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Vážení a milé,

tohle je už desátý Quartier, který jsme pro vás připravili! Je to skutečně dva a čtvrt roku, co světlo světa 
spatřilo první číslo s Jaroslavem Bednářem a Lucií Hadašovou na obálce.

Časem jsme k nim přidali čísla 2 až 9, ze kterých na vás shlíželi Tomáš Rybička s Pavlem Tušlem, Veronika 
Lálová s Jiřím Halamkou, David Drábek a jeho dcera Justýna, Mirek a Ondřej Vaňurovi, Kateřina a Dmitrij 
Siniakovi, Pavel Rímský a Ljuba Krbová, Tomáš a Šárka Pilařovi a nakonec, v minulém čísle, Slavoj a Magdaléna 
Bednářovi.

Desátému číslu, které držíte v rukou, daly vůbec poprvé tváře dvě ženy - sestry Pavla a Barbora Novotné. 
Jeho sto dvanáct stran je naším vánočním dárkem pro vás, naše čtenáře. A doufáme, že je to první vánoční 
dárek, který letos dostáváte! Ostatně také o vánočních dárcích se v novém Quartieru dočtete. A o tom, jak se 
nepřejíst a čím se zahřát, kam vyrazit za sváteční atmosférou a kam na běžky, co číst v zimě a jak se ze zimy 
nezbláznit... Prostě a jednoduše – sto dvanáct stran čtení, které vám bude společníkem v hřejivé sváteční 
pohodě i v těch největších mrazech se sněhem za okny.

Přejeme vám skutečně upřímně pohodové Vánoce a v novém roce 2019 jen to nejlepší!

Vaše

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky magazínu
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Michaela Zumrová
šéfredaktorka

Zleva: Michaela Zumrová, uprostřed Jana Zbořilová a Monika Staňková.
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Druhé narozeniny

Druhé narozeniny královského maga-
zínu Quartier jsme oslavili večírkem 
se španělským nádechem - na terase 
hradecké restaurace Aquarium jsme se 
sešli s přáteli našeho magazínu, mezi 
kterými nechyběly ani tváře 9. čísla - 
Slavoj a Magdaléna Bednářovi. Krájel se 
narozeninový dort, vzpomínalo na tváře 
všech čísel, hrálo, tančilo, jedlo a pilo..
zkrátka nechybělo nic, co dělá letní ve-
čer pod širým nebem tím, čím je.

(red) 
foto: Jakub Misík

Druhé narozeniny magazínu slavila celá redakce!

....ani tváře podzimního vydání, profesionální kulturista 
Slavoj Bednář s manželkou Magdalénou.Nechyběl koncert kapely Two4U...

Vydavatelky spolu se šéfredaktorkou magazínu a hostitelem narozeninového večera 
Jiřím Bodlákem z Restaurace Aquarium.

Vynikající narozeninový dort z výrobny Makronky 
Malý princ.

zima 2018/19 Quartier



Zveme Vás do klubu…

Clubu!

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

nebo zavolejte na 777 685 785.

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.
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Pavla – místo výkonu práce: pláž. 
Bára – místo výkonu práce: kancelář. 
O čem si vy dvě povídáte, když se se-
jdete?
B: Budete se možná divit, ale hodně spo-
lu probíráme právě práci. Ačkoli vrcholový 
sport a byznys se můžou zdát na první po-
hled jako dva úplně odlišné světy, mají ve 
skutečnosti hodně společného. Na první 
pohled tak každá mluvíme o něčem jiném, 
ale vlastně si ohromně notujeme. U obojí-
ho totiž platí, že co si tvrdě nevydřete, to 
nemáte.
P: Ségra stejně jako já má své vize a cíle, 
kterých chce dosáhnout. V tom si per-
fektně rozumíme. Ale že bychom se bavi-
ly o práci? Pro mě kitesurfing prací není. 
Závodím, točím videa, fotím. Je to koníček, 
který mě živí. Ráda říkám, že nepracuji, ale 
vydělávám si.
B: Já to mám vlastně stejně, svoje podnikání 
jako práci neberu, je to životní styl. Milu-
ji práci s lidmi a zároveň jejich poznávání. 
Každý den je pestrý. Podnikání je vlastně 
takový adrenalin, akorát nejezdím po moři 
s kitem, ale autem po Praze.

Vždycky to takhle jasné, snadné 
a přirozené asi nebylo. Jak vzpomíná-
te na své začátky?
B: Máma s tátou nás vždycky učili, že nic 
není zadarmo a jestli něco chceme, mu-
síme pořádně „zamakat“. Disciplína, vytr-
valost, jít si za svým. Tyhle hodnoty, kte-
ré nám odmalička „vtloukali“, nám myslím 
oběma spolu s jejich podporou pomohly 
překlenout drsnější start. Tím, že jsem za-
čala podnikat až na vysoké a byla starší, za-
čátky nebyly tak divoké. Vzpomínám si ale 
na Paulu, když začínala s profi závoděním 
a ještě studovala na gymnáziu, kde se to 

nesetkávalo zrovna s velkým pochopením. 
Seděla nešťastná na posteli a říkala: „Vždyť 
mi nikdo nevěří, všichni to zlehčují, ale já to 
stejně dám!“ A dala.
P: Můj třídní si podle mě dodnes myslí, že 
se někde válím na pláži a hulím. Před ma-
turitou jsem kvůli kitování musela dokonce 
změnit školu. Hrát tenis nebo závodně pla-
vat – asi by měli větší pochopení. Nebylo to 
úplně lehké.
B: Řada lidí si možná řekne, jaká je to po-
hoda létat si po světě a žít de facto na pláži, 
ale aby tohle všechno mohla mít, musela 
tvrdě dřít. A vlastně pořád dře. Když zrov-
na nekituje, je doma a tvrdí, že odpočívá 
- takže ji najdete buď v posilovně, bazénu, 
nebo někde běhat. Maká na marketingu, jí-
delníčku, věnuje se fyzioterapii. Pohoda to 
rozhodně není.

Báro, kitesurfing je hodně adrena-
linový sport, zjednodušeně řečeno, 
stojíte na speciálním prkně a nafu-
kovací drak vás táhne po vodě. Chytlo 
vás to taky, nebo spíše fandíte sestře 
z bezpečí souše?
B: Já se to popravdě hrozně chtěla naučit, 
protože – co si budeme povídat - vypadá 
to prostě lákavě! Surfaři, vlny, sluníčko… 
Na druhou stranu ale přiznávám, že nejsem 
zrovna adrenalinový typ, bojím se velkých 
vln a žraloků. (smích) Když vyrazíme celá 

rodina někam k oceánu, dá mi to poměrně 
dost odhodlávání, ale když už jedu, tak si 
to užívám.
P: Rodiče kitují asi 15 let, ale dost dlouho 
nás na to nenechali s bráchou a ségrou ani 
sáhnout, protože jsme byli malí a lehcí, a to 
bychom uletěli. Já jsem byla ze všech tří 
dětí nejurputnější, až mě táta jednoho dne, 
to mi bylo tuším čtrnáct nebo patnáct, vzal 
s sebou a naučil mě to. Pak byl na řadě brá-
cha Honza a poslední šla na řadu Bára. Táta 
asi tušil proč. (smích)
B: Takhle je to s ní pořád! (smích)

Jaký máte jako sestry vztah?
B: Řekla bych, že soutěživější. Jaký taky 
mohou mít vztah dvě ženské se stejně 
paličatou povahou jen dva a půl roku od 
sebe? Vzpomínám si, jak jsme se v pubertě 
neustále hádaly kvůli oblečení, vzájemně 
jsme si ho kradly. Chodily jsme v Hradci na 
stejné gymnázium, a přestože jsem na rok 
odletěla do Ameriky, moji spolužáci a ka-
marádi z nižších ročníků to ani nepostře-
hli, protože Paula pořád nosila moje věci! 
(smích)
P: Ty jsi ale taky nosila moje oblečení! 
A s tou soutěživostí nesouhlasím, nemyslím 
si, že jsme rivalky, spíš si vzájemně hodně 
pomáháme. Jsme tým.

Asi tomu moc nepomohlo, že i vzhle-
dově jste si hodně podobné.
B: To především mě přivádí do spousty 
úsměvných situací. Není to tak dlouho, co 
mě na dovolené v Mexiku místní zastavili 
na pláži, vykřikovali „Paula, Paula!“ a chtěli 
se se mnou fotit. (smích) Několikrát se mi to 
stalo i na letišti. To samé se opakuje, když 
s ní jdete do jakékoli restaurace nebo hote-
lu na pobřeží, všude ji poznávají a vnucují 

pAvlA A BARBoRA novotné:

Rivalky, nebo tým?
Co spojuje druhou nejlepší kitesurfařku světa a podnikatelku, která v osmadvaceti vede vlastní byznys o třiceti lidech? 
Vášeň, ambice a zatím i příjmení. Seznamte se Pavlou a Barborou Novotnými z Hradce Králové – sestrami, které sice 
vyznávají každá úplně jiný životní styl, přesto sdílejí stejné hodnoty. Jedna v neoprenu, na prkně a s drakem v zádech, 

druhá na podpatcích, s notebookem a telefonem v ruce.

