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O září se říká, že je to máj podzimu. Plný barev, hřejivých objetí a naděje. Naděje, že to špatné odvanou první 
sychravé dny a to dobré povzbudí praskající krb a hrnek vlažného kakaa. 

Pro nás je podzim časem krátkého zastavení a bilance. Září je totiž v Quartieru měsícem narozeninovým – letos 
slavíme už pět let. A protože nejlepší způsob, jak s námi naše polokulatiny oslavit, je pořádně se začíst, zveme vás 
na magickou 112 stránkovou pouť. Tentokrát vás vezmeme proti proudu času do dějin výroby svíček, zasvětíme 
vás do moci drahých kamenů a odhalíme, jaké kulinářské skvosty lze vytěžit ze „žlutého zlata“. Zjistíte také, že 
chumlání nebylo nikdy stylovější i pár tipů na to, co si „přichumlat“ s sebou. Jak je u nás už dobrým zvykem, 
vyzpovídaly jsme pro vás také řadu zajímavých osobností z východních Čech, vysypaly jim kabelky a zjistily, bez 
čeho prostě a jednoduše nemohou být.

Nechť je váš letošní podzim hřejivý, barevný a očistný a nechť ho strávíte ve společnosti Quartieru. 

Ty nejkrásnější dny přejí,

Monika Staňková & Jana Zbořilová
vydavatelky

Michaela Zumrová
šéfredaktorka
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MN: Už  jako dítě. Po  rodičích  jsem podědil 
dvě  pianina  –  jedno  značky  Petrof  a  druhé 
Rössler. Obě  stály u babičky,  kde  jsem  jako 
malý trávil hodně času. Petrof je pro mě dět-
ství.

Přestože jste mezi piány Petrof také 
vyrůstala, vaše cesta k nim tak přímá 
nebyla. Vystudovala jste farmacii a do 
rodinné firmy vstoupila symbolicky na 
začátku nového milénia. Bylo pro vás 
těžké vzdát se svého snu a převzít „ro-
dinné žezlo“?

ZCP: Jakmile se jednou pro něco rozhodnu, 
už si za tím jdu. Nicméně udělat to rozhod-
nutí a opustit svůj původní obor těžké bylo, 
protože jsem ho opravdu chtěla dělat. Už od 
šesti let jsem si doma hrála na lékárnu a snila 
o farmacii. Když už se ten sen měl konečně 
stát  skutečností,  začal  tatínek  privatizovat 
továrnu.  Přišla  sametová  revoluce,  já  byla 
zrovna  ve  třetím  ročníku  a  kolem budouc-
nosti bylo najednou víc otázek než odpovědí. 
Když  jsem  pak  úspěšně  odpromovala,  byla 
už privatizace v plném proudu a  tatínek za 
mnou přišel s tím, že potřebuje pomoc. Řekl 
mi, že potřebuje pokračovatele. Sestra  teh-
dy  žila  v Kanadě  a  já  dostala  rok,  abych  se 
rozmyslela. Nakonec u mě zvítězila rodinná 

Vzpomenete si ještě, kdy jste se poprvé 
potkali? 
ZCP:  Poprvé  jsem  Matyáše  potkala  ještě 
jako  malého  chlapce  v  našem  Pianosalonu 
v Hradci na Střeláku. Moje mamka tam teh-
dy pracovala jako vedoucí a Matyáš jednoho 
dne přišel s maminkou a chtěl si zahrát. Od 
první chvíle bylo jasné, že má obrovský talent 
a baví ho to, a tak se domluvili, že k ní bude ve 
volných chvilkách chodit na naše klavíry hrát. 
Přicházel  čím  dál  častěji,  až  se  obě  rodiny 
spřátelily. A troufám si říct, že patříme mezi 
největší  Matyášovy  fanoušky,  přes  všechno 

nadání a profesionalitu je to totiž především 
skvělý a skromný člověk. 
MN: Je to tak, jako dítě si pamatuji spíš Zuzči-
ny rodiče, my dva spolu intenzivně spolupra-
cujeme posledních zhruba osm let. Když se 
ohlédnu zpět, mám pocit, že jsem nechyběl 
u  žádných  významných  okamžiků  poslední 
dekády Petrofu –  znovuotevření Pianosalo-
nu  nebo  slavnostní  otevření  Petrof  Gallery 
- a toho si nesmírně vážím. 
ZCP: To je pravda, u těch prvních okamžiků 
se snažíme být společně. 

Když jste u těch prvních okamžiků, 
kdy jste se poprvé setkal s nástrojem 
značky Petrof? 

hrdost, nechtěla  jsem zahodit práci tatínka, 
ani všech generací Petrofů před námi. Byl to 
ale velký krok do neznáma, protože nejenže 
jsem nebyla z oboru, ale neměla jsem vystu-
dovaný ani obchod, ani ekonomii. Takže jsem 
měla od začátku co dohánět.  

Jaké ty začátky pro vás byly? 
ZCP: Cítila  jsem velký závazek,  ale naštěstí 
jsem si start ve firmě mohla, jak se říká, „na-
dávkovat“. Začínala  jsem v oddělení propa-
gace, ta mi byla nejvíc blízká. Dostala jsem za 
úkol naplánovat a zrealizovat uvedení nové 
řady klavírů s rozměry do té doby pro Petrof 
atypickými a s o třetinu vyšší cenou. Museli 
jsme tehdy vymyslet název i způsob, jak dát 
o téhle novince světu co nejrychleji vědět. 
MN: Nejednalo se o tu celosvětovou soutěž, 
ze které vzešel budoucí Mistral? Na tu si to-
tiž vzpomínám. 
ZCP: Přesně tak, to byl můj první projekt ve 
firmě  –  soutěž  „Vyber  mi  jméno“.  Obeslali 
jsme  tisícovku  ZUŠek  po  celém  světě,  po-
psali  jim  nový  nástroj  a  vyzvali  je,  aby mu 
vymyslely  jméno. Tehdy končila řada Mon-
dial, na kterou jsme chtěli navázat, takže se 
hledal  další  název  na  písmeno  M.  Odmě-
nou byly ony nové klavíry – jeden pro školu 
a druhý pro konkrétního žáka,  jehož návrh 
vybereme.  Vrátila  se  nám  takřka  polovina 
odpovědí,  soutěž  nakonec  vyhrála  žákyně 
jedné  soukromé  školy  poblíž  Varšavy.  Zví-
tězil  název  Mistral,  který  odstartoval  naši 
budoucí  „větrnou  sérii“. Od  té  doby  se dr-
žíme tradice a jméno novému klavíru vybírá 
veřejnost.  Třeba  Storm  zvolili  návštěvníci 
veletrhu ve Frankfurtu, Monsoon zase naši 
zaměstnanci. 

Její firma mistrovské nástroje vyrábí, on je s nevídaným talentem rozeznívá. Nejen láska k pianinům a klavírům, ale také 
k tradicím a příběhům spojuje představitelku páté generace proslulého hradeckého rodu Petrofů Zuzanu Ceralovou 
Petrofovou a talentovaného klavíristu Matyáše Nováka z Hradce Králové. „Hodnoty se dnes ve společnosti rozplývají 

a je na každém z nás, abychom se to pokusili zvrátit,“ shodují se v exkluzivním rozhovoru pro Quartier. 

Osobnosti čísla

ZUZANA CERALOVÁ PETROFOVÁ & MATYÁŠ NOVÁK:

Ve jménu tradic 
a příběhů

„Číňané dnes dovedou vyrobit opravdu cokoli, ale chybí jim 
příběh, tradice. Ty my máme.“

podzim 2021
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To byly ještě ty hezké, klidné časy. 
O tři roky později se firma dostala do 
existenčních problémů. Jak na tu dobu 
vzpomínáte? 
ZCP: Propagaci jsem se věnovala zhruba dva 
a  půl  roku,  když  mě  tatínek  jmenoval  ob-
chodní ředitelkou. Cítila jsem, že se nemohu 
dost  dobře  věnovat  marketingu  bez  toho, 
abych se potkávala s našimi partnery. Tím, že 
jsem byla z rodiny, jsem také řadu věcí vní-
mala citlivěji a měla potřebu s tím něco dělat. 
Jenže krize nás dostihla dřív. Nejprve přišlo 
11. září 2001, atentát na Dvojčata, který vážně 
ochromil dopravu mezi Evropou a USA. My 
měli  tou dobou na Ameriku navázaných víc 
než polovinu tržeb a poté, co nás klíčový zá-
mořský  partner  odstřihl,  začalo  přituhovat. 
V továrně zůstala nezaplacená piana a rázem 
jsme se dostali do přísného hledáčku našich 
věřitelů  - bank. Ze dne na den nám, hezky 
symbolicky,  v  pátek  třináctého  zablokovaly 
účty. Bylo zrovna před výplatami a pravidel-
nými platbami dodavatelům. To byl skutečně 
„černý pátek Petrofu“. 

V té době jste se stala jednatelkou. 
ZCP:  Odstartovala  náročná  jednání  s  ban-
kami, hrozilo, že jim propadne celá továrna, 
a tak jsem se domluvila s tatínkem, že pokud 
to  mám  všechno  podstoupit,  potřebuji  na 
to mandát. Ten jsem získala, ale chyběly mi 
zkušenosti. Spadli jsme do rizikových úvěrů, 
což v praxi znamenalo, že jsme jezdili pravi-
delně referovat do bank, co přesně děláme, 
jaké máme plány, a přitom jsme nesměli s ni-
čím disponovat. Byla to vyčerpávající - klid-
ně  i  osmihodinová  jednání.  Nasadili  na  nás 
specialistu Angličana a veškeré schůzky pro-
bíhaly v angličtině. Nakonec to dopadlo tak, 
že  jsme  museli  předložit  restrukturalizační 
plán. To pro nás znamenalo velké škrty, co se 
týče pobočních závodů i počtu zaměstnanců 
- museli  jsme zkrátka  snížit náklady napříč 
celým provozem. V průběhu roku jsem byla 
nucena propustit 600 našich  lidí. Házeli na 

mě rajčata, domů mi chodily anonymy. Dce-
ři se ve škole smáli, že firma krachuje. Byla 
to těžká doba, ale naštěstí  jsem se obklopi-
la zkušenými krizovými manažery, právníky 
a ekonomy, s jejichž pomocí jsme Petrof za-
čali budovat nanovo. 

Jak se vám v té době kloubila rodina 
a práce? 
ZCP:  Těžko. Nemít manžela,  který  je  odol-
nější povahy, nevím, jak bych to zvládla. Když 
bylo  nejhůř,  tak  se mnou  pomyslně  zatřásl 
a opakoval, že musím jít dál. Stejně jsem ale 
každý večer usínala s pocitem, že zítra to za-
čne zase nanovo, a netušila, jestli to zvládnu. 
Ale když člověk musí, najde vnitřní sílu a pře-
koná to. Myslím, že jsme silnější, než si myslí-
me. Přesto všechno nakonec dopadlo dobře, 
sice  to  trvalo  déle,  než  jsme  předpokládali, 
ale propluli jsme. Když jsem pak v roce 2014 
přebírala titul Manažerka roku, tak mi onen 
Angličan -specialista z banky- jako první gra-
tuloval. Toho jsem si hodně považovala, pro-
tože nám dával opravdu zabrat. S kolegy jsme 
mu přezdívali Trenér. (smích)

Manžel je lékař. Jak zapadl do vaší mu-
zikantské rodiny? 
ZCP:  Velmi  dobře,  má  paradoxně mnohem 
lepší  hudební  sluch  než  já.  (smích)  Hraje 
skvěle  na  housle,  cit  pro  hudbu má  v  krvi. 
Ostatně tím mě před  lety dostal, když  jsme 
se seznámili, hrál na všech kolejních mejda-
nech. Ve sbírce má nahrávky největších svě-
tových  interpretů,  je  v  tomto  oboru  hodně 
vzdělaný. Řadu pracovních rešerší jsme tvo-
řili  spolu, dost  jsem se v  tomto směru díky 
němu naučila. 

