SVĚTOVĚ PROSLULÁ ZNAČKA
v našem boutique