„Máma s tátou nás učili, že nic 
není zadarmo a jestli něco chceme, 

musíme pořádně zamakat.“

zima 2018/19 Osobnosti čísla
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jídlo zdarma. Je to zvláštní, za hranicemi je 
ségra sportovní superstar, ale u nás ji zná 
málokdo.
P: Kitesurfing v Česku bohužel moc známý 
není, jednoduše proto, že se tu nedělá. Ne 
že by k němu bylo nutně potřeba moře, dá 
se jezdit i na jezeře, ale i tak k tomu tady 
zatím nejsou podmínky. Navíc je to mladý 
sport, řekla bych, že co do věku jsme vrs-
tevníci.

Už poněkolikáté padlo oslovení Paula, 
to je vaše přezdívka?
P: Spíš už se tak jmenuji. V kitesurfařské 
a windsurfařské komunitě mi nikdo neřekne 
jinak. A chytlo se to doma i mezi kamarády.

Jak se vůbec ve světě dívají na Češku, 
které se extrémně daří ve sportu, je-
muž jinak dominují úplně jiné náro-
dy? Především ty, co mají moře nebo 
oceán. Trochu mi to připomíná film 
Kokosy na sněhu, kdy se Jamajčané na 
bobech účastnili zimní olympiády.
P: Především netuší, kde Česko vůbec je, 
takže fakt, že nemáme moře, je začne zne-
pokojovat až trochu později. (smích) Tuhle 
otázku mi ale pokládají často – jak to, Paulo, 
že patříš mezi špičku v kitesurfingu, a při-
tom pocházíš ze země, kde leží Praha? Tak 
si totiž ve většině případů Českou republiku 
identifikují. Jako zemi, kde leží Praha. Od-
povídám, že jsme s rodinou hodně cestovali, 
celé léto trávili u moře a navíc jako holka, 
která se roky věnovala sportovní gymnasti-
ce, jsem měla prostě dobré předpoklady.

Letos vám jen těsně unikl titul světo-
vé šampionky, brala jste stříbro. Když 
během roku objíždíte závody světové-
ho poháru, kam všude se podíváte?
P: Ke kitesurfingu potřebuju hlavně vítr, 
takže jedu tam, kde fouká. V Brazílii fouká 
na podzim, v Kapském městě a v Karibiku 
zase v zimě. Evropa je na vítr skvělá na jaře 
i v létě, kdy je teplo, ale zároveň nefoukají 
nebezpečné termické větry. Nejideálnější je 
jih Španělska, v oblasti Gibraltaru, konkrét-
ně Tarifa. To je taková mekka kitesurfařů 
v Evropě.

Kitesurfingu se profesionálně věnu-
jete od maturity, tedy nějakých šest 
let. Jak se na to tehdy tvářili rodiče, že 
budou mít doma vrcholovou sportov-
kyni?
P: Upřímně moc nechtěli, abych jezdila, 
nebo se tím dokonce živila. Já jsem naopak 
chtěla strašně. Toužila jsem cestovat, být 
každý den na pláži, kitovat a užívat si ten-
hle styl života. Určitě mi ale nebránili. Jen 
mi kladli na srdce, ať si dodělám vysokou. To 
jsem zatím ještě nezvládla.

Nebylo jim líto, že vás budou mít po-
řád pryč?
P: To je to nejmenší. Celá rodina miluje-
me cestování, takže za mnou čas od času 
někam přiletí, a když to třeba nevyjde, ani 
tak od sebe nikdy nejsme dlouho. Jsem sice 
pryč často, ale často se i vracím. Minimálně 
jednou do měsíce se snažím být v Čechách. 
Nejen kvůli rodině, ale i kvůli odpočinku. 
Když jsem pryč, snažím se co nejvíc kitovat, 
nepromarnit ani minutu na souši, ale pro-
tože je to hodně fyzicky náročné, potřebuji 
opravdu programově odpočívat. Navíc ne-
rada cestuju ze dne na den, vždycky se sna-
žím odjet minimálně na dva týdny v kuse, 
protože proces cestování v lásce opravdu 
moc nemám.

Nerada cestujete? Není to při vaší 
práci na překážku?
P: Ne že by mi to vyloženě vadilo, ale nej-
zábavnější to taky není. Bohužel nemůžu 
letět jen s kabelkou, vždycky mám s sebou 
pomalu sto kilo. Na každý závod s sebou 
vozím i pět kitů různé velikosti, žádná po-
hodička.
B: Jednou se nám stalo, že jsme s Paulou 
shodou okolností letěly stejným letem do 
Řecka – ona sama a já se svými kolegy. Ne-
zapomenu na jejich výrazy, když se přihr-
nula ověšená všemi těmi sportovními bagy, 
kufry, kity a prkny. Žili v představě, že lítá 
jen s batůžkem, přičemž o vybavení se jí 
stará realizační tým. (smích)
P: To je můj sen létat s batůžkem!

Když takhle často celá rodina cestu-
jete, sjedete se (nebo spíš sletíte) vů-
bec někdy doma?
B: Zřídka, to se spíš sejdeme někde v za-
hraničí.
P: Jednou, dvakrát do roka. Když už k tomu 
ale dojde, je to svátek a pořádně si to uží-
váme!

I na Vánoce jste mimo domov?
B: Dřív jsme trávili Vánoce tradičně doma 
v Hradci, pak jsme se ale jeden rok dohodli, 
že než řešit, co si dáme vzájemně za dár-
ky, raději si věnujeme zážitek. Začalo to 
vánoční dovolenou v Egyptě, od té doby to 
tak praktikujeme pořád.
P: Ne vždycky se to ale povede. Dokonce 
se nám stalo, že jedny Vánoce jsme trávili 
nejen zvlášť, ale každý dokonce na jiném 
kontinentu. (smích)
B: To je pravda, loni jsme s bráchou trávili 
svátky v Asii, Paula s mamkou v Jižní Ame-
rice a táta v Evropě. Vzpomínám si, jak jsem 
mu volala z pláže ve Vietnamu na ledovec 
do Rakouska a přála mu veselé Vánoce.
P: Musím ale říct, že do Hradce jako ta-

„Doma se celá rodina 
sejdeme maximálně dvakrát 

do roka.“

zima 2018/19 Osobnosti čísla



Pavla Novotná

• Narodila se 26. prosince 1992 
v Hradci Králové.

• Už šest let se profesionálně 
věnuje kitesurfingu, aktuálně 
jí patří 2. místo ve světovém 
žebříčku žen. Letos skončila 
druhá ve světovém šampionátu.

• Ve volném čase surfuje, lyžuje, 
běhá, plave nebo posiluje.

• Nejvíce jí učarovala Brazílie, 
místní jídlo, podnebí i lidé.
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Barbora Novotná

• Narodila se před 28 lety v Hradci 
Králové.

• Od čtyř let zpívala 
v královéhradeckém sboru 
JITRO.

• Už šest let podniká ve financích 
a vede mezinárodní tým 
poradců.

• Zbožňuje Latinskou Ameriku, 
jazyky, dobré jídlo a pití.

12
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kového se vždycky vracím úplně nejradši, 
právě tady si nejvíc odpočinu. Doma je tam, 
kde se mi nechce vůbec nic dělat, jenom 
spát. Navíc je Hradec krásné město, kde 
žije spousta mých přátel.
B: Mám to úplně stejně, doma vždycky vy-
pnu, Paula mi vaří – mimochodem naprosto 
skvěle! Užívám si tu spoustu místní zeleně, 
jdu na brusle na Hradečnici. V Hradci mám 
i spoustu klientů, kamarádů, dědu s babič-
kou, sestřenky.

Vypadá to, že Novotní mají lásku 
k cestování zapsanou v DNA.
B: Dalo by se říct. Třeba u mě konkrétně 
tu lásku k vůni dálek zažehlo už zpívá-
ní v královéhradeckém sboru JITRO, kam 
jsem začala chodit, když mi byly čtyři, a od 
nejmenších Světlušek jsem se „prozpíva-
la“ až do hlavní koncertní skupiny. Díky 
tomu jsem procestovala nejen Evropu, ale 
i Asii a Ameriku. Moje práce je hodně fle-
xibilní, můžu pracovat i ze zahraničí, a tak 
si dál naplňovat svoji lásku k cestování. 
Občas vezmu počítač, sbalím se a jedu 
ven. Už jsem si takhle zaletěla na Zanzi-
bar, do Portorika nebo na Kubu. Místo 
abych v kostýmku seděla s týmem v Praze 
v kanceláři, lehnu si na pláž, otevřu počí-
tač a s drinkem v ruce řeším denní úkoly. 
Nedělám to samozřejmě každý týden, ani 
měsíc. Jednou za čas se ale takhle odmě-
ním moc ráda.

Mnohokrát už padlo, že podnikáte. 
V čem konkrétně?
B: Našla jsem se ve financích, aktuálně 
vedu třicetičlenný tým, který učí Čechy 
vyznat se na finančním trhu a dělat správ-
ná rozhodnutí. Zároveň školíme finanč-
ní gramotnost, se kterou na tom v Česku 
nejsme dvakrát dobře. Před rokem a půl 
jsme navíc v Praze otevřeli i mezinárodní 
tým. Žije tu spousta cizinců, pro které je 
cesta do banky nebo pojišťovny noční mů-
rou - nikomu nerozumí, nikdo nerozumí 
jim a rady ani pomoci se nedočkají. Tuhle 
bariéru se nám daří úspěšně bořit.