Nabízí se otázka budoucnosti. Přála 
byste si, aby vaše děti jednou ono žezlo 
po vás převzaly? 
ZCP: V to doufám! Dcera před maturitou na 
gymnáziu hodně řešila, jestli má nastoupit na 
medicínu a  jít v  tatínkových šlépějích, nebo 

se dát na zahraniční obchod s tím, že by jed-
nou pokračovala se mnou. Nakonec vystudo-
vala zahraniční obchod, ale ve firmě s námi 
de  facto  funguje už od svých  16  let. Když  jí 
bylo  17, narodil  se mi  syn,  a  tak mě musela 
zastoupit na veletrzích, dokonce za mě vzala 
řeč na konferenci v Šanghaji. V současnosti je 
obchodní ředitelkou a jsem na ni moc pyšná. 
Víte,  Číňané  dnes  dovedou  vyrobit  oprav-
du  cokoli,  všechno  napodobí,  okopírují,  ale 
chybí jim ten kus cesty, který jsme si uběhli 
my. Chybí jim příběh. Tradice. To my všech-
no máme a je potřeba to lidem ukázat. O to 
se stará moje sestra Ivana - ředitelka Muzea 
PETROF.  Hodnoty  se  dnes  ve  společnosti 

rozplývají.  Přeji si, abychom dokázali zařadit 
zpátečku a vrátit se do doby, kdy v ní měly 
své  pevné  místo  a  něco  znamenaly.  Ale  to 
je na každém z nás, abychom se to pokusili 
zvrátit.
MN:  S  tím  naprosto  souhlasím.  Hluboce  si 
vážím věcí s tradicí a  lidí, kteří  ji udržují ži-
vou  pro  další  generace.  V  budoucnu  bych 
chtěl  mít  doma  velkorysý  prostor  -  galerii, 
kde bych  shromáždil nástroje  čtyř  význam-
ných značek, jež působily v Čechách v období 
první republiky. To znamená Petrof, Rössler, 
Scholze  a  Förster.  Každý  nástroj měl  tehdy 
úplně jinou barvu, zvuk a jinak se na něj hrá-
lo. Dnes to hodně splývá, až na Petrof, který 
si  svůj  specifický  rukopis  dokázal  uchovat. 
Chtěl bych je mít na jednom místě a ukázat, 
že už tehdy byla jejich kvalita opravdu vysoko. 

Je pravda, že právě piana a klavíry čas-
to symbolizují kus rodinné historie. 
Něco, co se předává z generace na ge-
neraci. 
ZCP:  Všechny  nástroje,  které  jsme  kdy  vy-
robili,  mají  své  unikátní  rodné  číslo  a  jsou 

Osobnosti čísla

Zuzana 
Ceralová Petrofová

„Ze dne na den nám v pátek 
třináctého zablokovali účty.“

Narodila se 30. 9. 1968 
v Hradci Králové.

Současná prezidentka Petrof 
Pianos, představitelka páté 
generace Petrofů.

Je vdaná a má dvě děti.

podzim 2021
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jsem se nepodíval po železnici, tam jsem vy-
razil na kole. S klidným srdcem mohu říct, že 
mám zdejší luhy a háje opravdu v malíčku. Na 
Mostka jezdím na houby, na Nový Hrádek do 
Podorlicka zase pravidelně vyrážím za přítel-
kyní. Spíš než město mám rád vesnici, takže 
v nějaké vesničce v Podkrkonoší bych ten ži-
vot strávil rád. 

Zaujalo mě, když jste v jednom z roz-
hovorů zmínil, že nejste úplně „sou-
časný člověk“ a občas si připadáte, jako 
byste se narodil málem před 150 lety. 
To byste si s tehdy čerstvým výrobcem 
pian, Zuzaniným prapradědečkem An-
tonínem, asi rozuměl. 
MN: Kdyby to bylo možné, rozhodně bych si 
ho přál poznat. Určitě bych ho požádal o ná-
vštěvu jeho dílny a zeptal se ho, kde by rád 
svůj podnik viděl za 150 let.

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

zaznamenané  v  tzv.  opusové  knize.  V  ní  se 
dočtete jména mistrů a další detaily výroby. 
Týdně nám přijde v této souvislosti zhruba 70 
dotazů z celého světa. Zákazníky velmi zají-
má, v jakém roce bylo vyrobeno piáno, které 
mají doma, kdo se na něm podílel, řeší  jeho 
opravu. Naše nástroje jsou pro ně hodnotou, 

dědictvím, vzpomínkou. Stejně jako pro Ma-
tyáše. Za 150 let fungování opustilo naše to-
várny na 635 tisíc nástrojů. 
MN: To  je obrovské číslo.  Jen v naší  rodině 
máme čtyři – dvě křídla a dvě pianina a vní-
mám to také tak – zkrátka k nám patří.  

Panuje mezi vámi symbolická symbi-
óza – Petrof nástroje vyrábí, vy na ně 
hrajete. Zajímáte se z pozice interpre-
ta právě i o jejich „vnitřnosti“, jejich 
výrobu? 
MN: A jak! Klavír jako nástroj je mým obrov-
ským  koníčkem,  už  si  ho  zvládnu  v  rámci 
možností doladit sám a stále koketuji s my-
šlenkou naučit se to profesionálně. Když při-
jede před koncertem ladič,  jsem na vrcholu 
blaha a po celou dobu se od něj nehnu. Je to 
vedle samotného hraní moje další vášeň.
 
Jednou z těch vášní je i chovatelství. 
Co máte momentálně ve svém chova-
telském repertoáru? 
MN: Aktuálně slepice a husy. Slepic mám pět 
plemen, a co se hus týče, věnuji se tradiční-
mu plemenu České huse. Je na červené listi-
ně ohrožených druhů, také se pyšní dlouhou 

tradicí a je ve spoustě věcí specifické. Letos 
se mi dokonce povedl i jejich odchov, z toho 
mám velkou radost. 

Koncertujete od první třídy a sbíráte 
jednu klavírní cenu za druhou. Které si 
považujete nejvíc? 
MN: Co se týče soutěžních úspěchů, tak nej-
víc je to druhé místo z mezinárodní soutěže 
Edvarda Griega v Norsku, kde jsem se ze 132 
klavíristů do 32 let umístil na 2. místě. Ještě 
víc  si  ale  vážím  všech  koncertů,  po  jejichž 
skončení za mnou z publika přijdou a řeknou, 
že to byl nejkrásnější koncert jejich života. To 
jsou ty největší odměny, které může umělec 
dostat. Češi jsou poučené, vnímavé a nároč-
né publikum. Tradice kultury je u nás velmi 
dlouhá a silná. 

Co vy a budoucnost. Plánujete se jako 
klavírista živit do důchodu? 
MN:  To  je  otázka.  Na  rozdíl  od  popových 
zpěváků nebo třeba sportovců, mají klasičtí 
umělci výhodu v tom, že nepotřebují být ex-
trémně mladí ani pohlední, aby mohli vystu-
povat. Důležité jsou zkušenosti. Třeba ruský 
pianista Vladimir Horovitz koncertoval ještě 

v 80  letech, což  je  rarita, ale  jeho nahrávky 
z té doby mají pořád neuvěřitelnou energii. 
Určitě bych se také v budoucnu rád věnoval 
dirigování, to je můj velký sen odmalička. 

Kdybyste se rozhodli, mohli byste 
žít kdekoli na světě. Vy ale zůstáváte 
v rodném Hradci. Proč?  
ZCP: Já se nedávno přestěhovala pět kilome-
trů za město, počítá se to? (smích) Neměnila 
bych, jsem tu spokojeně ukotvená rodinnou 
tradicí. Cítím povinnost se o naši firmu starat 
a v pořádku ji předat dál. Samozřejmě nikdy 
nevíte, co přijde, ale udělám všechno proto, 
abych svůj úkol splnila. Jsem vlastenec, Čes-
kou republiku mám v srdci a budu vždycky 
ctít  vše  české.  Českou  ruční  práci,  umělce, 
sportovce. Zároveň jsem ale doma všude na 
světě,  všude  se  mi  líbí  a  všude  mi  chutná. 
Moc ráda cestuji a svět vnímám jako příleži-
tost. Srdcem jsem ale navždycky Hradečačka.
MN: Vnímám to velmi podobně  jako Zuzka, 
na Českou  republiku nedám dopustit,  cítím 
se být vlastencem a speciálně k našemu vý-
chodočeskému  regionu  mám  opravdu  vře-
lý  vztah.  Rád  jezdím  vlakem,  všechny  tratě 
v našem kraji mám poctivě projeté – a kam 

Osobnosti čísla

Matyáš Novák

Narodil se 20. 6. 1998 v Hradci 
Králové.

Talentovaný klavírista, který 
koncertuje od svých šesti let, 
vítěz mnoha prestižních cen. 
Sólové vystoupení už odehrál 
i v slavné Carnegie Hall v New 
Yorku.

Je součástí volného sdružení 
umělců Petrof Art Family. 

Poslechnout si ho můžete 
naživo první adventní neděli 
v Petrof Gallery.

„Chovám slepice a české husy. Letos se mi dokonce 
povedl jejich odchov.“

podzim 2021
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Quartier

Co si na své kulatiny zaslouží každý oslave-
nec? Pořádný dort, zástup gratulantů a v pří-
padě  Quartieru  i  celou  řadu  inspirativních 
a  úspěšných  osobností  z  východních  Čech. 
Ostatně nic z toho nechybělo na letním před-
stavení  v  pořadí  již  20.  vydání  našeho  ma-
gazínu.  Zdaleka  to  však  nebyl  jediný  důvod 
k  oslavě:  současně  jsme  našim  partnerům, 
ambasadorům  a  přátelům  magazínu  moh-
li osobně představit novou redakci, která se 
začátkem roku otevřela na pěší zóně v Hradci 
Králové. A protože rádi sdílíme, najdete v je-
jích moderních prostorách také Nadační fond 
Aquapura, který pomáhá tromboembolikům, 
a  neziskovou  organizaci  Hradec  si  pomáhá, 
která podporuje lokální podnikatele. Ostatně, 
přijďte se za námi podívat i vy! Těšíme se na 
adrese Švehlova 512.

(red)

Kulaté vydání 
& nová redakce

podzim 2021



Zveme Vás do klubu…

Clubu!

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

O co jde? Quartier Club:

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

v období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
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Byznys

Upoutá na první pohled, nadchne luxusní adresou a uspokojí i ty nejnáročnější rezidenty. Ambiciózní developerský projekt 
holdingu BICZ  v sobě pojí vše, co se očekává od moderního bydlení 21. století. Důraz na ekologii, design i funkčnost. Poznej-

te s Quartierem budoucí Garden Tower neboli „Zelenou věž“.

Garden Tower – 
bydlení s budoucností

podzim 2021
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Už samotný název stavby napovídá, že se 
holdingu  BICZ  nelení,  ale  hlavně  zelení. 
Vzrostlé  stromy  na  balkonech,  vestavné 
truhlíky a  integrovaná závlaha  i speciálně 
navržené  nenápadné  otvory  pro  hnízdě-
ní  ohroženého  druhu  rorýse  obecného 
– nejen  tím se bude pyšnit budoucí Gar-
den  Tower,  která  právě  pod  taktovkou 
BICZ začne růst v Koněvově ulici na Pra-
ze  3.  Atraktivní  lokalita,  skvělá  dopravní 
dostupnost  a  blízkost  zeleně  dělá  z  této 
městské  části  skvělou  investiční,  rezi-
denční  i  developerskou  příležitost.  „Je to 
jednoznačně naše nejprestižnější stavba 
zejména svojí polohou. Stavět v naší me-
tropoli je pro nás pocta a velký závazek. 
Vzhledem k tomu, že na projektu spolu-
pracujeme s velmi zkušeným architektem, 
vzniká velmi unikátní a zajímavá stavba, 
u které jsou zelené fasády, vzrostlé stromy 
a hnízdící ptactvo třešničky na pomyslném 
dortu,“  potvrzuje  šéf  představenstva  hol-
dingu Milan Filo.  

Budově dominuje věž, která nejenže vyja-
dřuje prestiž projektu,  ale  také zajistí  lu-
xusní výhled do širokého okolí. Jedinečné 
je pojetí prostoru balkónů, které jsou ote-
vřené, případně řešené jako polootevřené 
lodžie  s  posuvnými  panely.  Uvnitř  vznik-
nou samostatné byty ve vysokém standar-
du splňujícím soudobé nároky na bydlení. 

Kromě  obvyklé  skladby  bytů  v  různých 
dispozicích  počítá  návrh  i  s  prostorný-
mi  penthousy  na  vrcholku  věže.  Střecha 
poskytne  prostor  pro  menší  soukromé 
předzahrádky  a  velkorysou  zahradu  pro 
relaxaci  a  rozvoj  komunitního  života. 
Kombinace  stálezelených  a  opadavých, 
listnatých  i  jehličnatých  kultivarů  zajistí 
v létě přirozený stín a v zimě nebrání solá-
rním tepelným ziskům. O celkovém zlep-
šení tepelného a vlhkostního mikroklima-
tu celé budovy nemluvě. Společné garáže 
a technické zázemí skryje podzemní pod-
laží. V okolí budovy  tak vznikne otevřený 
prostor pro  volný pohyb místních, mobi-
liář  a  další  zeleň.  „Projekt Garden Tower 
je pro nás dalším důkazem ESG přístupu 
ve výnosových nemovitostech. Tedy tvořit 
je odpovědně, udržitelně a s pozitivním 
ekologickým dopadem,“  doplňuje  členka 
představenstva  a  ředitelka  divize  Design 

Daniela Filo s tím, že neoficiálně se jejich 
projektu v Praze už  teď přezdívá  „Zelená 
věž“. 

Kromě příznivců bydlení šetrného k přírodě 
se  o  Garden  Tower  pochopitelně  zajíma-
jí  také  investoři.  Už  teď,  v  raných  stádiích 
příprav, mají v holdingu řadu zájemců. „Ne-
zastírám, že projekt je vzhledem k součas-
ným cenám v Praze a velké kupní síle velmi 
ziskový. Je také zajímavý tím, že ho budeme 
financovat s partnerem, který na sebe vezme 
investiční závazek i riziko času. Holding tedy 
v tomto případě nebude podstupovat klasické 
developerské riziko,“ dodává Robin Šimek, šéf 
divize  Finance  a  člen  představenstva  hol-
dingu. V BICZ tak  znovu dokazují, že atrak-
tivita, luxus a pohodlí mohou jít ruku v ruce 
s přírodou a odpovědným přístupem k okolí. 

Michaela Zumrová 
foto: archiv

Byznys

Nakupují, prodávají a vlastní 
pestré portfolio nemovitostí 
napříč celou republikou. Realitní 
projekty vybírají a modernizují 
tak, aby produkovaly maximální 
možný zisk.

Jsou stabilním hráčem na poli 
nemovitostí, jejichž prostřednic-
tvím zhodnocují finance svých 
partnerů.

Podporují nadace, charitativní 
projekty a iniciativy, jako jsou NF 
Aquapura podporující péči o pa-
cienty s tromboembolií či nadace 
Active HANDY, která pomáhá 
handicapovaným.

O BICZ

„Projekt je pro nás dalším 
důkazem ESG přístupu ve 

výnosových nemovitostech.“ 

podzim 2021



Nová tvář hradecké 
advokacie

V  létě úspěšně složil zkoušky, a  rozšířil tak řady advokátů královéhradecké pobočky  ARROWS advisory group. 
Jaké výzvy čekají specialistu na korporátní, energetické právo a problematiku korporátních dluhopisů Mgr. Lukáše 

Nálevku a jak vzpomíná na své koncipientské roky v jedné z největších poradenských skupin v zemi?  

Jste další advokátskou tváří ARROWS. 
Jaký to je pocit po všech těch letech 
příprav a studia? 
Troufám si říct, že úspěšné složení odborné 
profesní  zkoušky,  ať  už  advokátní,  justiční 
nebo třeba notářské, je pro každého právní-
ka jedním z nejdůležitějších momentů v jeho 
pracovním životě. Je to satisfakce, zúročená 
časová investice do rozvoje sebe sama před-
chozím vysokoškolským studiem, neustálým 
dalším  vzděláváním  se  a  samozřejmě  hodi-

nami  často  mravenčí  a  psychicky  náročné 
práce.

Jak vzpomínáte na svou předchozí 
koncipientskou praxi, kterou jste také 
absolvoval v ARROWS pod taktovkou 
jednoho z partnerů?  
Jako  na  velmi  kvalitní  a  všestrannou  a  své-
mu školiteli JUDr. Lukáši Slaninovi bych za ni 
touto cestou rád poděkoval. Díky ní pro mě 
posun do postavení  advokáta nepředstavuje 

žádný obtížný skok. Na druhé straně nemůžu 
opomenout fakt, že status advokáta s sebou 
nese pro mě veledůležitý aspekt svobody ve 
smyslu možnosti organizovat si ve vyšší míře 
čas podle svého.

Specializujete se na korporátní a ener-
getické právo. Čím vás zlákala právě 
tato kombinace?
S  energetickým  právem  to  v  mém  případě 
byla, jak už to tak v životě bývá, jedna veliká 
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náhoda.  Když  jsem  před  čtyřmi  lety  obdr-
žel  pracovní  nabídku  na  pozici  advokátního 
koncipienta s tím, že by se část mé budoucí 
agendy  měla  týkat  energetiky,  uznávám,  že 
to pro mě tehdy nebyl právě „trhák“. Co mě 
zaujalo, byl fakt, že se jednalo o pozici v ad-
vokátní kanceláři Dohnal Pertot Slanina, kte-
rou  jsem měl delší dobu v hledáčku. Byla to 
zkrátka hozená  rukavice,  kterou  jsem zvedl. 
Později jsem začal přicházet na to, že je v ob-
lasti  energetiky v  jejím nejširším slova  smy-
slu potenciál a začal se o ni zajímat hlouběji. 
Oproti tomu v korporátním právu jsem našel 
zalíbení už při studiích na právnické fakultě. 
Brzy se ukázalo, že výzva v podobě energetiky 
s sebou přináší klienty – obchodní korporace 

podnikající  v  energetických  odvětvích,  kteří 
se bez právního poradenství v záležitostech 
korporátního  práva  neobejdou.  Při  výčtu 
oblastí své specializace ale nesmím zapome-
nout ani na problematiku emisí korporátních 
dluhopisů, která již co do objemu práce příliš 
nezaostává za oběma shora uvedenými kate-
goriemi.

Kdo je tedy váš typický klient? 
Širší  škála  osob od obchodních  společností, 
jejich  společníků,  akcionářů  či  členů  statu-
tárních  orgánů  přes  spolky  nebo  jejich  čle-
ny až po živnostníky. V oblasti energetiky to 
může být jakýkoliv subjekt, který už v ener-
getických  odvětvích  na  základě  udělené  li-

cence  podniká  (typicky  výrobce,  dodavatel, 
nebo  jiný držitel  licence),  ale  i  takový, který 
teprve  hodlá  u  Energetického  regulační-
ho  úřadu  požádat  o  udělení  licence.  Často 
jsou  to  rovněž  regionální podnikatelé,  ať už 
etablované  obchodní  společnosti,  pro  které 
je právní podpora přímo esenciální  součástí 
jejich obchodní činnosti, jelikož by se bez ní 
například  nemuseli  vyvarovat  uzavření  ne-
výhodného  dodavatelsko-odběratelského 
kontraktu. Jsou to také začínající podnikatelé, 
kterým pomáhám  s  výběrem vhodné  formy 
podnikání,  založením  obchodní  společnosti, 
nastavením  vztahů mezi  společníky,  přípra-
vou vzorové smluvní dokumentace a podob-
ně. Daleko častěji než dříve dnes pomáhám 

těmto podnikatelům také s přípravou veškeré 
dokumentace emise korporátních dluhopisů 
a nastavením procesu úpisu dluhopisů. 

Ve své praxi musíte čelit řadě výzev. 
Která byla pro vás zatím ta největší? 
Napadá  mě  jeden  aktuálně  řešený  případ, 
který  je  skoro  dvakrát  starší  než moje  celé 
působení  v ARROWS.  Je  to  svým způsobem 
odstrašující  zkušenost,  avšak  s  pozitivním 
výsledkem v dohledu. Jedná se o sedm let tr-
vající  sérii  šesti nebo sedmi soudních řízení 
(sporných  i  nesporných),  na  jejichž  počátku 
byl  rozkol  jediných  dvou  společníků,  co  do 
velikosti  poměrně  běžné,  obchodní  společ-
nosti. Nefungující  společnost, majetek  ztrá-

cející  na  své  hodnotě,  narůstající  náklady 
účastníků řízení na právní zastoupení a soud-
ní výlohy, kumulující se stres - to vše s sebou 
taková řízení mohou nést. I přes to všechno 
se nám podařilo v posledních měsících oži-
vit naději, že se účastníci na svém vypořádání 
dohodnou  mimosoudně  a  všechna  vedená 
řízení tím budou ukončena. 

Jste rodák z Miletína, studia vás zavedla 
do Olomouce a nyní jste zpět v Hradci. 
Co pro vás znamenají východní Čechy 
– nelákala vás nikdy Praha nebo právě 
třeba Olomouc? 
Východní Čechy, a Miletínsko především, jsou 
pro mě domovem, kde jsem jako kluk vyrostl 
a kam se budu vždycky  rád vracet. Ostatně 
žije  tu  celá moje  rodina.  Lákání  Prahy  jsem 
již jednou neodolal a strávil tam čtyři roky při 
studiu na střední škole. Srdcovou záležitos-
tí  pro mě  ale  zůstává  studentská Olomouc, 
z té se mi po ukončení svých studií na zdejší 
právnické fakultě skutečně odcházelo velice 
těžko.

Když v práci konečně zaklapnete počí-
tač a máte volno, jak ho trávíte?
Záleží  na  tom,  o  jak  dlouhém  volnu  je  řeč. 
Dejte mi dva měsíce a já si ještě dnes zabalím, 
zítra  s  krosnou na  zádech odletím na Nový 
Zéland a nebudu zpět dřív než poslední den 
před půlnocí. (smích) To se mi poštěstilo před 
více než dvěma  lety. Když by  to nebyly dva 
měsíce, ale realističtěji dva týdny, tak ty zase 
s radostí strávím hikingem v národních par-
cích Černé Hory, odkud  jsem se  vrátil  před 
pár dny. Během pracovního týdne a o víken-
du nejraději  trávím čas  s  blízkými,  aktivním 
sportem (jako je běh, fotbal nebo fitko), či re-
laxem s knihou a šálkem dobré kávy.

(red), foto: Jakub Misík
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ARROWS advisory group je pora-
denskou skupinou zaměřenou na 
oblast práva a daní včetně dotační 
a pojišťovací asistence. To vše pod 
jednou střechou. Se svými kance-
lářemi v Hradci, Praze a Olomouci 
a dalšími devíti kontaktními místy 
napříč regiony patří mezi jednu 
z největších poradenských skupin 
v republice, přičemž má přesahy 
i do zahraničí.

O ARROWS

„Status advokáta s sebou nese pro mě veledůležitý aspekt 
svobody ve smyslu organizace času podle svého.“
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Na úvod jedna obligátní otázka: inovace 
do firem – to je poměrně široký pojem. 
Co pro klienty v rámci spolupráce za-
jišťujete a v čem konkrétně jim pomá-
háte? 
Zavádíme  do  firem  změny.  Navrhujeme  je 
na základě finančních a nefinačních výsled-
ků, kondice technologického zázemí, funkč-
nosti podnikových systémů a celkové pozice 
společnosti  na  trhu.  Důležité  je  projektovat 
inovace  v  souladu  s dlouhodobými  cíli  spo-
lečnosti. Naším záměrem a hlavním úkolem 
je zvyšovat konkurenceschopnost firem a na-
opak snižovat nepotřebné provozní náklady. 

Přitom změny ze své povahy většinou 
moc populární nejsou. Jsou jim firmy 
i tak otevřené? 
Vždycky se snažím naladit na atmosféru v da-
ném kolektivu a změny dělat citlivě. Většinu 
přesvědčí, když srozumitelně vysvětlím jejich 
cíle,  konkrétní  výhody  i  důvody,  proč  nelze 
pokračovat tak, jak to bylo nastavené dosud. 
Naší  vzácnou výhodou  je,  že dokážeme po-
soudit aktuální stav opravdu objektivně a bez 
emocí,  s vidinou skutečného užitku pro fir-
mu. Tohle dokázat je z pozice majitele nebo 
ředitele samo o sobě poměrně obtížné, tudíž 
s námi přichází i řada „aha momentů“. Chce 
to co největší otevřenost a asertivní komuni-
kaci. V zásadě ale platí, že když mají změny 
pozitivní dopad na zaměstnance, sami je po-
tom chtějí a aktivně k nim přispívají. Vedení 
společnosti chce inovacemi zlepšit výsledky, 
snižovat  zbytné  provozní  náklady,  zkrátka 
maximalizovat ekonomické úspory. Zaměst-
nanci od nich zase čekají ulehčení své práce. 
Naší rolí je tyto dva světy propojovat, aby byly 
spokojené obě strany a firmě se dařilo. Nikdy 
klientům neříkám, že to bude bez práce. Když 
ale vydrží, kýžený efekt se dostaví. Navrhnout 
vhodné  inovace,  odsouhlasit  je  s manažery, 
vtáhnout je do děje, aby motivovali své pod-
řízené,  změny  vyžadovali  a  pomáhali  s  je-
jich realizací –  to  jsou naše úkoly, ale práce 
je to společná. 

Sama přitom čerpáte z bohatých zku-
šenosti z oblasti lean managementu, 
tedy tzv. štíhlého řízení. Jak na tyto 
„zaměstnanecké doby“ vzpomínáte?
Vzpomínám na ně ráda a s vděčností. Nejprve 
jsem se učila tvořit pracovní postupy, kontro-
lovat kvalitu výrobků a stanovovat časy ope-
rací.  Poté  jsem  se  seznámila  s  technickými 
normami a začala pracovat jako interní audi-
torka v různých závodech. To mi hodně ote-
vřelo oči a vlastně z toho čerpám dodneška. 
Naučila  jsem  se  velmi  rychle  vyhodnocovat 
aktuální stav firemních procesů a komplexně 
přistupovat  k  řešení  problémů.  V  roce  2012 

Říká se, že změna je jediná jistota v životě. Simona Bidlová si tohle přísloví 
vzala doslova za své a vybudovala na něm úspěšné podnikání. Dlouholetá 
lean manažerka korporátních společností dnes vzdělává firmy a podnikate-
le a pomáhá jim inovovat na všech úrovních, napříč různými obory. „Nikdy 
klientům neříkám, že to bude bez práce. Ale když vydrží, kýžený efekt se 
dostaví,“ říká v rozhovoru majitelka společnosti INOVACE DO FIREM.