Co vás přitáhlo právě k financím?
B: Byla to spíš náhoda. Vždycky jsem 
chtěla podnikat, viděla jsem se v rodičích 
i prarodičích, kteří podnikají, prostě jasná 
volba. Sršela jsem nápady, ale nikdy po-
řádně nevěděla, jak začít. K financím jsem 
se dostala během studií na Vysoké ško-
le ekonomické v Praze. Přivedl mě na to 
vlastně táta, který tehdy rozjížděl projekt 
s nemovitostmi, chtěl pomoci s financová-
ním a říkal mi „Holka, někde se to nauč, ať 
mi můžeš poradit.“ Onen projekt nakonec 
nedopadl, ale já už se financím věnuji šest 

let. Do budoucna bych chtěla otevřít kan-
celáře v zahraničí, nejdřív ve střední Evro-
pě a potom dál směrem na jih.

Nemáte jako mladá žena, navíc v roli 
lídra týmu, potíže s autoritou?
B: Mám v týmu vedle žen i hodně mužů, 
ale problém se mnou jako se šéfovou ne-
mají. Jestli to nebude tím, že jsem si je 
všechny sama vybrala! Ne, opravdu, pa-
nuje mezi námi vyloženě přátelská atmo-
sféra. Baví mě pracovat s lidmi, a to nejen 
s klienty, ale právě i s kolegy. Fascinuje 
mě, když si vyberu někoho nového, pra-
cuju s ním, školím ho a koučuji – jak mi 
roste před očima, mění se jeho podnika-
telské myšlení a vize. To je vlastně i případ 
našeho bráchy, který je o sedm let mladší. 
Začali jsme spolupracovat, jen co odma-
turoval. Brzy to bude dva roky a je z něho 
úplně jiný člověk, jiná osobnost.

Obě se věnujete branžím, kde se ne-
obejdete bez cizích jazyků. Paula, 
předpokládám, v angličtině žije.
P: Anglicky mluvím opravdu hodně, je 
to můj denní „chleba“. Začínám mít kvů-
li tomu problém s češtinou, zapomínám. 
Nejhorší je, když mi doma, na úřadě nebo 
v restauraci vypadne nějaké slovíčko 
a řeknu ho anglicky. To je vždycky trapas. 
Taky mluvím španělsky a portugalsky.
B: Tak s tím vypadáváním slovíček jsme 
dvě! Kromě angličtiny se domluvím špa-
nělsky a německy, jazyky miluju a mám 
pocit, že pokaždé, když se začnu učit další, 
jde to snáz.

O tom, že je kitesurfing adrenali-
nový a fyzicky náročný sport, už řeč 
byla. U vrcholového sportovce nejsou 
zranění žádná výjimka. Paulo, co nej-
horšího jste si při kitování způsobila?
P: Dvakrát jsem si přetrhala vazy v obou 
kolenou, poprvé ve druháku na gymnáziu, 
podruhé ve čtvrťáku. To bylo vlastně tak 
trochu „štěstí“, protože jinak bych asi ne-
odmaturovala. Taky jsem si párkrát zlomila 
zápěstí a prsty, jinak nic hrozného.
B: Řeším jí pojistku, takže na časté telefo-
náty typu: „Báro, mám zlomenou ruku, co 
mám dělat,“ bych měla být zvyklá, ale nej-
sem. (smích)
P: To mi připomnělo, když jsem si před 
dvěma lety po tréninku v Nové Kaledonii 
stěžovala na bolest ruky a šla na to konto 
do nemocnice – podotýkám na kvalitní pri-
vátní kliniku. Doktor mě prohlédl, oznámil, 
že je to jen naražené, ať si dám deset dní 
pauzu a pak trénuju dál. To bylo tři týdny 
před posledním závodem světového po-
háru. Tak jsem poslechla, dala si pauzu, 
ale ruka pořád bolela. Bylo mi to divné, ale 
přece nezmeškám finále! Co myslíte, já to 
finále odjela, ale když jsem se vrátila do 
Čech, doktor s vytřeštěnýma očima povídá: 
„Slečno, už to máte šest týdnů zlomené, mu-
síme vás operovat. Zítra!“ (smích) Měla jsem 
ale kliku, staral se o mě vyhlášený chirurg 
„přes ruce“ Radek Kebrle, který operoval 
i Petru Kvitovou.

Co plánujete po ukončení kariéry?
P: Ještě pár let mě čeká, navíc za šest let 
- v roce 2024 – se kitesurfing poprvé před-
staví na olympiádě a tam nesmím chybět! 
Chci se tam dostat a urvat medaili. Až už to 
vrcholově nepůjde, mám v plánu otevřít si 
sportovní centrum a založit vlastní značku 
sportovního oblečení pro fitness a plavky. 
No, a třeba si otevřít i vlastní restauraci, 
když podle ségry tak skvěle vařím. (smích)

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

„Řeším Paule pojistku, takže na 
telefonáty typu ‚mám zlomenou 

ruku‘ bych měla být zvyklá.“
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Podzim na 
východě Čech

módní veČíRek 
v Boutique 
pARAdis fAshion
Quartier Club zve své členy 
na speciální akce již dlouho, 
ale Dámský Quartier Club 
teprve začíná! První příleži-
tostí k setkání byl pro dámy 
večer v butiku Boutique Pa-
radis Fashion na hradeckém 
Velkém náměstí. K vidění 
byly nejnovější módní trendy 
značek zastoupených v na-
bídce butiku. Módní přehlíd-
ka oděvů a doplňků, hudební 
vystoupení a bohaté občers-
tvení daly večeru tu pravou 
společenskou atmosféru. 
Návštěvnice se nejen bavi-
ly, ale také se o jednotlivých 
módních značkách dozvědě-
ly řadu zajímavostí z jejich 
historie, technologie výroby 
nebo i plánů na další sezónu.

Ve východních Čechách se toho na podzim dělo tolik, že i kdybychom popsali všechny stránky Quartieru, nestačily by! 
Přesto jsme pro vás vybrali alespoň pár akcí, za kterými se stojí za to ohlédnout.

zima 2018/19 Kultura
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svAtomARtinská husA s q

Svatý Martin sice letos na bílém koni nepřijel, opo-
zdil se o necelých deset dnů, ale spolehlivě přivezl 
to, co každý rok - mladé víno a pečenou husu. Čle-
nové Quartier Clubu ho vítali v Miele Centru Vlá-
šek v hradecké Mrštíkově ulici. O vína se postarala 
vinotéka U mazlíka, křupavé husičky se zase pekly 
v troubách Miele přímo na prodejní ploše showro-
omu Miele Centra Vlášek. Podával se silný vývar, 
takzvaný kaldoun, pečená husa s domácím kned-
líkem a zelím a husí paštika. U dobrého jídla a pití 
se nejen vzpomínalo na podzimní číslo magazínu 
Quartier, ale poprvé se mluvilo také o zimním čísle, 
které právě držíte v rukou.

zAmilovAnÝ 
shAkespeARe

Novinka na repertoáru Výcho-
dočeského divadla Pardubice. 
Fiktivní romance z alžbětinské-
ho Londýna, kterou by zajisté 
napsal sám Shakespeare, kdy-
by ovšem nebyl jejím hlavním 
hrdinou. Jevištní adaptace fil-
mového scénáře slavného stej-
nojmenného snímku s Josefem 
Láskou a Janou Ondruškovou 
v hlavních rolích.

zima 2018/19 Kultura
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módní přehlídkA dApi

Obuv a módní doplňky značky Dapi jsou 
symbolem kvality, elegance, nápaditého 
designu a nadstandardního zákaznické-
ho servisu. Podzimní módní přehlídka 
ve značkové prodejně na Malém náměs-
tí v Hradci Králové představila novinky 
v barvách Dapi pro nadcházející zimní 
sezónu, ať už z řad obuvi, kabelek či 
dalších doplňků. Mezi hosty nechyběly 
vydavatelky magazínu Quartier Monika 
Staňková a Jana Zbořilová, ani herečka 
Patricie Solaříková, která tu představila 
svou módní kolekci PSXDN, vytvořenou 
ve spolupráci s módním návrhářem Do-
minikem Navrátilem.

128. velká pARduBická

Nejočekávanější dostih každé sezóny, jemuž dalo jméno hostitelské město, letos vyhrál při své premiéře 
sedmiletý hnědák Tzigane Du Berlais v sedle s žokejem Janem Faltejskem. Pro něj to byl už pátý titul z Velké 
pardubické steeplechase. Nezbývá než smeknout klobouk, jichž jsou tribuny a lóže tradičně plné.

Foto: Dostihový spolek Pardubice

zima 2018/19 Kultura
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HYUNDAI Hradec, s.r.o.
Bratří Štefanů 978, 500 03 Hradec Králové
+420 736 150 819 / www.hyundaihk.cz

»  Úsporný a dynamický benzinový 
motor 1.6 T-GDI 177 k

» 17“ kola z lehkých slitin

»  Automatická duální klimatizace, 
vyhřívaný volant a sedadla

»  Navigace s Apple CarPlay, Android Auto 
a bezplatnou aktualizací map

 » Tempomat, Bluetooth

 » A mnoho dalšího

www.hyundaihk.

Reprezentativní příklad financování Hyundai Tucson FL 1,6 T-GDI 4x2 MT Trikolor Traveller s programem Hyundai Finance TUCSON+: pořizovací cena 684 990,- Kč vč. DPH, výše úvěru 547 992,- Kč, akontace 20 % 
(136 998,- Kč); pevná úroková sazba: 6,59 % p.a., RPSN: 13,8 % p.a.; 1.‒84. splátka úvěru 8 161,- Kč; měsíční splátka pojištění HAV 1 696,- Kč, POV 240,- Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 5 480,- Kč; délka úvěru 7 let. 
Celková částka k uhrazení (jistina, úroky, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 853 628,- Kč, pojištění u pojišťovny UNIQA.