Inovace 
s lidskou tváří

Byznys
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jsem  pak  začala  pracovat  jako  lean  mana-
žerka a mým úkolem bylo minimalizovat úsilí 
v jednotlivých procesech, tedy lidskou práci, 
pro maximální výtěžnost – zisk a šetrné za-
cházení se zdroji. Samozřejmě s ohledem na 
maximální  spokojenost  zákazníků.  A  to  byla 
teprve  škola.  Věnovala  jsem  se  organizaci 
práce,  hlídala,  zda  nastavené  strategie  ve-
dou ke kýženým výsledkům, tvořila metodi-
ky k řešení problémů… Ze své pozice jsem si 
mohla vybrat: buď se budu soustředit na je-
den segment podniku, nebo budu zasahovat 
do všech procesů napříč firmou. Vybrala jsem 
si druhou cestu, protože je z mého pohledu 
nejvíce funkční. To, jak podnik bude, nebo ne-
bude fungovat, totiž není záležitostí jednoho 
procesu, protože problémy většinou nastávají 
na jejich hranicích. To znamená, že každý dělá 
svou práci dobře, ale vzájemně se neprolínají. 
Prací lean manažera je tyto hrany obrušovat 
tak, aby z toho pozitivně těžila celá firma.

Co vás tedy nakonec přimělo přejít na 
„druhou stranu barikády“ a začít pod-
nikat? 
Co mě nakonec vylákalo z té krásné bubliny, 
kde  se  sto  procent  času  věnujete  tomu,  co 
umíte  a  „jen“  se  v  tom  vzděláváte?  (smích) 
Začala  jsem  si  všímat  podobností  interních 
procesů výrobních a nevýrobních firem. Ač-
koli mi všude hned v úvodu řekli,  že u nich 
je to specifické, popravdě je to všude stejné. 
Všechny firmy řeší v nějaké podobě plánová-
ní, objednávání, nákup materiálu nebo logis-
tiku.  Zároveň  pro mě  bylo  výzvou  aplikovat 
tuto standardizaci i mimo mé tehdejší zamě-
ření - automotive. S kolegou finančním ředi-
telem jsme často diskutovali o blahodárném 
vlivu  lean procesů na úsporu nákladů a cel-
kově  dobrou  finanční  kondici  společnosti, 
a tak se zrodila prvotní myšlenka podnikání. 
Nebylo  úplně  jednoduché  najít  formou  ex-
terní spolupráce lean managementu cestičku 
do firem. Nakonec se jako přijatelná varianta 
ukázala realizace jednotlivých projektů. 

Už jste to zmínila, ale váš životopis je 
plný jmen velkých společností z oblas-
ti automotive. To je především mužská 
doména. Jak se vám v takovém klimatu 
fungovalo, bylo v něm snazší nebo na-
opak těžší zavádět nové procesy a na-
vrhovat řešení? 
O zajímavé situace nebyla nouze. (smích) Nic-
méně mužský kolektiv má své nepopiratelné 
výhody: pracuje se v něm rychle. Muži obec-
ně  příliš  nehledí  na  detaily,  chtějí  vědět,  že 
to bude fungovat a  ideálně že to bude brzy. 
Stanovíme si cíle, základní koncept jejich pro-
vedení, zvolíme realizační tým a poté mě ne-
chají s důvěrou pracovat, aniž by do procesu 

příliš zasahovali. A to mi vyhovuje. Samozřej-
mě  to nejde vždy,  když  se  jedná o  složitější 
projekt, nemají takovou trpělivost - ta je spí-
še ženskou doménou. V takových případech 
rozděluji úkoly do dílčích projektů a snažím 
se  vysvětlit,  že  inovační  proces  vyžaduje 
opravdu detailní přípravu a propracovanost. 
To, že  jsem žena, vnímám jako výhodu, baví 
mě přinášet ženský element. Když muži ztrá-
cí trpělivost, mám dost empatie a vůle. Vydr-
žím, dokud nedojdeme do zdárného konce. 

Co tedy bývá většinou prvním impul-
zem k tomu, aby s vámi firma navázala 
spolupráci? 
Obvykle je to nespokojenost. Trápí je firemní 
výsledky,  potřeba  restrukturalizace,  nedo-
statek zakázek, nízké zisky, vysoké provozní 
náklady, nedostatečná konkurenceschopnost 
z  hlediska  cen  nebo  servisních  služeb,  ne-
schopnost dodávat včas své výrobky či služby 
případně možnosti  vlastního  růstu  na  trhu. 
Spolupracujeme s výrobními podniky z růz-

ných  odvětví,  jako  je  automotive  a  průmysl 
obecně, ale také se službami i s neziskovým 
sektorem.  Věnujeme  se  také  jednotlivcům 
v oblastech vzdělávání a profesního rozvoje.

Dá se obecně říct, co tuzemské firmy 
v současnosti nejvíce pálí nebo i v tom-
to případě platí, že co firma to unikát?
Vnímám zvýšený zájem o nastavení dlouho-
dobé firemní strategie, a to především z dů-
vodu  nejistoty  kolem  aktuální  covid  situace 
a  vládních  omezení.  Ze  stejného  důvodu  je 
spousta firem nucena výrazně snižovat pro-
vozní náklady a revidovat kalkulace. Těm se 
speciálně  věnujeme  v  rámci  našich  vzdělá-
vacích programů. Právě kurzy kalkulace ná-
kladů  jsou  velmi  oblíbené.  Učíme  číst  data 
z účetnictví, jak si složit kalkulační vzorec i co 
všechno do své kalkulace zahrnout. Silné fir-
my, které cítí na trhu příležitost, se zase snaží 
získat náskok před konkurencí automatizací 
či digitalizací. 

Díky své dlouholeté praxi máte skvělé 
srovnání. Změnily se podle vás za po-
slední roky potřeby nebo očekávání fi-
rem v oblasti inovativních řešení a pro-
cesů? 
Inovace  dnes  doslova  hýbou  světem,  jsou 
podporované státem i Evropskou unií. V po-

předí je především technické zázemí, ve vel-
kém se prosazuje automatizace a robotizace. 
Vždycky  je  ale na místě dobře vybrat,  co  je 
vhodné právě pro váš podnik. Hodně trendy 
jsou  v  současné  době  produktové  inovace, 
které úzce souvisí se zákaznickým servisem. 
Jsou bezpochyby skvělé, ale někdy jsou změ-
ny  zaváděny  tak  rychle,  že  se  výrobek  ani 
nestihne zabydlet na trhu a už  je nahrazen. 
Výsledky  potom  nejsou  uspokojivé,  takto 
prováděné  inovace  jsou  neekonomické,  ge-
nerují problémy uvnitř organizace a mohou 
ovlivňovat  kvalitu  produktů  a  služeb.  Pozi-
tivní trend pozoruji také v oblasti procesních 
inovací. Firmy se snaží zdokonalovat své pro-
cesy, snižovat množství odpadů a případně je 
recyklovat. Více se mluví o cirkulární ekono-
mice, jako o cestě k udržitelnému průmyslu. 
Velký  rozmach  vnímám ve  využívání  ucele-
ných  podnikových  systémů.  A  to  hodnotím 
velmi dobře. Aktuální jsou také marketingové 
a  organizační  inovace,  díky  kterým  mohou 
firmy efektivně podporovat prodeje výrobků 

a služeb, ale také interní organizaci při home-
-officech v době lockdownu nebo omezování 
prodejů a služeb.

Když spolupráci s firmou navážete 
a rozjedete, v jaký moment z ní opět 
odcházíte? Kdy je takříkajíc hotovo?  
Klientům předáváme běžící projekt, který  je 
vyzkoušený  v  provozu  a  o  kterém  víme,  že 
funguje.  Zároveň  připravujeme  i  potřebnou 
dokumentaci:  pravidla,  směrnice,  návod-
ky  –  vše,  co  po  našem  odchodu  zajistí,  že 
zavedené inovace poběží dál, jak mají. Záro-
veň proškolujeme klíčové činitele. Až teprve 
potom odcházíme. Oficiální předání probíhá 
formou  prezentace  vrcholovému  manage-
mentu. Ukazujeme, co se povedlo, co zatím 
zůstává otevřeno, díváme se na výpočet od-
hadu finančních úspor. To je většinou klíčová 
informace. Jak jsem zmínila v úvodu – v očích 
managementu mají  inovace  generovat  eko-
nomický  efekt,  v  očích  zaměstnanců  zase 
přínos v podobě ulehčení jejich práce. V zá-
věrečné  zprávě  také  doporučujeme  vhodné 
aktivity  pro  další  zlepšování  a možnosti  in-
vestic nebo dalších úspor. 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora

„Na kurzech klienty učíme číst data z účetnictví, jak si složit 
kalkulační vzorec i co všechno do své kalkuce zahrnout.“

Byznyspodzim 2021
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Vyrostla jste ve sportovní rodině. 
Tatínek Jaroslav Mudruňka je jednou 
z nejvýraznějších osobností hradec-
kého fotbalu 70. let. Vy sama jste byla 
členkou basketbalové reprezentace. 
Co pro vás znamená sport? 
Něco  úplně  přirozeného,  běžnou  součást 
života. Doma nás  k němu  se  sestrou  vedli 
odmalička. Začínala jsem s atletikou, poslé-
ze nastoupila do sportovní třídy na ZŠ Sever 
a objevila basketbal. Aktivně jsem hrála sko-
ro do 19 let, než mě zastavilo zranění. Pro-
šla jsem si mládežnickými reprezentačními 
týmy, vzpomínám na ty doby moc ráda!  

Nelákal vás nikdy fotbal? 
To nikdy. Ani taťka mě nepřemlouval, abych 
to  šla  zkusit.  Jako  divák  jsem  ale  chodila 
často a ráda! Dodneška si pamatuju na zá-
pas se Spartou, kde jsme se s holkami z bas-
ketbalu tlačily hned v první řadě za plotem, 
protože byl úplně plný stadion. 

Stadion, který se díky rekonstrukci 
brzy změní k nepoznání. Těšíte se na 
nová malšovická „lízátka“? 
Těším  se moc! Myslím,  že  jít  na  fotbal  už 
dávno  není  pouze  o  tom  jít  za  sportem, 
ale  taky se  jít pobavit – klidně s celou ro-
dinou.  Všichni  víme,  že  současný  stadion 
o zábavě moc nebyl. Pokud tedy nepočítá-
te  to,  že na vás pršelo,  sněžilo nebo pralo 
sluníčko. Nový  stadion  je  skvělou  zprávou 
nejen pro fotbal, ale i ostatní sporty, kultur-
ní a společenské akce. Naše město si podle 
mě zaslouží důstojný stadion. Když to vez-
mu z pohledu své funkce, bude to pro nás 
znamenat  velkou  příležitost  přilákat  nové 
partnery, kterým budeme mít možnost ko-

naopak je to pro mě osobně příjemnější než 
pracovat v ženském kolektivu. Za těch 11 let, 
co tu jsem, jsem se s nimi naučila vycházet 
a funguje to skvěle.

Klub je aktuálně kvůli probíhajícím 
stavebním pracím ve „vyhnanství“. Už 
podruhé v historii hrajete na stadio-
nu v Mladé Boleslavi. Jak to zvládáte? 
Když jsme byli v Boleslavi hosty poprvé, byla 
jsem zrovna na mateřské a nezažila to. Tak-
že pro mě je to vlastně poprvé. Znamená to 
hodně cestování navíc, na druhou stranu to 
ale beru tak, že to do dostavby nového sta-
dionu  prostě  musíme  zvládnout.  Všechny 
nás motivuje vize,  že budeme ve vlastním. 
A mnohem hezčím!  

Michaela Zumrová 
foto: FC Hradec Králové

nečně nabídnout odpovídající VIP prostory, 
reklamní plochy a veškerý související servis. 

Staráte se o VIP klienty a partnery. 
Dostanete se do kontaktu i se samot-
nými hráči? 
Dostanu,  mám  totiž  mimo  jiné  na  starost 
i sportovní vybavení - od dresů po vycház-
kové  oblečení. Myslím,  že mě  kluci  berou 
úplně v pohodě, a i když jsem ženská, máme 
super kamarádský vztah. Ví, že kdykoli něco 
potřebují,  můžou  za mnou  přijít.  Když  od 
nich  naopak  něco  potřebuji  já,  vyjdou  mi 
vstříc. Bez nadsázky říkám, že jsme tu jedna 
velká rodina. 

To je pravda, jste možná jediná žena 
v celém klubu. Jaké to je? 
S paní ekonomkou jsme dvě, takže se tu ne-
bojím.  (smích) Opravdu, vůbec si nestěžuji, 

Když o svém pracovním kolektivu prohlásíte, že jste jedna velká rodina, může se to zdát trochu jako klišé. V případě 
Soni Suché, asistentky vedení FC Hradec Králové, to však platí doslova. Na stadion chodila už jako malá holka, její 
tatínek je jednou z  legend královéhradeckého fotbalu a  dodneška trénuje zdejší Fotbalovou školičku. „Sport byl 
pro mě vždycky přirozenou součástí života,“ říká v  rozhovoru pro Quartier někdejší basketbalová reprezentantka. 