Platnost nabídky je do 31. 12. 2018 nebo do odvolání.

Hyundai Finance Tucson+ v edici Trikolor s paketem Traveller

» již od 337 Kč/denně

» s možností  0% akontace

» zimní ALU komplety v ceně

Hyundai Tucson ‒ kombinovaná spotřeba: 4,7–7,9 l/100 km, emise CO2: 123–180 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní. 

Nový Hyundai TUCSON

Hyundai Finance TUCSON+_KV DEALER_A5.indd   1 23.11.2018   10:00:48

inzerce

cinemA open

Můžu dál? Za dveřmi se ozval Hluk a je slyšet Pláč svatého 
Šebestiána. Nejen tyto, ale i další filmy mohli diváci zhléd-
nout během festivalu nezávislých filmů. Jeho již devátý 
ročník proběhl na začátku listopadu v sálech hradeckého 
kina Bio Central. Ve dvou dnech se tak na plátnech vy-
střídalo celkem 25 filmů z české nezávislé tvorby, které 
doplnily filmy ze Slovenska, Velké Británie, studentské 
snímky a animované filmy pro děti. Celý festival odstar-
toval prohlídkou samotného kina i promítacích kabin. 
Vystoupili zde mistři střihu, scénáře a produkce včetně 
Adama Dvořáka, Marka Dobeše a Jiřího Konečného. Nezá-
vislým filmem roku se stalo celovečerní historické drama 
Pláč svatého Šebestiána z dílny režisérů Milana Cyroně 
a Tomáše Uhera. Hlavní roli si střihl herec Ondřej Malý.

zima 2018/19 Kultura
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VÍCE SRDCE PRO 
VÁCLAVA HAVLA. V podzemí 

zámku v Litomyšli byla v předve-
čer 100letého výročí vzniku republiky 

zahájena stálá výstava Více srdce pro 
Václava Havla. Tvůrci voskového srd-
ce vyrobeného z pietních svíček po smrti 
prvního českého prezidenta instalovali na 

strop sklepení zrcátka vybraná ve veřejné 
sbírce, která mají Havlovo srdce a jeho 

poselství násobit.
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tomáŠ liBánek:

Vdechuji 
památkám život

Žije v Hradci, pracuje v Pardubicích. Dvě města, která si podle něj nekonkurují, ale naopak se vzájemně obohacují 
a společně tvoří východočeský region. Stejně tak vidí i pardubický zámek a muzeum. „Neumím si představit, že by 
existovalo jedno bez druhého. Muzeum je duší zámku,“ říká v  rozhovoru pro Quartier Tomáš Libánek (40), ředitel 

Východočeského muzea v Pardubicích.

Před třemi lety, jako začínající ředi-
tel, jste se uvedl reklamou „Nudíte se 
v Hradci? Zámek Pardubice!!!“. Oživi-
la tato reklama starou řevnivost mezi 
Hradcem a Pardubicemi?
Nikoli, reklama měla jen zaujmout a upo-
zornit obyvatele Hradce Králové, že mají 
téměř pod nosem goticko-renesanční 
klenot, a to se jí určitě podařilo. Naopak 
prokázala, že rivalita mezi městy je jen 

okrajová záležitost, protože většina lidí ji 
přijala s úsměvem. Hradec a Pardubice jsou 
dvě hezká města vedle sebe, každé má své 
kouzlo. Pardubice jsou městem dimen-
zí. Existují tu pomyslné brány, kterými se 
dostanete pokaždé do jiného světa. Pro-
cházíte se po třídě Míru, projdete Zelenou 
bránou a před vámi se otevře zcela jiný svět 
Pernštýnského náměstí. Platí to o Přihrád-
ku a samozřejmě i o zámku. Z každého mís-

ta přitom vyzařuje určité charisma. Měs-
to funguje v jakýchsi přímkách, zatímco 
v Hradci je vše svedeno do kruhu. Pochopi-
telně k Hradci mám vztah jako k rodnému 
městu.

Mají i něco společného?
Obě města mají sice rozdílnou historii, 
přesto jsou si ale hodně blízká. Jejich roz-
voj například determinovaly soutoky řek – 
v Pardubicích Labe a Chrudimky, v Hradci 
Labe a Orlice. Jsou to společné atributy 
a předpoklady pro kvalitní život ve měs-
tech, do kterých s vodními toky vstupuje 
příroda a jistý příjemný klid. Navíc jsou té-
měř na dohled a to není málo. Jedno druhé 
obohacuje.

Jako ředitel muzea máte na starost 
i správu zámku, ve kterém instituce 
sídlí. S jakou vizí jste se pouštěl do 
práce?
Jedním z cílů bylo vdechnout pardubické-
mu zámku více života. Dát jeho jednotlivým 
prostorám to, co jim přináleží. Chránit ho 
tam, kde potřebuje, a zároveň usilovat o to, 
aby žil. Nejlépe se totiž stará o památku, 
ve které pulzuje život. Myslím, že se nám 
to daří, byť příští rok bude zámecký palác 
v rekonstrukci, protože budeme připra-
vovat rozsáhlou expozici věnovanou Per-
nštejnům, která tady dlouhodobě chyběla.

Jak se daří propojit zámecký provoz 
s prací muzea?
Neumím si dnes představit, že by existo-
valo jedno bez druhého. Muzeum je duší 
zámku a také, což je velmi důležité, stálo za 
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záchranou celého objektu. Zasloužil se o to 
především emeritní ředitel František Šebek 
v devadesátých letech minulého století. 
Letos je to 21 let od znovuotevření zámku. 
Památka totiž v časech normalizace značně 
chřadla, až se ocitla v havarijním stavu jako 
neslavné memento komunistické totality.

Na co jste v souvislosti s muzeem 
nejvíce pyšný?
Na šikovné lidi, jejich práci a pochopitel-
ně na rozsáhlé sbírky. Těší mě, že se nám 
dobře daří komunikovat naši práci v muzeu 
směrem ven, k veřejnosti, a tím roste i ná-
vštěvnost. Daří se nám i v odborné práci - 
jako třeba v souvislosti s nálezem vzácného 
bronzového vědra z pozdní doby bronzové. 
Nález vzbudil rozruch po celé střední Ev-
ropě a nyní připravujeme předmět k vysta-
vování. Mám radost z každé zachráněné či 
restaurované věci. Ale jak jsem říkal, mu-
zeum je pro mě hlavně o lidech. O lidech, 
kteří odbornou erudicí pronikají hluboko 
do rozličných témat, aby z nich vytáhli pří-
běhy důležité pro náš region, pro naši pa-
měť. Příběhy, z nichž mnohdy až zamrazí.

Jaká je vlastně role muzea v dnešní 
době?
Je naší přídavnou pamětí, kterou bychom 
postrádali až ve chvíli, kdyby zmizela. Mu-
zeum vnímám jako pojítko mezi minulostí, 
přítomností a budoucností. Uchovává naše 
dědictví, abychom na něj nezapomně-
li, a zároveň se snaží zachytit současnost 
pro budoucnost. V neposlední řadě je pro 
mě muzeum záležitostí patriotismu a vlas-
tenectví, která nás propojuje a identifiku-
je s regionem a vlastí. A to vždy se silnou 

ozvěnou národního obrození devatenácté-
ho století.

Taková práce musí být i koníčkem.
Baví mě vnášet do památek život, ať už je 
to věc či budova. Pomáhat jí, aby si sice 
zachovala své památkové hodnoty, ale zá-
roveň znovu ožila a mohla vyprávět svůj 
příběh. Jako ředitel muzea musím pečo-
vat o všechny historické artefakty a starat 
se, aby byly správně uloženy a ochráněny 
proti stárnutí, proto také společně s Par-
dubickým krajem budujeme nové depozi-
táře. Nejvíce mi teď udělalo radost, že se 
nám podařilo zrestaurovat pernštejnskou 
truhlu, 500 let starou pokladnici Viléma 
z Pernštejna, která se nyní ukrývá ve skle-
pení pardubického zámku.

Sám jste duší sběratel?
Vlastně ani ne. Badatelsky se věnuji ději-
nám žurnalistiky šedesátých let dvacátého 
století, s čímž úzce souvisí i orální historie, 
takže se dá spíše říci, že sbírám lidské pří-
běhy, což je trochu něco jiného, než vyprá-
vět příběhy pomocí artefaktů, byť za kaž-
dým předmětem se ukrývá i lidský příběh.

Přestože je zima, Východočeské mu-
zeum se k spánku rozhodně neuklá-
dá. Na jakou výstavu byste čtenáře 
pozval?
V našem vánočním programu nebude chy-
bět nová výstava. Její kurátor kunsthistorik 
Ivo Křen ji nazval Vášeň, čas a sklo. Jed-
ná se o představení unikátní sbírky hodin 
a skleněné plastiky Jana Frydrycha, který 
vyniká v umělecké sklářské tvorbě a záro-
veň se u něho od mládí projevovala silná 

vášeň pro mechanismy hodin, což se pro-
mítlo i v rovině sběratelské a konstruktér-
ské. Návštěvníci tak budou moci zhlédnout 
vskutku vzácné artefakty. Výstava svým 
způsobem souzní s předvánočním časem. 
Zvuk odbíjejících hodin, jemný tikot a po-
malý pohyb ručiček nepochybně přivede 
návštěvníky k většímu vnímání času, zasta-
vení a snad i k rozjímání.

Adéla Němečková 
foto: archiv Východočeského muzea v Pardubicích

K pernštejnské truhle se prozatím dostanou jen vzácné návštěvy jako například velvyslanec Izraele Daniel Meron (vlevo).

Mgr. Tomáš Libánek

• Studoval Pedagogickou fakultu 
Univerzity Karlovy, obor dějepis 
a společenské vědy.

• Pracoval jako vedoucí oddělení 
kultury a památkové péče 
Pardubického kraje. Podílel se 
tak na rozvoji zámku a muzea.

• Spolupracoval na projektu 
Vzdělanost a česká společnost 
katedry dějin a didaktiky 
dějepisu Pedagogické fakulty 
UK.

• Na svém kontě má i projekt 
Laus archaeologiae (Sláva 
archeologie), jehož hlavní 
snahou je popularizace 
archeologie a archeologické 
práce v Pardubickém kraji.

• Společně s Národním 
památkovým ústavem pořádal 
studentské exkurze po 
technických památkách.
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luckA eisenReichová & honzA řiČAř

Když končíme, 
ostatní jdou do práce
„Honza po ránu vypadá hrozně a já se na to musím koukat. Ne každý by na to měl!“ Sobota, devět hodin ráno. Scházíme 
se v Hitrádiu Černá Hora a ostřílená moderátorská dvojka ranního vysílání Lucka Eisenreichová a Honza Řičař rozjíždí 

energickou slovní přestřelku. „Jak je vidět, moje kolegyně nikdy neztrácí slova!“

Je vidět, že jste sehraní, i když spo-
lu vysíláte teprve krátce. Byli jste si 
jako moderátoři přiděleni?
Lucka: Ne, my jsme se vybrali.
Honza: Rozhodli jsme se, že spolu chceme 
vysílat. My už se totiž známe od základ-
ky, a i když to tak možná nevypadá, tak se 
máme rádi.

Lucka: Někdy. Když se třeba dlouho nevi-
díme. (smích)

Vezmeme to tedy pěkně od začátku. 
Znáte se tedy od školy, ale jak se pak 
stalo, že jste se znovu setkali za mik-
rofonem Hitrádia Černá Hora ?
Honza: Lucku jsem přivedl já. Vysílala na ji-

ným rádiu a já jsem jí říkal, že jestli se chce 
zlepšit, měla by jít sem.
Lucka: Prostě mi to tady domluvil a struč-
ně mi oznámil, že nastupuju. (smích)

A povedlo se? Cítíte zlepšení, Lucko?
Lucka: Určitě. Tady to funguje tak, že si 
všichni pomáhají, lidi tady pořád na sobě 
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pracujou a říkají si otevřeně svůj názor, 
takže tady se mi pracuje moc dobře. Jsme 
všichni kamarádi.
Honza: A začíná to od vedení, kde jsou lidi, 
ke kterým můžeme přirozeně vzhlížet, což 
je největší motivace na sobě dělat. Přitom 
se nepovyšují, jsou to přirozené autority. 
A když jste dobrá, desetkrát za vámi při-
jdou a řeknou, že to bylo skvělý.
Lucka: A ještě dostaneme důvěru, když 
přijdeme s novým nápadem.

Oba jste byli zvyklí moderovat sólo-
vě, je to velká změna?
Lucka: Je to jiný. Člověk tak trochu pořád 
čeká, co vypadne z toho druhýho, protože 
někdy může vypadnout něco překvapivý-
ho, a musíte na to reagovat.
Honza: Když vysíláte sama, dává vám to 
mnohem menší prostor na to, o čem mů-
žete mluvit a jakým způsobem. Můžete 
to okomentovat nějakou pointou, ale ne-
dáváte tam tolik ze sebe. Ve dvojici máte 
možnost založit vstup na tom, co proží-
váte. Mělo by to být především zajímavý. 
Naším cílem je například přimět řidiče vy-
stupujícího z auta zůstat ještě chvíli sedět 
u rádia.
Lucka: My se proto třeba teď zaměřujeme 
na informace o východních Čechách, kte-
ré jsou něčím zajímavé, lidi se něco dozvě-
dí o své domovině.

Jak tedy probíhá vaše příprava? Za-
čínáte vždy právě hledáním zajíma-
vých informací?
Honza: Určitě. Je to vždycky zaměřené na 
aktuální dění a věci, o kterých se zrovna 
mluví. Pak to, že jsme regionální rádio, 
dává ohromnej prostor k tématům, kte-

rá tady všichni znají. Takže když začnete 
mluvit o Krkonoších, tak s velkou pravdě-
podobností většina posluchačů někdy byla 
v Krkonoších a umí si to představit v přes-
ných obrazech. A pak se to skládá z něja-
kých odlehčených věcí.
Lucka: Snažíme se vychytat třeba takový 
ty věci, který řeší každej normální smr-
telník. Snažíme se žít s těmi lidmi a trefit 
se jim v různou hodinu do toho, co dělají. 
K tomu v průběhu vysílání živíme i sociální 
sítě – Facebook, Instagram ..

Využíváte sociální sítě i k výběru té-
mat?
Lucka: Je to dobrá inspirace. Navíc se tam 
můžeme lidí na něco zeptat, oni reagují 
a už jim jsme zase o něco blíž. Například 
v létě byla úspěšná anketa o to m, kde je 
nejlepší zmrzlina. Lidi tam psali, kam cho-
dí na zmrzku, to bylo fajn.

A co ranní vstávání? Nedělá vám po-
tíže?
Lucka: Já teda ranní ptáče rozhodně 
nejsem, ale tak nějak si na tenhle režim 
zvykám. Ale nepřijde mi to tak hrozný, 
protože se do rádia těším. A navíc – už 
jsem si tomu přizpůsobila den a zase mám 
po vysílání celý den volno.
Honza: A to mi přijde jako úplně to nej-
lepší, co může být. Já mám budíka na 4:45, 
sám od sebe bych se takhle nikdy nedonu-
til vstát, ale pak, když jdu v jedenáct z rá-
dia, tak potkávám svý kámoše, který jdou 
teprve do práce.

To je čas na další aktivity, co děláte?
Honza: Já moderuju na Óčku, hraju s ka-
pelou Memphis a jako Cann dělám vlast-
ní muziku. A samozřejmě moderuju akce 
různého druhu.
Lucka: Honza je skromnej, na sólové dráze 
se mu daří. A v jednom klipu se objevuju 
i já, takže ten bych chtěla vyzdvihnout, že 
je velice kvalitní! (smích) Já také zpívám 
a moderuju a občas s Honzou jezdíme ješ-
tě na takové edukativní programy pro děti.

Denně se vidíte v rádiu. Potkáváte se 
i jako kamarádi ve volném čase?
Honza: Právě to, že si rozumíme a jsme 
dobří kamarádi, je nejdůležitější. Díky 
tomu to funguje i za mikrofonem.
Lucka: Nedávno jsme vyrazili společně do 
kina. I když to vlastně bylo taky kvůli práci.
Honza: Chtěli jsme totiž lidem říct o filmu 
Bohemian Rhapsody , ale řekli jsme si, že 
bychom ho nejdřív měli vidět. A tak jsme 
vyrazili společně. A o to byl ten vstup sil-
nější a zajímavější.

Lucie Chytilová 
foto: Jakub Misík
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Řekněte NE 
svátkům obžerství

Celý rok se snažíte jíst pestře a vyváženě, omezit sladké, pít jen čistou vodu. Pak ale nadejde advent, Vánoce, oslavy 
Nového roku a všechny zásady jdou stranou. Vytanula vám na mysl představa přetékající mísy bramborového salátu, 
desítky roztomile ozdobených sladkostí a lahve alkoholu? Nejste sami. Lednová kila navíc se pomalu stávají tradicí 
stejně jako kapr nebo vanilkové rohlíčky. Naštěstí známe triky, jak si svátky hojnosti užít dosyta, a přesto (tolik) nepřibrat.

„nepřidám si, díky!“

Neomezujte se, ale ani nepřejídejte. Jídlo 
vám neuteče a (pravděpodobně) vám ho 
ani nikdo nesní. Bramborového salátu si 
naložte jen střídmě, mezi hlavním chodem 
a cukrovím si dejte pauzu, a když je chuť 
přece jen silnější než vy, zkrátka „uzobá-
vejte“! Zahnala vás mlsná do kouta úplně? 
Zkuste vedle tácu s cukrovím položit mísu 
se zeleninou. Budete se divit, ale funguje 

to. Zabavíte nenechavé ruce, zelenina na-
víc příjemně zasytí, a co víc – nepřiberete 
ani deko.

neČekeJte nA zlAté 
pRAsátko
Stejně ho neuvidíte. Sice jsme vám o pár 
řádků výše radili nepřejídat se, hladově-
ním to ale také nevytrhnete. Prázdný žalu-

dek nezná bratra a „zbodne“, na co přijde. 
Pamatujte, že co sníte večer, to se počítá! 
Pokud splácáte páté přes deváté, jediné 
prasátko, které uvidíte, bude to v zrca-
dle. Po celodenním půstu budete navíc 
podráždění a jako vyždímaní. Jezte proto 
pravidelně a v průběhu celého dne. Mezi 
jednotlivými jídly dodržujte rozestup 2,5 
až 3 hodiny. Tělo tak bude mít dost času 
zpracovat jídlo předešlé a připravit se na 
další „baštu“.
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mlseJte zdRAvĚ