Od basketu 
k fotbalu  

Soňa Suchá s tatínkem Jaroslavem

podzim 2021
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Tonya Graves 

Rodačka ze státu New York, 
která už víc jak 25 let žije 
v Česku. Zpěvačka známá pře-
devším z kapely Monkey Busi-
ness, objevila se ale i v televizi 
nebo na stříbrném plátně. 
Zahrála si například v komedii 
Iguo Igua nebo snímku Jiřího 
Menzela Obsluhoval jsem 
anglického krále, kde ztvárnila 
habešského císaře. V roce 
2019 tančila v soutěži Stardan-
ce. Je jí 51 let a má dva syny. 

Co nosíte v  kabelce? Možná trochu drzá otázka, odpověď na ni ale 
o  člověku hodně napoví. Tentokrát jsme ji vysypali zpěvačce Tonye 
Graves, čerstvé ambasadorce královéhradeckého Nadačního fondu 
Aquapura. A co jsme v ní našli? Mrkněte, bez čeho nevychází z domu 
někdejší členka kapely Monkey Business. 

Ukaž kabelku!

Tonya  nevychází  ven  bez  svých  charak-
teristických  výrazných  brýlí  -  a  je  jedno 
jestli  dioptrických  nebo  slunečních.  Jako 
bezmezná milovnice hudby má vždycky po 
ruce taky sluchátka a telefon. V neposlední 
řadě ji v kabelce vždycky čeká i balíček ka-
pesníčků, dezinfekce a balzám na rty. 

Životní stylpodzim 2021
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Moje místo
Jsou místa, která na vás dýchnou. Místa, která vás chytí za srdce a potom 
místa, která se stanou vaší nedílnou součástí. Jakému místu propadla ředi-
telka Třebechovického muzea betlémů Renata Pazderová a proč stojí za to 

se tam vracet? 

podzim 2021
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prakticky  v  nezměněné  formě  funguje  do-
dnes. Tím činí z této oblasti opravdu jedineč-
né agrární místo. Dvě menší turistické perly 
jsou pak Jelsa a Vrboska. Hvar je také unikátní 
svým  specifickým nočním  životem,  který  je 
jedním z nejbohatších na Jadranu. Město žije 
do pozdních nočních hodin, restaurace, sklíp-
ky,  kluby,  kulturní  akce,  tanec  na mole  nad 
mořem… Do toho všudypřítomná vůně moře. 
A když už jsme u toho - když koncem června 
rozkvete  na  kamenitých  stráních  levandule, 
rozline se její nezaměnitelná vůně po celém 
ostrově. Nejvoňavější levandule v celém Stře-
domoří. Roste na čistém mořském vzduchu 
a má přísun slunečního svitu jako žádná jiná 
na  světě.  Pěstuje  se  především  na  západní 
části ostrova a ty nejkrásnější najdete v ma-
lebné  vesničce Velo Grablje. Každoročně  se 
tu v červnu koná také vyhlášený levandulový 
festival, na kterém samozřejmě nechybí dob-
ré jídlo a zábava.

Je něco, s čím se odtud vyplatí odjet? 
K nejoblíbenějším suvenýrům, které si ná-
vštěvníci  ostrova pořizují,  patří  levandule. 
Ten, kdo ji chce vidět v květu, se musí vy-
dat  například  po  staré  silnici  z  Hvaru  do 
Starého  Gradu,  do  vesnice  Brusje,  za  níž 
jsou v kamenité stráni voňavá políčka. Sáč-
ky  naplněné  levandulovým  květem  (proti 
molům), metličky sušených stonků s květy, 
ale také levandulový olej do koupele, to vše 
v mnoha podobách a baleních lze nakoupit 
prakticky všude. Dalším populárním provi-
antem je olivový olej.

Co je podle vás ten nejsilnější argu-
ment, proč se sem vrátit? 
Jídlo a víno, oblázkové pláže, projížďky na 
lodi a jeskyně. 

Michaela Zumrová 
foto: archiv Renaty Pazderové

Jaké je vaše nejoblíbenější místo a čím 
si vás získalo?
Sveta Nedilja, která se nachází na jižní stra-
ně  ostrova Hvar,  12  kilometrů  východně  od 
hlavního města Hvaru. Rozkládá se pod nej-
vyšším ostrovním vrchem - sv. Nikolou. Osa-
da Svetá Nedelja leží až na samém západním 
konci  silnice  vedoucí  podél  jižního  pobřeží. 
Méně  rušné  místo,  která  si  zachovává  pů-
vodní přírodní ráz a nedotčenou krásu břehů 
Jaderského  moře.  Ze  západní  strany  je  za-
končena molem, které je s pobřežím spojeno 
malým, asi osm metrů vysokým můstkem, ze 
kterého mohou milovníci  odvážnější  zábavy 
skákat do průzračného moře. Východní stra-
na  pěšinky  je  zakončena  příkrými  stěnami 
s neuvěřitelně romantickou osadou, ve které 
se  můžete  oddávat  horolezeckému  sportu. 
Pro mě je Hvar levandulovým ostrovem, a to 
kvůli  nekonečným  lánům  voňavé  levandule 
táhnoucím se napříč ostrovem. Krásné pláže 
i okolní krajina, památky UNESCO a v průmě-
ru nejvíce  slunečních dnů  v  celém  Jadranu. 
Zkrátka dovolenkový ráj. 

Vzpomenete si ještě na jeho úplně prv-
ní návštěvu? 
Psal  se  rok  2013,  když  jsem  vesničku  Sveta 
Nedilja na Hvaru náhodou objevila a byla jsem 
okouzlena.  Vzpomínám  si,  jak  mě  ohromi-
la  nádherná  nedotčená  příroda,  vinohrady, 
které  se  rozprostírají  nad  osadou,  vinař-
ská galerie a malý sklep pod hladinou moře 
v  přístavu,  kde můžete  okusit  vína  z  vinař-
ství Zlatan otok, které vyrábí nejlepší druhy 
chorvatských červených vín. Jedná se o jedno 
z  největších  a  nejoceňovanějších  vinařství 
v celé zemi. Ve znaku má borovici, která roste 
na ostrůvku u mysu ve Sv. Nedjelji. Vila, kam 
jezdím, se nachází přímo u moře s překrás-
ným výhledem, volně stojící v borovém lese 
na konci vesničky. Tady cesta končí, dál už to 
nejde. Za mě ideální místo pro klidnou dovo-
lenou. Navíc tu neprší!

Co si podle vás žádný návštěvník na 
tomto místě nesmí nechat ujít? 
Dvě  nejvýznamnější  města  na  ostrově  jsou 
město Hvar s pevností Spanjola a Stari Grad 
-    nejstarší  ostrovní  osada.  Ostrov  se  také 
chlubí památkou zapsanou na Seznamu svě-
tového  dědictví  UNESCO,  kde  se  od  roku 
2008 vyjímá někdejší řecká kolonie u dnešní-
ho města Stari Grad ze čtvrtého století před 
naším letopočtem. Řekové zde před 2400 lety 
rozparcelovali půdu a začali tu pěstovat olivy 
a víno. Jejich zemědělský systém tady přitom 

Renata Pazderová
ředitelka Třebechovického 
muzea betlémů

podzim 2021



S čím máte spojený podzim? 
Každé roční období mám rád a vlastně je dob-
ře, že žijeme v zeměpisných šířkách, kde pří-
roda střídá čtyři  roční období. Podzim mám 
spojený  hlavně  s  babím  létem,  kdy  sluníčko 
přes den ještě hřeje, ale už se ví, že to nebude 
dlouho trvat, přijde sychravo a deště. Myslím, 
že nejen zima, ale právě podzim se ptá, jestli 
jsme připraveni. Proto si vždycky vzpomenu 
na to, co jsem ještě nestihl. Je to však období, 
kdy se dá ještě alespoň něco stihnout. Podzim 
mám  také  spojený  s Hobitem a Pánem prs-
tenů. Možná proto, že poprvé  jsem Tolkiena 
hltal právě na podzim. A do třetice dávám po-

citově rovnítko mezi podzimem a Anglií. Anglii 
mám zakořeněnou a rád se tam vracím. Skoro 
bych řekl, že  jsem tam žil v minulém životě. 
Miluju jejich tradice a způsob života na ostro-
vech. Myslím, že v Anglii mají podzimní počasí 
velkou část roku.   

Jaký byl váš nejkulturnější zážitek 
uplynulého léta? 
Popravdě moc toho nebylo. Také proto, že se 
nám na léto nahrnuly dva projekty - televizní 
a rozhlasové dokumenty, takže jsme často ze 
střižny ani nezaznamenali, jaké je vlastně ven-
ku počasí. Ale - nedávno jsme byli na premiéře 

filmu o kapele Chinaski. Mám ji rád vlastně od 
začátku. S klukama jsme točili někdy v deva-
desátých letech, když se ještě jmenovali Starý 
hadry. Tenkrát jsem pracoval ve východočes-
ké televizi VIDEO PULS, potom PULS. Tehdy 
jsem tam měl autorský pořad, který se jmeno-
val SMEČ, a nahrávali jsme právě začínajícím 
skupinám na takovou „uměleckou smeč“. Po-
tom jsme se protnuli ještě jednou, když jsem 
se už jako dokumentarista v rámci pořadu 112 
– v ohrožení života ocitnul u tragické havárie, 
která Chinaski zasáhla. Kapelu máme rádi celá 
rodina, pouštíme si je v autě i doma, a tak nám 
film udělal radost. 

Které cestovatelské místo je vaše nej-
milejší? 
Tak teď jsem trochu na vážkách, protože jsme 
si doma řekli, že už o tom nebudu nikde mlu-
vit, aby se nám naše dříve méně známé místo 
neproměnilo  v  místo  přelidněné.  Ale  pro-
zradím to. My jsme nechali srdce na ostrově 
Hvar. Dokonce  uvažujeme o tom, že tam část 
roku budeme žít, což by pro nás nebylo zase 
tak neřešitelné. Je to ostrov veliký tak akorát, 
voní  levandulí a vínem. Protože tam jezdíme 
už dvacet let, a to i několikrát za rok, máme 
tam už řadu dobrých přátel. Hvar je úplně jiný, 
když se na jaře pomalu probouzí, a zase úpl-
ně  jiný na konci sezóny, kdy odjedou turisté 
a všichni se uklidní, hodnotí  sezónu a chys-
tají se na zimu. Nás Hvar  inspiruje,  také mi-
lujeme středomořskou kuchyni a víno, které 
tam pomáhám na podzim česat. Nesmím ale 
zapomenout ani na oblíbenou Anglii. Život je 
tam tvrdší než dole na jihu, její kouzlo je úpl-
ně jiné, ale je úžasná. My máme přes rok tak 
pestrý život, že se jak na Hvar, tak do Anglie 
jezdíme uklidnit. Na naše místa. Ale stejně tak 
miluju, když v naší oblíbené hospůdce najdu 
svoji židli a všichni bez ptaní už vědí, co mně 
mají přinést.  

Jaký je váš největší zahradnický 
úspěch? 
Tak s tím na mě nechoďte. Pocházím ze Stě-
žer u Hradce Králové, na zahradě jsem vlastně 
vyrostl,  ale moc mě  to  nebavilo.  Teď máme 
zahradu,  ale  je  tam  hlavně  trávník.  Stydím 
se před svým tchánem, který dokáže udržet 
pravý anglický  trávník  i mezi vzrostlými bo-
rovicemi. Já jsem pořád pryč, a tak nestíhám 
ani  sekat. S manželkou Danou  jsme se  letos 
dohodli, že půjdeme s dobou, a našemu tráv-
níku jsme začali říkat louka, protože ta se seká 
maximálně třikrát za sezónu. (smích) Baví mě 
ale sázet stromy, hlavně okrasné. Náš sen  je 
vzrostlá sosna, pod kterou se dá sedět ve stí-
nu. 

Na který moment své kariéry nejraději 
vzpomínáte?

Jak dobře znáte osobnosti našeho regionu? Zeptáme se za vás v každém 
Quartieru! Co nám na sebe prozradil Hradečák a oblíbený moderátor Mi-
rek Vaňura? 