Recepty na to nejlepší cukroví napsaly už 
naše babičky, ale i přes svou nezaměnitel-
nou a tradiční chuť však takové laskominy 
bývají tikající kalorickou bombou. Zkuste 
to letos jinak – stejně chutně, ale o po-
znání zdravěji! Vánoční recepty (nejen na 
sladké) s minimem tuku a cukru najdete 
na internetu v nepřeberném množství. 
Místo smaženého kapra doporučujeme 
pečeného, hezky na voňavých bylinkách. 
Bílou mouku vyměňte za celozrnnou, 
majonézu v bramborovém salátu nahraď-
te jogurtem a v lednu nám už jen pošlete 
děkovnou pohlednici.

hÝBeJte se
Už jste si začali balit batůžek do fitka? Tak 
honem přestaňte, vždyť zima nabízí tolik 
různých sportovních radovánek! Co třeba 

bruslení, sáňkování, běžkování nebo kou-
lování? Nikde přece není psáno, že Váno-
ce musí být jen o polohování se na gauči 
s ovladačem v jedné ruce a mísou cukroví 
v druhé. Ať je to sport, lehké domácí prá-
ce nebo pohodová procházka. Nasaďte si 
čepici, šálu, rukavice a vyrazte na delší 
venčení s pejskem, vyveďte děti, kamará-
dy nebo drahou polovičku. Nejenže vám 
vytráví, ale i ten grog vám pak bude chut-
nat víc. Bez výčitek.

piJte s míRou
I přesto, že jsou Vánoce ve znamení vol-
na a sváteční atmosféry, neznamená to, 
že vám ruka od vaječného koňaku musí 
zůstat přilepená ke sklence až do Silves-
tra. Víme, lehko se to řekne, když už jste 
se poctivě zásobili lahvemi vína a sektu. 
Přesto pro vás pár tipů máme! Alkoholu 
se snažte vyhnout hlavně před jídlem, ne-

boť významně zvedá apetit. Navíc vězte, 
že každé sousto není třeba zvlášť zapíjet. 
Pokud se u vás dveře netrhnou a každá 
z návštěv vyžaduje přiťuknutí panáčkem, 
pijte vodu. Hodně vody.

Jednou v Roce 
nA vánoce
Tak a je to. Na tyhle svátky jste připra-
veni. Jen dovolte ještě poslední poznám-
ku. Počítání kalorií Vánoce nedělá. Stejně 
jako ještě nikdo nezhubl po jednom dni 
v posilovně, tak ani nikdo nepřibral po 
vosím úlu od babičky. Místo zlatého pra-
sátka proto volte zlatou střední cestu. 
Přece jen – Vánoce jsou jen jednou v roce 
a stojí za to si je užít!

Adéla Němečková

zdRAvé vánoČní suŠenky

Ingredience:
300 g ovesných vloček
140 g celozrnné mouky
špetka soli
200-250 g směsi sušeného ovoce, ořechů a semínek
175 g másla
2 lžíce třtinového cukru
60 g javorového sirupu
4 lžíce mléka
1,5 lžičky kypřicího prášku

Recept je velmi snadný a vydá zhruba na 25 sušenek. 
Nejprve si předehřejte troubu na 160 °C a plech vyložte 
pečicím papírem. V rendlíku začněte rozpouštět máslo, 
a mezitím do velké mísy nasypte ovesné vločky, mouku, 
sůl, nasekané sušené ovoce a ořechy se semínky. Jakmile 
se máslo rozehřeje, odstavte ho, přidejte cukr, javorový 
sirup a metličkou řádně prošlehejte. Poté v mléce rozmí-
chejte kypřicí prášek. Do vločkové směsi přidejte máslo 
a mléko a pečlivě promíchejte. Nyní vezměte jakékoliv 
vykrajovátko, položte na plech a naplňte lžící ovesné 
směsi. Lehce uhlaďte a opatrně sejměte. Pečte 25-30 
minut dozlatova. Hlídejte však, aby se sušené ovoce ne-
spálilo, zhořklo by.

zima 2018/19 Životní styl



28

Jako „mutant“

O tom, že vám byla do vínku dána porucha 
srážlivého krevního faktoru, tedy že máte 
sklon ke vzniku nebezpečných krevních 
sraženin, se dozvíte většinou náhodou. Až 
když ležíte u lékaře na lehátku, a to je ješ-
tě ta lepší varianta! Spouštěcím faktorem 
přitom může být zdánlivá banalita - dlou-
hé sezení nebo drobný úraz. Jako v přípa-
dě Jana Zahradníka, kterému byla Leiden-
ská mutace diagnostikována před šesti 
lety. „Při podzimních pracích na zahradě 
jsem se udeřil do pravé holeně. Po nějaké 
době se z toho vyvinul zánět žil, který jsem 
během následujícího půl roku prodělal cel-
kem čtyřikrát. Na základě těchto problémů 
mne praktický lékař odeslal na hematolo-
gické vyšetření, kde mi zjistili Leidenskou 
mutaci,“ vzpomíná Jan Zahradník. Až poté, 
co si nemocí na vlastní kůži prošel, zjis-
til, že s podobnými obtížemi a příznaky 
bojoval už jeho dědeček. „Do té doby jsem 
o tom však nepřemýšlel. Pro mne osobně 
to znamenalo jen další kolonku do choro-
bopisu (smích) a pochopitelně opatrnost,“ 
přiznává.

Podle statistik trpí 5 až 10 procent Čechů nebezpečnou Leidenskou mutací, tedy vrozenou zvýšenou srážlivostí krve. 
Porucha, která nebolí, ale může mít fatální následky.

Lékaři se shodují, že právě nedostatečná 
informovanost o nemoci je klíčovým pro-
blémem. Vyšetření v minulosti bohužel 
tak častá nebyla, a to ani u mladých dívek 
a žen, které začaly brát hormonální anti-
koncepci. Právě její uživatelky přitom spa-
dají do vysoce rizikové skupiny.

A co se myslí onou opatrností? Především 
před delší cestou, ať už autem, nebo le-
tadlem, navštívit lékaře, který doporučí 
vhodná preventivní opatření. „Byl jsem 
upozorněn, že na delší lety bych se měl při-
pravovat pomocí léků, u delších tras autem 
by to neměl být problém za předpokladu pra-
videlných přestávek a protahování končetin. 
Vzhledem k tomu, že jsem vyšší postavy, tak 
mne děsí delší let z důvodu nepohodlí, tak-
že k tomu zřejmě jen tak nedojde. Přibyla 
jedna kartička v peněžence, kterou ukazuji 
doktorům v případě plánování ‚krvavých‘ 
zákroků,“ doplňuje už s úsměvem svou zku-
šenost Jan Zahradník. Neberte svůj zdra-
votní stav na lehkou váhu, informujte se 
u svého lékaře a nechte se testovat. Speci-

ální vyšetření vyjde lehce přes tisícikorunu 
a může vám zachránit život!

(red)

Nadační fond Aquapura

Nadační fond AQUAPURA manželů 
Pavla a Moniky Staňkových se jako 
jediný v České republice zaměřuje 
na zvýšení kvality péče poskytova-
né pacientům s tromboembolickou 
nemocí. Dovybavuje především 
hematologická oddělení nemocnic 
lékařskými přístroji a speciálními 
laboratorními sety, které usnadňují 
monitorování krve pacientů na 
antikoagulační terapii. Pomáhat 
prostřednictvím nadačního fondu 
AQUAPURA můžete i vy zasláním 
finančního příspěvku na bankovní 
účet nadačního fondu 
s číslem: 246 101 055/0300.
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visus:

Čočky na každý den
Kontaktní čočky, nebo brýle? Téma pro držitele rozličných dioptrií. Jsou čočky spíš na obtíž, nebo svému nositeli 
ulevují? A můžou se nosit na noc? „Jsou typy kontaktních čoček, u kterých výrobci nevylučují nonstop nošení. Myslím, 
že bezpečnější je čočku ráno nasadit a na noc dát do pouzdra, do roztoku,“ vysvětluje MUDr. Jitka Kalinová z Visusu, 

která už více než dvacet let pomáhá svým klientům vidět svět znovu jasně a ostře. A to i s kontaktními čočkami.

Oční kliniky Visus se aplikaci kon-
taktních čoček věnují již více než 
dvacet let v šesti aplikačních cent-
rech. Ve kterých městech je najdeme 
a jak taková aplikace probíhá?
Já sama pracuji ve společnosti Visus už tři-
advacet let a od počátku se věnuji aplika-
ci a péči o klienty s kontaktními čočkami. 
Naše zkušenosti jsou tedy opravdu dlou-
holeté. Postupně jsme otevřeli aplikační 
centra v Hradci Králové, Náchodě, Polici 
nad Metují, Dobrušce, Opočně a Úpici. Po-
stup je celkem jednoduchý. Nejprve klienta 
čeká komplexní oftalmologické vyšetření 
a teprve potom domlouváme první aplikaci 
kontaktních čoček, jejíž součástí je samo-
zřejmě také instruktáž k aplikaci a péči. 
Klient si odnáší zkušební pár kontaktních 
čoček, jejich příslušenství a s nasazenými 
kontaktními čočkami přichází po dvou týd-
nech na kontrolu.