10 otázek 
pro… 
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absolutní rovinu a jste v sopečném pohoří, na 
vrchovině, anebo na horách. Nejlépe si to člo-
věk uvědomí z vrtulníku. Kolikrát zapomenu 
natáčet a jen se kochám.  S rodinou rádi jezdí-
me do Krkonoš. Máme rádi Pec pod Sněžkou, 
ale hned potom vyrazíme za boudaři na hře-
beny. Máme mezi nimi dobré kamarády, ať už 
je to Karel Vít na Lyžařské boudě, nebo Naďa 
a Zdenda Niklovi v Chalupě na Rozcestí. Nikdy 
nezapomeneme  posedět  s  chlapy  z  Horské 
služby. Je to tam jiný svět a přitom tak blízko 
od Hradce.  Jinak  ale miluju Hradec Králové. 
Jsem patriot. Rok a půl  jsme bydleli v Praze, 
ale stejně jsme se vrátili k Bílé věži a radši do 
Prahy každý den dojíždím. Hradec je opravdu 
místo, kde se dobře žije a nikomu se to ještě 
naštěstí nepodařilo zkazit. Je to město, kde se 
dokážete schovat, když chcete být sami a na 
druhou  stranu  vždycky  potkáte  známého, 
když máte chuť si popovídat. 

Jaký je váš vztah ke sportu? 
Vyrůstal jsem na vesnici, a to znamenalo dvě 
věci. Za prvé  jsme všichni chodili do Sokola. 
Nikdo se nás neptal  a my  jsme  to brali  jako 
samozřejmost. A další věc, která k tomu pa-
třila,  byla  kolo.  Prostě  jsem  vyrostl  na  kole. 
Ale třeba fotbal mě nikdy úplně nechytil a ani 
další soutěžení. Já byl totiž dítě spíše odkoje-
né hudebkou, kam jsem chodil od svých pěti 
let. Noty jsem uměl asi dřív než číst písmena. 
Jsem taky ukázkový prototyp člověka, kterého 
učitelé ve škole spíše od sportu odehnali. Při-
vedli mě třeba pod koš, ukázali, jak mám míč 
vsítit,  a  hned mě  z  toho  známkovali.  To mě 
štvalo a na sport jsem na chvilku zanevřel. Ale 
někdy před třicátými narozeninami jsem ucí-
til nutkání si jít zaběhat. Najednou jsem viděl, 
jak to je skvělé, a od té doby běhám. Posilovna 
mě také moc nevzala, ale rád si doma zacvi-
čím - neposiluji, jen cvičím. Dneska si vlastně 
život bez ranního běhání neumím představit 
a dělám to spíš než kvůli fyzičce kvůli psychi-
ce. Člověk si přitom srovná myšlenky a je to 
lepší než polykat prášky na uklidnění. Jen jed-
no mně zůstalo, nejsem soutěživý typ. Proto 
běhám sám, a když mě někdo doběhne, klidně 
zpomalím a nechám ho běžet.      

Jaký je vás největší adrenalinový záži-
tek? 
Za těch patnáct let, co dokumentuji práci po-
licie,  hasičů,  záchranářů,  se  dá  říct,  že  jsem 

toho zažil dost. Ale tím největším adrenalinem 
asi  zůstává natáčení na misi  v Afghánistánu. 
Natáčel  jsem  pro  policii,  ale  hlavně  pro  ar-
mádu. Odlétali jsme tam v roce 2011 poslední 
dubnový den a  v Kábulu přistávali  1.  května. 
Na letišti byli i zkušení velitelé zaražení. Už to 
mě zneklidnilo. Tálibán vyhlásil jarní ofenzívu 
a jen pár dní před naším příletem tam přímo 
na  základně  afghánský  pilot  zastřelil  deset 
amerických  vojáků.  Aby  toho  nebylo  málo, 
druhý den Američané vyhlásili, že zastřelili Bin 
Ládina, a jedno z míst, kde se mohlo nacházet 
jeho  tělo,  bylo  právě  letiště  v  Kábulu.  Oka-
mžitě tam začal platit stupeň Charlie, což mi-
mochodem znamenalo, že všichni museli mít 
nabité zbraně. Věřte, že snídat s pohledem do 
hlavně samopalu, který leží vedle vás na stole, 
není dvakrát příjemné. Ale toho, co bych dnes 
popsal slovem „hustý“, bylo víc. Natáčel jsem 
na třech základnách a už jen přelety z jedné 
na  druhou  stály  za  to.  Byl  jsem  už  tenkrát 
zvyklý létat s vrtulníkem záchranky, ale tohle 
bylo něco úplně jiného. O to víc si nepřestanu 
vážit vojáků a taky policistů, kteří tam sloužili. 
Já vím, že to zní pateticky, ale to mně je jedno - 
jsou to prostě borci a hlavně velcí profíci!   

Jaká je vaše představa ideálního víken-
du?
Je to takové sobotní ráno, kdy rodina ještě spí 
a já si jdu zaběhat. Potom se všichni sejdeme 
v obýváku u  kávy,  povídáme  si  a  pak naplá-
nujeme nějakou práci venku, nebo výlet. Ale 
hlavně - když jsme všichni spolu. 

Michaela Zumrová, foto: archiv

Těch momentů je celá řada. Vzpomenu třeba 
na ráno po odvysílání prvního dílu našeho au-
torského pořadu na TV Nova 112 – v ohrožení 
života. Ten projekt jsme na Nově dlouho pro-
sazovali  a  ještě  déle  připravovali.  Když  jsme 
druhý  den  po  premiéře  přijížděli  do  filmo-
vých ateliérů, kde TV Nova sídlí, zazvonil mně 
i Daně telefon a oznámili nám, že budeme mít 
telekonferenci  z  Londýna. Dnes  to  je  běžná 
věc, ale v roce 2006 to bylo něco nečekané-
ho. Když jsme se připojili, tak nám nejvyšší šéf 
společnosti CME, která tehdy Novu vlastnila, 
osobně blahopřál k úspěšné sledovanosti. Na 
první díl se tehdy dívalo 1 600 000 diváků. Stali 
jsem se nejsledovanějším pořadem v celé re-
publice - hned po Televizních novinách a Or-
dinaci v růžové zahradě! A to jsme museli být 
ve vysílání až po dvaadvacáté hodině. Rekord 
ve  sledovanosti  jsme měli  1  700  000  diváků 
na jeden díl. To jsou čísla, o kterých se dnes 
může každému jen zdát. Naše „Stodvanáctka“ 
se  stala  fenoménem,  ale  vydupali  jsme  ji  ze 
země my dva - Dana a já. A na to jsem dodne-
ška hrdý.

Jaký je váš největší kulinářský zážitek? 
Další oblast, která mi není moc blízká, je vaře-
ní. Kuchyň jsem bral spíše jako místnost, kam 
jsem  si  chodil  popovídat  s maminkou,  když 
vařila  nebo  pekla  skvělé  buchty.  Taky  jsme 
tam přitom hodně zpívali, tam jsem se naučil 
chytat druhé hlasy. V tomto ohledu jsem po-
vahou spíše Angličan než Francouz. Nedokážu 
obědvat třeba dvě hodiny, přitom ochutnávat 
a povídat si. Mám to tak, že přijdu, rychle to 
sním a zase jdu. Myslím si však, že jsem vděč-
ný strávník. Nepamatuji se, že by mi v posled-
ní době něco vyloženě nechutnalo. Ale v tom-
to směru mám v životě vlastně štěstí, protože 
maminka je skvělá kuchařka a moje žena také. 
Tou nejlepší kuchařkou v mém životě ale byla 
babička. Svíčkovou od ní už bohužel neochut-
nám,  ale  na  její  skvělou  chuť  nezapomenu. 
Mám  rád  klasická  česká  jídla,  ale  ze  všeho 
nejvíc miluju středomořskou kuchyni, které si 
hojně užívám právě na Hvaru. Naši chorvatští 
přátelé  nás  odnaučili  konzumovat  turistická 
jídla  typu  přesmažených  hranolek  a  ukáza-
li  nám  jejich  pochoutky:  pašticádu,  gregadu 
nebo sarmu - směs mletých mas ve vinném 
listě mohu  opravdu  doporučit.  Ale  nevařím. 
Naštěstí mi šéfkuchař Roman Paulus, se kte-
rým  mám  na  Dvojce  pravidelné  kuchařské 
okénko, řekl, že u mikrofonu to není ani sly-
šet, ani vidět.  

Jaké místo v České republice na vás nej-
víc zapůsobilo?
Já mám opravdu rád celé Česko. Při natáče-
ní jezdím po celé republice a všude je krásně. 
A navíc máme  různorodou  krajinu.  Posadíte 
se  do  auta  a  během hodiny  a  půl  projedete 
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Narodil se v roce 1970 v Hradci 
Králové a pracuje především 
jako moderátor. Dlouhá léta 
spolupracuje s manželkou Danou, 
všechny jejich projekty jsou 
společným dílem. V současné 
době připravuje třetí řadu 
dokumentů pro Českou televizi 
Legendy kriminalistiky, moderuje 
odpolední blok Českého rozhlasu 
Dvojka a připravuje také další 
sérií rozhlasových podcastů 
s názvem Kriminálka. Letos na 
podzim odvysílá Česká televize 
mimo jiné jeho třináctidílný seriál 
Za minutu 12, který přibližuje 
reálné příběhy Policie ČR, 
Hasičského záchranného sboru 
ČR a Zdravotnických záchranných 
služeb.

Mirek Vaňura 

„Myslím, že nejen zima, ale 
právě podzim se ptá, jestli

jsme připraveni.“

podzim 2021



Životní styl

„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: 
tenkrát v USA
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Vzpomínky na druhou světovou válku poma-
lu bral čas, na předměstích rostly nové čtvrti, 
mámy byly ženuškami v domácnosti a tátové 
obchodníky v obleku, reklamám vládly široké 
úsměvy  a  silnice  brázdila  velká,  nová  auta. 
Těmi  se  dalo  dojet  třeba  až  k  dinerům  se 
světelnými poutači a neonovými reklamami. 
V pohodlí jejich koženkových sedaček chutnal 
den jako pořádný burger, v jukeboxu se otáčel 
Buddy Holly a načesaná servírka s úsměvem 
dolévala kávu z konvice.

50.  léta v USA patřila  i  revolučním změnám 
ve stravování – Američané objevili grilování, 
McDonald‘s  zažíval  raketový  růst  a  výrobci 
limonád  začali  ubírat  cukr. Dinery  se  svými 
steaky, burgery, hranolky a lívanci byly tehdy 
na vrcholu popularity a vlastně jej neopustily 
dodnes. Pár se  jich dokonce objevilo i u nás 
v Česku a jedním se chlubí i východní Čechy. 
U silnice E67 ve Svobodných Dvorech vyrostl 
v roce 2017, otevřel asi  rok na to. Provozuje 
ho síť čerpacích stanic Eurobit pod značkou 
EB Diners. 

Tak jako doma ve Spojených státech patří re-
tro dinery pořád k módě a jejich návštěva je 
zcela běžnou součástí života (vždyť víme, že 
Američané nejsou zrovna typičtí domácí ku-
chtilové),  jsou  i  české  dinery  lákavým  cílem 
návštěv. Kdo by nechtěl  selfie  s  jukeboxem, 
červenou  sedačkou  nebo  servírkou  v  růžo-
vých šatech. A že je tu skutečně na co koukat: 
interiéru vévodí červená, černá a chrom, na 
podlaze hraje klasická černo bílá šachovnice, 
nechybí ani další ozvěny art deca. Křivdili by-
chom ale, pokud bychom zážitek z návštěvy 
české  verze  amerického  dineru  redukovali 

jen na prostředí. To, co se odehrává ve zdejší 
kuchyni, si  totiž  také nezadá s pravou chutí 
Ameriky. 

Diner  jsme navštívili dvakrát. První návštěva 
nás  sem přivedla  na  pozdní  oběd.  Z  nabíd-
ky  zdejších  burgerů  jsme  zvolili  Jack  Dani-
el´s s poctivou 180gramovou porcí hovězího, 
slaninou,  pečenou  cibulí  a  dalšími  nezbyt-
nostmi,  samozřejmě včetně medových  tónů 
legendárního whisky likéru. A pořádné porce 
hranolek.  K  těm  směřuje  jediná  větší  výtka, 
kterou jsme k tomuto jídlu měli – zrovna tady 
by hranolky jistě mohly být křupavější a na ta-

líř se dostat ve vyšší teplotě.  Další americká 
klasika, Club sandwich, byl zcela bezkonku-
renční jak velikostí porce, tak svým vynikají-
cím šťavnatým obsahem. Víc ovoce by se nám 
líbilo v americké  limonádě, ale  to  jen proto, 
že nám tolik chutnala – příjemná změna ve 
srovnání s dnes všudypřítomnými „domácími 
limonádami“ ze sirupů v lahvích. 

Podruhé jsme si přivstali a přijeli na klidnou 
víkendovou  snídani.  Stejný  nápad  nás mělo 
evidentně  víc,  a  tak  diner  praskal  ve  švech. 
I tak jsme ale našli místo a vybírali ze snída-
ňového menu. Chvíli  jsme váhali mezi ame-
rickou snídaní, složenou z míchaných vajíček, 
grilovaných  párků  se  slaninou  a  fazolemi, 

a  lívanečky  s  javorovým  sirupem,  ovocem 
a šlehačkou. Vyhrála to nakonec sladká vari-
anta. Nelitovali  jsme. Čtyři nadýchané lívan-
ce,  vyskládané  na  sobě  a  prolité  javorovým 
sirupem,  kralují  talíři  rámovanému  lesním 
ovocem a šlehačkou, které jsme se nezdráhali 
věřit, že je skutečně domácí, jak slibuje menu. 
A pozor! Pokud jste milovníky v Americe tak 
oblíbeného spojování sladkých a slaných chu-
tí, můžete tu vyzkoušet i lívanečky s javoro-
vým sirupem a opečenou slaninou.