Jsou kontaktní čočky vhodné pro 
všechny? Existují nějaká omezení?
Z mé zkušenosti je aplikace kontaktních 
čoček vhodná u řady klientů. Samozřejmě 
pokud nemají omezení ve smyslu jiného 
očního onemocnění, ale i to má řešení, 
například u vyklenutí rohovky je potřeba 
aplikace speciálních tvrdých kontaktních 
čoček. Mám především na mysli, že firmy 
dnes nabízejí velkou škálu dioptrických 
rozsahů i u speciálních torických nebo 
multifokálních kontaktních čoček, které 
jsme v minulosti neměli k dispozici.

Jakou máte zkušenost s klienty, kte-
ří nosili dlouhá léta brýle a rozhodli 

se „přesedlat“ na kontaktní čočky, 
což může být i případ našich čtená-
řů? Snáší tuto změnu dobře?
Mohu říci, že klienti s brýlemi, kteří chtějí 
kombinaci nebo prostě jen mít možnost 
odložit brýle, jsou po zvládnutí aplikace 
čoček s touto možností spokojeni. Dnes 
není problém aplikovat kontaktní čoč-
ky, se kterými klient vidí dobře na dálku, 
střední vzdálenost i na blízko v multifo-
kálních kontaktních čočkách. Pro tyto kli-
enty je možnost odložit troje brýle doslo-
va ohromující.

Osobně si vzpomínám, že když mi 
před deseti lety poprvé nasadili čoč-
ky a já se s nimi šla projít po městě, 
byl to úžasný pocit. Jakou máte zku-
šenost s klienty, bývají reakce podob-

né, nebo mají lidé strach, respekt?
Myslím, že převažují pozitivní reakce. Pře-
vážně jsou klienti spíše zaskočeni tím, že 
aplikace je často potrápí a nejde to hned. 
Z videí nebo ze zkušeností kamarádů mají 
pocit, že je to snadné. I přes prvotní nesná-
ze jsou ale rádi, když jim brýle nepřekáží 
v běžném životě, při sportu nebo když mo-
hou nosit sluneční či lyžařské brýle.

Jak vůbec probíhají po stránce frek-
vence a intenzity další kontroly kli-
enta?
Po první aplikaci přichází do našich ambu-
lancí na pravidelné kontroly každého půl 
roku. Posíláme i pozvánky, což je systém, 
který klientům vyhovuje. Navíc mohou při-
jít při potížích na kontrolu kdykoliv a jsou 
ošetřeni přednostně.

MUDr. Jitka 
Kalinová
vedoucí lékařka ambulance
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inzerce

Věčné téma nás „čočkařů“ – jak se 
o čočky správně starat? Jak často na-
příklad měnit pouzdro, ve kterém je 
uchováváme? Přece jenom oči máme 
jen jedny a riziko infekce je vysoké.
Klienty poučíme při první aplikaci o zása-
dách správné hygieny při aplikaci a noše-
ní kontaktních čoček. Používání kvalitního 
roztoku, ve kterém je pouzdro zdarma, je 
jednou z nich. Roztok většinou mají na půl 
roku a pouzdro mají nosit při sobě. Takže 
pouzdro se mění po půl roce s novým roz-
tokem.

Někdo říká, že spánek v čočkách ne-
vadí, jinde ho zakazují. Jak to tedy je?
V našich aplikačních centrech spaní v kon-
taktních čočkách nedoporučujeme. Zavřená 
víčka jsou další blok pro okysličování rohov-
ky a navíc často po spánku mají suchost očí, 
nemohou kontaktní čočku vyndat a je pro-
kázáno zvýšené riziko infekce.

Je dobré nosit čočky nonstop 24/7, 
nebo naopak doporučujete je někdy 
sundávat? Třeba na víkend?
Jsou typy kontaktních čoček, u kterých vý-

robci nevylučují nonstop nošení. Klient ale 
musí dodržovat nastavený režim nošení – 
tedy ukládat čočky do kvalitního roztoku 
podle schématu. Mám ale i klienty, kteří mají 
spíše problém s aplikací nebo se octnou 
v extrémních podmínkách, kdy nebudou 
moci čočky přečistit. Tímto způsobem je ale 
používají jen na několikadenní akce, ne na 
celý měsíc. Myslím, že bezpečnější je čoč-
ku ráno nasadit a na noc dát do pouzdra, do 
roztoku. Ale zpátky k vaší otázce – vždy do-
poručuji kombinaci s brýlemi, alespoň večer 
nebo o víkendu.

Další diskutované téma – jak je to 
s bezpečností čoček pořízených na 
internetu? Doporučujete je, nebo na-
opak před nimi varujete?
Především doporučuji pravidelné kontro-
ly. Možné počínající, především chronické 
komplikace na sobě klient nemusí poznat. 
Nejčastěji se setkáváme s tím, že klienti ku-
pují čočky na internetu a roky na kontroly 
nechodí.

V čem tkví největší riziko pro uživate-
le kontaktních čoček? Mohou nastat 

nějaké komplikace?
Riziko spočívá právě v možnosti komplikací, 
které mohou nastat. Komplikacemi mám na 
mysli například akutní záněty spojivek, ro-
hovky, ale i chronické vaskularizace – tedy 
vrůstání cév do rohovky či zhrubění tarsál-
ní spojivky, ty při pravidelných kontrolách 
včas odhalíte a můžete změnit režim nošení 
nebo typ kontaktních čoček.

Existují čočky měsíční, čtrnáctiden-
ní, jednodenní i barevné. Poskytujete 
i tyto typy na klinikách Visus? A které 
jsou vůbec u klientů nejpopulárnější?
V našich centrech jsou aplikovány všechny 
typy kontaktních čoček od řady velkých vý-
robců, jako je Bausch a Lomb, Johnson, Co-
oper vision nebo Alcon. K běžnému nošení 
klienti nejčastěji vybírají měsíční kontaktní 
čočky, ale často přidáváme do kombinace 
čočky jednodenní. Výjimkou nejsou ani ba-
revné, které jsou tónovací nebo krycí. Mu-
sím říct, že v každém případě se snažíme 
nastavit typ kontaktní čočky podle poža-
davků a hlavně potřeb klienta.

Michaela Zumrová
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Buďte in(door)

teplo i v zimĚ

Také se vám stýská po hřejivém doteku slu-
nečních paprsků? Odhoďte stud a běžte do 
sauny. Vyzkoušet je můžete ve východních 
Čechách postupně všechny. Jestli se při 
pohledu do zrcadla začínáte ztrácet v bílé 
stěně za vámi a nestačíte se divit, jak bles-
kově zmizelo karamelové opálení z letní do-
volené, vyrazte do solárka a užijte si umělé 
sluneční paprsky.

Únikové hRy
Staňte se vězněm středověkého žaláře, pa-
cientem psychiatrické léčebny nebo ban-
kovním lupičem a ověřte si své kombinační 
schopnosti. Přemýšleli jste někdy, jestli bys-
te obstáli v roli hrdinů akčních filmů? Jedna 
z možností, jak to zjistit, je nechat se spolu 
s přáteli zavřít do místnosti, ze které se do-
stanete jen jediným způsobem - vyřešením 
všech úkolů.

nové dovednosti
Jakou dovednost jste odjakživa chtěli ovlá-
dat? Naučit se hrát na hudební nástroj? 

Doma vás to nebaví a ven se vám nechce? Dobře to známe. Vymysleli jsme 
proto šest tipů na vnitřní aktivity, které vás zabaví, pobaví, případně i zahřejí.

Plynně mluvit cizí řečí? Umět se mistrně 
ohánět vařečkou v kuchyni? Nebo zvlád-
nout ladnost a koordinaci pohybů při 
tanci? Zima je ideální čas k učení a zdo-
konalování. Přihlaste se na kurz nebo se 
vrhněte do samostudia. Využijte mrazivých 
dnů a pracujte sami na sobě.

povánoČní slevy
Chybělo pod stromečkem něco, bez čeho 
nemůžete žít? Nečekejte na další Vánoce 
a vyrazte na nákupy sami. Mnoha obchody 
cloumají povánoční slevy, tak proč jich ne-
využít a neudělat si radost. Přeci jenom si 
to zasloužíte po všech těch vyčerpávajících 
vánočních přípravách.

kARAoke veČeR
Všechny deskové hry už jste hráli a chtělo 
by to více adrenalinu? Co třeba uspořá-
dat pěveckou soutěž? Pozvěte své blízké 
a překvapte je neobvyklým programem. 
Zazpívejte si všechny vaše oblíbené písnič-
ky, songy z dětství a také ty, které všichni 
naoko nesnášíme, ale přitom moc dobře 
známe každé slovo. Užívejte si přítomnosti 
druhých, bavte se a z plna hrdla zpívejte.

viRtuální ReAlitA
Kéž bychom si mohli na oči nasadit růžové 
brýle a koukat se skrz ně na svět, který je 
v zimě mnohdy pochmurně šedý a ocit-
nout se díky nim někde úplně jinde. A víte, 
že to vlastně jde? Termín virtuální realita 
někdy zaslechl asi každý z nás, ale zkou-
šeli jste ho už na vlastní kůži? Místo růžo-
vých brýlí si nasaďte ty speciálně určené 
pro virtuální realitu a prozkoumejte tak až 
strašidelně opravdový neexistující svět.

Sabina Tocháčková
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Tyto staré vinice s sebou nesou nižší výnosnost hroznů (2 600 kg/ha) 
a dávají předpoklady k mimořádnému vínu. 

Trať Molvy  (380 m n. m.) je nejvýše položená vinice na Slovácku. 
Vyniká svým kamenitým podložím, což dokazují záznamy z roku 1920
 o těžbě kamene v této lokalitě, který se používal jako vzácný materiál 

na stavbu základů sklepů.