Hradecký EB Diner  je  stará dobrá americká 
klasika, na kterou je spoleh. Trochu jsme po-
šilhávali po konvici filtrované kávy, kterou tak 
dobře známe z amerických dinerů, ale v menu 
ani na baru jsme ji nenašli. Ostatní zážitky ale 
tuhle maličkost spolehlivě překonaly. Jídlo tu 
musí mít  skutečně  rádi,  začínají  od  hovězí-
ho masa na steaky, které pochází z vlastních 
chovů plemene Parthenaise v Železných ho-
rách, a končí již opěvovanou šlehačkou. Roz-
hodně neuděláte chybu, když tu zastavíte na 
svých cestách letošním podzimem.

Emil Stelinger 
foto: Ondřej Šlambora a archiv
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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

„50. léta v USA patřila 
i revolučním změnám ve 

stravování.“

podzim 2021



Kultura

Řekni to 
čajem

Ani káva, ani rum. Prim hraje čaj. Hned po vodě 
nejrozšířenější nápoj na světě zažívá s  prvními 
podzimními fujavicemi horký comeback do našich 
jídelen, ložnic a  obýváků. Jeho složení, kvalita 
i způsob přípravy přitom dokážou být tak rozličné, 

až by se jednomu chtělo říct: sto lidí, sto čajů! 



VELKÁ BRITÁNIE 

Čaj o páté. Víc snad k britské tradici popí-
jení  čaje není  třeba dodávat  -  je  totiž  sil-
ná  jako  pravý  anglický  čaj.  Možná  ne  tak 
dlouhá, jak by se mohlo zdát, protože prv-
ní  zmínky o čaji pocházejí  teprve z druhé 
poloviny  17.  století.    „Čínský  nápoj“  totiž 
v  Anglii  masivně  zpopularizovala  až  por-
tugalská  princezna  Kateřina  z  Braganzy, 
která  se  v  roce  1662  provdala  za  Karla  II. 
Stuarta,  krále  Anglie,  Skotska  a  Irska.  Že 
by jeho cesta k chladným britským srdcím 
byla přímá, se říci rozhodně nedá. Rostou-
cí obliba horkého voňavého nápoje naopak 
vyvolávala značné vášně. Někteří tvrdili, že 
čaj společně s kávou a čokoládou vyvolává 
duševní  poruchy,  ba  dokonce  smrt.  Ještě 
v  roce  1822  reformátor  William  Cobbett 
tvrdil, že pití čaje způsobuje u mužů zžen-
štilost a ženy vede ke zhýralosti. 

O  co  později  Britové  s  čajem  začali,  o  to 
důkladněji o tradici jeho konzumace peču-
jí. Podle statistik vypije průměrný obyvatel 
ostrovů až šest šálků denně a co obliby jas-

ně vedou směsi čajů černých. Oči  tu ote-
vírají  s  prvními  doušky  Earl  Grey,  snídani 
zapíjejí Breakfast Tea s mlékem a trochou 
cukru, pokračují zmiňovaným odpoledním 
čajovým  dýchánkem  kolem  páté  a  vrcho-
lí  tzv. High Tea u večeře. Dodnes si  tento 
jedinečný rituál můžete dopřát ve vyhláše-
ných britských hotelech.     

NĚMECKO & RAKOUSKO
Dalšími giganty v popíjení čaje jsou možná 
trochu  překvapivě  Německo  a  Rakousko. 
Tradici silně ovlivnila skutečnost, že Ham-
burg není jen obřím přístavem, ale jedním 
z hlavních čajových center Evropy. V  jeho 
přístavních skladech se trvale nachází cca 
7000-8000  tun  čajových  lístků  z  nejrůz-
nějších  pěstitelských  oblastí.  Největšími 
milovníky čaje jsou lidé v Ostfrísku, kde činí 
spotřeba hlavu až dva a půl  kila  čaje  roč-
ně.  Naopak  ve  východním Německu  je  to 
jen 150 gramů na osobu za rok. V německy 
mluvících zemích jsou obecně konzumová-
ny čaje všech druhů - od černých přes ze-
lené a oolongy až po ovocné a bylinné.

„V Tibetu je zase pozvání 
na čaj samozřejmým proje-

vem pohostinnosti.“

Životní styl
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ASIE

Tradiční  pěstitelské  velmoci  čaje,  jako  je 
Čína,  Japonsko  nebo  Tchaiwan  povýši-
ly svou  lásku k nápoji z čajových  lístků na 
úroveň obřadu. Z pití čaje se tu stalo umění 
a  definice  vlastní  spirituální  cesty.  V Číně 
se zpravidla popíjí zelený čaj mezi jídly, a to 
v kteroukoli denní hodinu a na kterémkoli 
místě. V Tibetu  je zase pozvání na čaj  sa-
mozřejmým  projevem  pohostinnosti.  Jen 
jeho příprava  je pro oko Evropana značně 
nesamozřejmá.  Čajové  lístky  tu  lisují  do 
tvaru  cihličky,  kterou  nasekají  na  kousky 
a  povaří  s  vodou.  Tímto  odvarem  se  poté 
naplní  dřevěný  soudek,  přisypou  sůl,  kozí 
mléko a máslo z jaka, a dřevěnou tyčí zamí-
chají do rozpuštění. 

OD INDIE PO TURECKO
V porovnání s Čínou zhruba o dva tisíce let 
mladší  čajová  kultura  v  Indii  a  Pákistánu 
byla  významně  ovlivněna  anglickou  kolo-
nizací.  Čaj  se  v  Indii  nejen  hojně  pěstuje, 
ale také popíjí. Na severu je populární silný 
assam  s  pořádnou  dávkou  cukru  a mléka. 
V Himalájích je zase připravován s hřejivým 
kardamomem a dalším kořením. V Afgha-
nistánu se stal čaj rovnou národním nápo-
jem. Stejně jako do Íránu, také sem vstoupil 
společně s čajem ruku v ruce také samovar. 
Tuto trojici doplňuje bafající vodní dýmka, 
která  patří  v  místních  čajovnách  k  neod-
myslitelné výbavě. A co v Turecku? V zemi, 
která  je  spojená především s kávou,  je čaj 
nadmíru  populární  a  spotřeba  konkrétně 
černého  čaje  tu  kafe  válcuje. Nejraději  ho 
tu podávají v malých hrníčkách a pořádně 
sladký. 

podzim 2021
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RUSKO 

V  Rusku,  stejně  jako  v  ostatních  státech 
bývalého  Sovětského  svazu,  je  čaj  všudy-
přítomný  a  neodmyslitelně  k  němu  patří 
samovar.  Mnohdy  z  generace  na  generaci 
předávaná  a  bohatě  zdobená  konvička  na 
dřevěné  uhlí  vytváří  silný  čajový  extrakt, 
který se při podávání dále ředí podle chuti. 
Místní milují silné čaje, do kterých si tradič-

ně přidávají cukr nebo lžičku marmelády – 
tzv. vareňje. Jedná se o zavařeninu, ve které 
na  rozdíl  od  džemu  zůstává  ovoce  vcelku 
v  tekutém rosolu. Připravuje se  třeba z  ja-
hod, malin, meruněk, třešní, černého rybízu, 
jablek,  hrušek,  kdoulí,  pomerančů,  citrónů 
či melounu. 

FRANCIE 
Francouzi  to mají  s  čaji  tak:  nepijí  je  příliš 
často,  ale když už, potrpí  si na  ty nejlepší. 
Připravují se tu proto hlavně prémiové sorty 
vysoké kvality,  jako  je Darjeeling nebo Oo-
long. A jestli chcete zažít skutečně prémio-
vý čajový ráj, doporučujeme navštívit Paříž 
a  vybírat  z místní  nabídky  “Salon  de  Thé”. 
Nejedná se o čajovny v pravém slova smy-
slu, ale spíše prostorné a noblesní kavárny 
nebo cukrárny s velmi poklidnou atmosfé-
rou. Čaj  je  tu  servírován  vybraným způso-
bem a můžete k němu rovnou zakousnout 
speciální čajové pečivo, moučník či dezert. 
V 18. a 19. století byly tyto salony plné dam 
z vyšších kruhů, protože to bylo jediné mís-
to, kam mohla žena bez patřičného dopro-
vodu sama, aniž by se musela bát, že přijde 
do řečí.  

AMERIKA
Čaj  je  na  americkém  kontinentu  spojený 
především s Boston Tea Party, která v roce 
1773 odstartovala válku za nezávislost a pad-
ly při ní „za vlast“ stovky beden lisovaného 
čaje.  Víc  než  klasický  vroucí  čaj  v  hrnku 
milují  Američané  jeho  „ledového  bratra“  – 
pořádně vychlazený Ice Tea s plátky citro-
nu a dalšího ovoce. V pomyslném žebříčku 
popularity ale v severní Americe jasně vítě-
zí káva. O trochu radši mají čaj na jihu, kde 
vévodí nápoj maté připravovaný z lístků ce-
smíny paraguayské. 

Michaela Zumrová

Sonnentor  –  česká  firma,  která 
se zaměřuje na bioprodukty. Je-
jich bylinné čaje jsou ideální pro 
každou příležitost. 

Eliya – ručně sbírané čaje přímo 
z plantáží Srí Lanky. Česká značka 
pečlivě hlídá původ, kvalitu  listu, 
nadmořskou výšku i dobu sběru. 

GoodWays  –  brněnská  značka, 
která citlivě vybírá a mixuje pr-
votřídní  čajové  lístky  s  květina-
mi  a  garantuje  jedinečnou  chuť 
i aroma. 

Basilur – čaje ze Srí Lanky přímo 
do vašeho hrnku. V nabídce mají 
v  současnosti  přes  200  druhů 
čajových produktů.

„V Afghanistánu se stal čaj 
rovnou národním nápojem.“

podzim 2021
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Quartier slaví 
5. narozeniny!

Díky, 
že jste 
s námi!

Za tu dobu jsme

pro vás popsali

2260
stran

a představili 

stovky 
osobností a nejen podnikatelských 

příběhů z východních Čech.

vydali

21
čísel
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Pozor, 
posvátná trojice 

přichází! Nečekejte však Tři 
krále ani „ledové muže“ Pankráce, 

Serváce a Bonifáce, nýbrž vítejte husu, 
víno a koláče. Kdo ví, jestli letos přijede Martin 
na bílém koni, určitě ale jako každý rok doveze 
vypečenou husičku s křupavou kůrkou, lahodné 
zelí a poctivé lokše. Samozřejmě za doprovodu 
mladého vína, které se právě na 11. listopadu 
ochutnává poprvé. A do třetice přibalí voňavé 
koláče nadívané mákem, povidly a tvarohem. 

Protože vychází letos svatý Martin na 
čtvrtek, nabízí se jeden tip – dopřejte si 

zasloužený prodloužený víkend. 
Tak ať vám chutná a dobře 

tráví! 





Stala jste se novou tváří AQUAPURY. 
Jak vaše spolupráce vznikla? 
Poprvé  mi  o  AQUAPUŘE  řekla  moje  mana-
žerka, a přiznám se, že jsem si kvůli názvu na 
první dobrou myslela, že jde nějaký o ekolo-
gický projekt. Pak  jsem ale zjistila, že se za-
bývají tromboembolií, se kterou mám osobní 

problematikou už deset let zabývá a věnuje se 
jak pacientům, jejich rodinám, tak i osvětě.  

Když to porovnáte se současností, zlep-
šila se informovanost o tromboembolii? 
Určitě ano, pořád mám ale pocit, že to není 
dost.  Na  to,  jak  je  to  závažné  onemocnění, 
se  o  ní  pořád málo mluví.  Chtěla  bych  při-
spět k tomu, aby se to změnilo. Máme s tý-
mem AQAUPURY před sebou v tomto směru 
ještě hodně práce. 