Dnešní název Molvy vnikl z dřívějšího Staročeského názvu „Motva“ 
což znamenalo vyvýšené místo v krajině, které sloužilo jako úkryt

 před velkou vodou.
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pRospánek:

Do růžova!
Na lehký spánek, na probdělé noci a bolesti v zádech mají v hradecké a pardubické prodejně ProSpánek lék. Matraci! 
Vstupní bránu do světa zdraví, jejíž volbu byste neměli brát na lehkou váhu. Tu pravou vám nevybereme, pár rad a tipů 

ale prozradíme.

zApomeŇte nA stARou

Zapamatujte si jedno pravidlo – neexis-
tuje univerzální matrace, která by vyho-
vovala všem! Každý máme odlišnou váhu, 
styl spánku či zdravotní komplikace, proto 
potřebujeme matraci, která nám bude jak 
na míru ušitá. Právě na ní strávíme každý 
den několik hodin. O tom, jestli je strávíme 
kvalitně a v příjemném hlubokém spánku, 
rozhoduje její tuhost a materiál. Proto při 
výběru nové matrace zapomeňte na sta-
rou, na kterou jste byli po celá léta zvyk-
lí. Správnou tuhost matrace volte podle 
vlastní váhy. Je to naprosto jednoduché 
– lidé s vyšší váhou by měli volit matraci 
tvrdší, naopak ti s nižší mohou dát před-
nost i měkčím typům. Matrace z kvalitní 
studené pěny jsou pevnější, poskytují opo-

ru a mají vysokou prodyšnost. Paměťová 
pěna se zase lépe přizpůsobuje tvaru těla 
a nevytváří otlaky. Zato materiál Tempur je 
hotová „jednička“ – kopíruje tělo nejlépe ze 
všech, vaše páteř vám za ni bude vděčná. 
„Jen opravdu kvalitní matrace poskytne tělu 
nejen potřebnou oporu, ale rovněž ustoupí 
a přizpůsobí se v místech s největším tlakem 
a váhou, tedy v oblasti hlavy, ramen, boků 
či pat,“ vysvětluje Ondřej Bacík, spánkový 
specialista ve společnosti ProSpánek.

neJlepŠí přátelé mAtRAce
Tak těmi jsou jednoznačně potah a rošt. 
Dohromady tvoří dokonalou trojici. Potah 
nejenže ochrání matraci před rozlitou ká-
vou (snídani do postele si tak už nebudete 

muset odpírat!), ale také pozvedne kvalitu 
vašeho spánku na úplně nový level. Tako-
vá technologie CoolTouch dokáže vstřebat 
přebytečné teplo, takže se na matraci nad-
měrně nezahříváte, a naopak při poklesu 
okolní teploty jej vrací zpět. V lůžku tak 
panuje stále ideální mikroklima. Nemusíte 
se tedy bát ani propoceného pyžama, ani 
zábnoucích nohou. Co tedy ještě zbývá pro 
zajištění hlubokého spánku? Rošt. A pro-
tože matrace a rošt jsou nerozlučnými 
„parťáky“, musí si dokonale sedět. Dejte si 
tak pozor na špatnou kombinaci. „Je to jed-
na z nejčastějších chyb. Nedoporučuji vy-
bírat matraci bez předchozího vyzkoušení, 
třeba jen na základě pouhého popisu a fo-
tografie na internetu. Nejlepší je navštívit 
specializovanou prodejnu, kde si můžete vy-
zkoušet, jak jednotlivé materiály reagují na 
vaši hmotnost či případná zdravotní omeze-
ní,“ radí Ondřej Bacík a dodává, že matrace 
díky vhodnému roštu může volně dýchat, 
čímž se prodlužuje její životnost.

pRo klidné dĚtské snĚní
Jelikož se naše malá zlobidla přes noc ně-
kolikrát „stěhují“, mění polohy a hlavně 
s přibývajícími roky rostou, je pro ně nej-
lepší matrace vyšší tuhosti. Zónová a pa-
měťová pěna u nich prozatím nemá smy-
sl. U školáků je zase zapotřebí matrace ze 
studených pěn – jsou tak ideální pro růst 
a správný vývoj páteře. I u dětských mat-
rací nezapomeňte na potahy, které ochrání 
před nechtěnými nehodami.

Jak si vybrat tu správnou matraci již víte. 
Nyní stačí jen vstoupit do prodejen Pro-
Spánek v Hradci Králové a Pardubicích, 
protože není nic slastnějšího než se vyspat 
do růžova, nemyslíte?

Adéla Němečková
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záklAdní ŠkolA sion J. A. komenského:

Hola, hola, 
Předškolák 
volá!
Možná je na výběr základní školy pro vašeho předškoláka ještě brzy, vždyť 
zápisy začnou teprve na jaře, ale třeba už vybráno máte. Čím budoucího 
školáka, který se ve školce možná už trochu nudí, do té doby zaměstnat 
a jak ho připravit na hladký nástup do školy? Základní škola Sion
J. A. Komenského organizuje Předškoláka, kroužek pro budoucí
prvňáčky, který začíná už teď.

Smyslem kroužku je především 
představit dětem školní svět, pra-
covat na rozvoji jejich IQ, grafo-
motoriky či prostorové předsta-
vivosti. Zkrátka – udělat všechno 
pro to, aby jejich vstup do první 
třídy byl klidný a pohodový. „Mož-
ná si ještě někteří z vás vzpomenou, 
jaký byl pro ně přechod ze školky do 
školy. Někdo to zvládal bez problé-
mů a pro někoho to bylo trauma. 
Dneska hledáme způsoby, jak dětem 
toto období co nejvíce zjednodušit. 
Někdo si možná řekne ´my jsme to 
zvládly, tak děti se s tím musí taky 
nějak popasovat´, ale z našeho po-
hledu nejde jenom o to ´to přežít´, 
ale naším cílem je získat děti pro 
to, něco poznávat a objevovat. Ne-
chceme, aby děti přežívaly čas ve 
škole, ale aby zažívaly pocit, že na 
něco samy přišly, že si v různých si-
tuacích poradí a rostlo jim sebevě-
domí,“ vysvětluje Denis Doksanský 
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z Centra Sion, které je zřizovate-
lem školy.

Předškolák dává dětem také mož-
nost seznámit se s prostředím 
školy, které je pro ně nové, ale 
zároveň také inspirující. Každá 
hodina Předškoláka je podobná té 
skutečné, školní. Děti tak získávají 
lepší představu, co je ve skuteč-
né výuce čeká. To ještě podtrhu-
je vedení učitelek, které nejen že 
dokáží děti směřovat v předškolní 
přípravě, ale můžou také v případě 
potřeby navrhnout rodičům i od-
klad školní docházky.

Kromě Předškoláka organizuje 
Sion ještě Školu nanečisto. „Smy-
slem je hlavně možnost zažít atmo-
sféru naší základní školy. Ta obvyk-
le rozhoduje. Navíc jsou pro rodiče 
a děti připraveny společné úkoly, 
které pomůžou poznat silné i slabé 

stránky dětí, zjistit, jak pracují, co 
je při učení baví a v čem potřebují 
podpořit,“ říká Doksanský. Rodiče 
si navíc odnášejí informace o tom, 
co by jejich předškoláci měli znát 
a umět, než se z nich stanou školá-
ci, a samozřejmě i vše důležité, co 
se týká školní docházky.

Ať už pro svého předškoláka zva-
žujete Základní školu J. A. Ko-
menského nebo kteroukoliv ji-
nou školu, můžete do její budovy 
v Mandysově ulici (vchod z druhé 
strany) dorazit na Školu nanečis-
to, a to buď 19. prosince, 6. února, 
6. března nebo 3. dubna, vždy od 
15 do 16 hodin. Kroužek „Předško-
lák“ pak probíhá každou středu ve 
stejném čase a na stejném místě. 
Více informací najdete na webu 
školy na adrese www.sion.cz.

Emil Stelinger

Základní škola Sion 
J. A. Komenského

• Škola ušitá na míru s jedinečným 
přístupem ke každému žákovi.

• Sází na netradiční metody a organizaci 
výuky a rodinnou, pozitivní atmosféru.

• Škola plná života. Děti často pracují 
ve skupinách, na stanovištích a za 
poznáním vyrážejí i mimo školní lavice.

• Děti nejsou „škatulkovány“, ale výyuka 
je postavena tak, aby se každý mohl 
rozvíjet v oblasti, svého nadání, např. 
běžně pracuje nad rámec osnov.

• Škola pro život. Kromě předávání 
znalostí a rozvoje dovedností má ve 
škole své místo i pozitivní směrování 
k důležitým společenským hodnotám 
a důraz na vzájemné vztahy.

• Výuka na prvním stupni má podobu 
velké námořnické plavby.

• Provozovatelem školy je Centrum 
Sion, k němuž patří také Mateřská 
škola Sion, Střední škola Sion 
High School (jíž tvoří gymnázium, 
lyceum a pedagogická SŠ) a DDM 
Nová generace s nimiž ZŠ Sion úzce 
spolupracuje.

• Více informací na www.sion.cz
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Ještě toho nemáte dost?  
Vyzvedněte si zdarma tištěné číslo 

u na některém z distribučních 
míst a vychutnejte si zbytek obsahu.

Seznam distribučních míst naleznete na:  

www.qmag.cz/distribuce