Jak k tomu plánujete přispět? 
Hlavně prevencí. Ta je podle mě ze všeho nej-
důležitější. Vždycky  je  lepší řešit příčinu než 
následek. To  je potřeba  lidem neustále opa-
kovat  a  předávat  jim  správné  informace.  Já 
osobně jsem o tromboembolii slyšela poprvé 
někdy v roce 1995 v souvislosti s tzv. syndro-
mem turistické třídy. Že na ni zkrátka někdo 
zemřel po dlouhém letu, a to jenom proto, že 
nevěděl,  jak se proti tomu bránit. Netušil, co 
preventivně udělat, aby k trombóze vůbec ne-

došlo. Myslím, že podobně jako vám stevardi 
v  letadle ukazují,  jakým způsobem si nasadit 
dýchací masku nebo kudy vedou únikové ces-
ty, měli by také nabádat, abyste se jednou za 
čas prošli uličkou, kroužili kotníky a zapěstím. 
Zabere  to  pár  minut,  nikoho  to  neobtěžuje 
a vám to může zachránit život. Jsou to drob-
nosti, které ale dokážou velké věci. To samé 
dodržování  pitného  režimu.  Když  někomu 
řeknu, že má denně vypít osm sklenic vody, 
kouká na mě s vyvalenýma očima, že je to pře-
ce hrozně moc. Zkuste ale říct, že má za večer 
vypít osm piv, to je hned jiná. (smích) 

Jedna z ohrožených skupin jsou v tomto 
ohledu mladé dívky v souvislosti s uží-
váním hormonální antikoncepce. Co 
byste vzkázala jim? 
Když už se rozhodnete hormonální antikon-
cepci  užívat,  proberte  to  důkladně  se  svým 
gynekologem. Hodně se ptejte a nenechte se 
odbýt. Dobrý lékař by vás měl odpovídajícím 
způsobem vyšetřit a zjistit, jestli například ne-
máte  tromboembolii  v  rodině.  Když  nebude 
ochoten,  zvažte,  jestli  si  nenajít  jiného.  Pro-
tože za své zdraví musíte bojovat samy, nikdo 
jiný to za vás líp neudělá. 

(red), foto: Ondřej Šlambora

zkušenost. Před  takřka  17  lety  jsem porodila 
syna a bohužel mě potkala hluboká žilní trom-
bóza, na kterou  jsem málem zemřela. Nikdo 
mi tehdy nic neřekl, ani mě nevaroval. Vůbec 
se o  té nemoci nemluvilo. Proto, když přišla 
nabídka spolupráce s nadačním fondem, ne-
váhala jsem. Jsem ráda, že se Aquapura touto 

Královéhradecký Nadační fond AQUAPURA, který se zaměřuje na pomoc 
pacientům s poruchami srážlivosti krve neboli tromboembolií, vstupuje do další 
dekády svého fungování s novou ambasadorkou, zpěvačkou a herečkou Tonyou 
Graves. Ta si před lety touto nemocí sama prošla po porodu syna a ve své práci 
pro fond se chce zaměřit především na prevenci. „Někdy jsou to maličkosti, ale 
můžou zachránit život,“ říká v rozhovoru. 

Životní styl

S Tonyou

„Při porodu mě bohužel 
potkala hluboká žilní 

trombóza, na kterou jsem 
málem zemřela.“
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Jeden z našich nejúspěšnějších a nejvýraznějších zápasníků smíšených bojových umění MMA se narodil 5. června 
1992 v Hořicích. To o něm dobře víme. Bez čeho ale nemůže žít? Zjistili jsme za vás! 

Nemůžu žít bez...

Český profesionální zápasník 
smíšených bojových umění MMA, 
který druhým rokem působí 
v nejprestižnější organizaci UFC. 
Devětadvacetiletý bojovník, jenž 
má v kleci přezdívku Undertaker, 
čili Hrobník (neboť se dříve živil 
kopáním hrobů) vyhrál všechny 
tři zápasy, do nichž v muší váze 
do 56,7 kilogramu nastoupil. 
Dvořák, který původně začínal 
jako šachista, aby v sedmnácti 
letech přešel k tvrdému bojovému 
sportu, má solidně našlápnuto 
k zápasu o titul v UFC. Celkově 
v MMA drží sérii 16 zápasů bez 
porážky.

David Dvořák 

RODINA: Je spousta věcí, bez kterých se ne-
obejdu, přímo si bez nich nedokážu předsta-
vit život, ale tou hlavní a nejdůležitější je pro 
mě rodina. Do ní patří i můj „nahatý“ kocour 
Gary. Je to důležitý člen, přesto vlak nejede. 

KAMARÁDI: Jsou to především kluci z mého 
týmu,  kteří  mi  pomáhají  budovat  kariéru. 
Rodina  a  kamarádi  by  mně  v  životě  velmi 
chyběli. 

VOLNÝ ČAS: Považuji ho za třetí nejdůleži-
tější věc, protože se nedá koupit. Mít chvilku 
pro sebe, kdy mám svůj klídeček, můžu kam-
koliv vypadnout a vydechnout si. 

STARÉ HISTORICKÉ ZBRANĚ:  Neumím  si 
představit, že bych si nečetl o zbraních, nes-
ledoval dokumenty, nevzdělával se v oblasti 
historie.  Ale  nezajímají mě  ty moderní,  jen 
staré, historické zbraně. To je věc, která mi 
už zůstane asi navždycky. 

KNIHY: Jsou další skvělou věcí, kterou mám 
pro relax. Četba mě velmi baví. 

EXTRAVAGANTNÍ PONOŽKY:  Bez  nich 
bych taky nemohl být. A myslím si, že lidé by 
to na mě i poznali, protože už ke mně patří. 
Ideální je, když je každá ponožka jiná, má od-
lišnou barvu a je na ní nějaký šílený obrázek. 

VINNÁ KLOBÁSA:  Na  talíři  ji mám  několi-
krát do roka. Kdybych si pro ni nemohl zajet 
a pochutnat si na ní – z toho bych byl  fakt 
smutný.

(red), foto: archiv David Dvořák

Životní stylpodzim 2021





Jen záři,

podzime!



Žluté zlato
Když před osmi tisíci lety Inkové vyšlechtili desítky druhů brambor, zbytek světa o nich neměl ani tušení. Brambory se 
u této dávné civilizace těšily takové úctě, že dokonce měla ustaveno bramborové božstvo. Ačkoliv jejich cesta do ev-
ropských kuchyní nebyla ani rychlá, ani jednoduchá, staly se postupem času jednou ze základních a důležitých plodin 
pěstovaných ve většině zemí starého kontinentu, stejně jako součástí zdejších kuchyní. A východní Čechy v tomto směru 
nejsou ani v nejmenším výjimkou – právě naopak!
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Traduje se, že brambory z Ameriky přivezl 
její  objevitel  Kryštof  Kolumbus,  ale  mno-
hem pravděpodobněji to byl někdo z poz-
dějších  španělských  dobyvatelů  Nového 
světa.  Jeden  z  nich,  zakladatel  dnešního 
hlavního  města  Peru  Limy  Francisco  Pi-
zarro,  je mylně považoval za houby a psal 
o nich jako o „chutných a moučných laný-
žích“. V Evropě se bramborám nejdříve da-
řilo především ve Španělsku, odkud se roz-
šířily do Itálie, Holandska, Rakouska, Saska 
a Pruska, odkud byl už jen krok do našich 
českých zemí. Sem je  jako  jedni z prvních 

Podzim

přinesli  za  třicetileté  války  františkánští 
mniši,  kteří  kvetoucími  bramborami  rádi 
zdobili své zahrady. Z pražského záhonu na 
talíř to nebylo příliš daleko, a tak si brzy na 
bramborách pochutnávali zdejší měšťané.

PRVNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT
Brambory  po  jejich  transportu  do  Evropy 
ale čekala dlouhá a strastiplná cesta na ta-
líře zdejších strávníků. Původně je nechtěli 
jíst ani nejchudší venkované – považovali je 
totiž za plodinu nečistou, pohanskou a ne-

bezpečnou. V Anglii zase chtěli horliví dvo-
řané  královně  připravit  lahůdku  v  podobě 
bramborového  salátu,  ale protože plodinu 
ještě dobře neznali, připravili pokrm z natě, 
která nejen že není vůbec dobrá, ale navíc 
je i jedovatá. Když už někdo brambory za-
čal  pěstovat,  krmil  jimi  převážně  prasata. 
Změnilo  se  to  až  ve  chvíli,  kdy  se  bram-
bory dostaly do horských oblastí. „Horníci 
z Rudohoří (Krušné hory – pozn. Red.) při-
nesli zemáky do okolí jáchymovského a od-
tud octnuly se přes slezské pohoří v našich 
Krkonoších. V horách českých nalezly záhy 
vděčných ochránců, zatímco ve středu země 
bylo o ně velmi málo pečováno,“ píše  Josef 
Dumka v předmluvě ke kuchařce sestave-
né z bramborových receptů, kterou sepsala 
jeho  žena Hana  v  roce  1880  u  příležitosti 
stého výročí přítomnosti brambor v české 
kuchyni. 

SEJKORY? KRAMFLEKY!
Zmiňuje se také, že zemákům (jak se bram-
bory  také nazývaly  v devatenáctém  stole-
tí)  se  původně  říkalo  branibory,  protože 
se  k nám dostaly  z Německa, nazývaného 
tehdy lidově Braniborsko. Teprve někdy na 
přelomu 17. a 18. století vzali Češi brambo-
ry na milost a od té doby jejich popularita 
jen  rostla. Oblibě  se brambory  těší  i  dnes 
– v průměru jich každý ročně sníme téměř 
65  kilogramů,  ačkoliv  ještě  v  padesátých 
letech 20.  století  to bylo dokonce dvakrát 
tolik. U nás ve východních Čechách bram-
bory  nejprve  kralovaly  polím  v  horských 
oblastech, kde se také nejvíce propsaly do 
krajových  kuchařek.  Typická  jsou  tu  jídla 
z  brambor  strouhaných  za  syrova,  přede-
vším  bramboráky,  v  Krkonoších  nazýva-
né sejkory. Zvláštní  jsou tím, že se opékají 
nasucho a teprve upečené se potírají roz-
puštěným máslem. Ačkoliv z každodenního 
jídelníčku  téměř vymizely,  jsou pravidelně 
k  vidění  a  ochutnání  na  zdejších  slavnos-
tech,  jarmarcích  a  poutích.  Na  Náchod-
sku  se  zase  bramborákům  říká  kramfleky 
a doma  je  tu  i  strouhanec –  v  troubě pe-
čená placka z bramborákového těsta, která 
se někdy nakrájela na kostičky a zamíchala 
s kyselým zelím.

KDO SI VEZME 
ROZCUCHANOU NEVĚSTU
Ze  strouhaných  brambor  se  ale  v  našich 
východočeských  krajích  připravuje  mno-
hem  víc  jídel,  než  jen  bramboráky:  strou-
hanec  se  švestkami,  chlupaté  knedlíky 
–  zvané  frncouchaté  či  chlupaté  buchty. 
Kolem Hradce Králové se strouhané vaře-
né  brambory  zapékaly  s  jablky  i  mlékem, 

podzim 2021
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ŠKUBÁNKY ČILI KUCMOCH
1 kg brambor 
200 g hrubé mouky 
80 g sádla 
30 g máku 
30 g moučkového cukru 
sůl

Oloupané brambory uvaříme v minimálně 
osolené  vodě  do  ne  příliš měkka.  Slijeme 
vodu do nádoby, zasypeme moukou, udě-
láme několik děr až ke dnu, nalijeme tro-
chu slité vody a na plotně je necháme pod 
pokličkou  asi  deset  minut.  Přebytečnou 
vodu slijeme, brambory s moukou pečlivě 
rozmačkáme, aby těsto bylo hladké a tuhé. 
Lžící  namočenou  v  rozpuštěném  sádle 
vykrajujeme  škubánky,  dáváme  na  mísu, 
omastíme a posypeme mákem a moučko-
vým cukrem.

Emil Stelinger 

říká se jim tu dodnes „rozcuchaná nevěsta“. 
Zdobí se meduňkou. O nápaditá pojmeno-
vání bramborových  jídel na východě Čech 
skutečně není nouze – víte například, co to 
jsou  trpalky?  Škubánky,  které  se  zalijí  va-
řeným mlékem a zdobí se ovocem, které je 
zrovna v daném ročním období k dostání. 
Jabkance jsou zase bramborové placky pl-
něné  tvarohem  a  shora  cukrované,  které 
jsou  oblíbenou  a  tradiční  pochoutkou  na 
Českotřebovsku a dokonce i hlavní atrakcí 
každoroční Jabkancové pouti, pořádané na 
svátek sv. Kateřiny.

„S PĚKNOU KŮRČIČKOU“
Brambory  byly  často  připravovány  i  jen 
velmi  jednoduše,  tou  nejprostší  úpravou 
bylo pečení ve slupce v popelu. V kronice 
obce Stěžery  je  zaznamenána  vzpomínka 
jednoho z pamětníků: „Když se pak začaly 
vybírat brambory, dávaly nám příležitost 
k velkým radostem. Sbírali jsme natě, su-
šili je a pak jsme topili ohníčky. Přes hořící 
hromady jsme skákali, zatímco v popelu se 
pekly brambory. Čekali jsme, až se dobře 
upečou a hezky s pěknou černou kůrčičkou 
jsme ke teplé jedli.“  Další  velmi  jednodu-
chou a levnou úpravou bylo vaření bram-
bor ve slupce ve slané vodě, které se pak 
podávaly s tvarohem a solí. Zvlášť v chud-
ších rodinách se brambory na šupavo, jak 
se této úpravě říkalo, jedly i třikrát denně. 
Bez  ohledu  na  to,  jak  hluboko  do  kapsy 
měli  bramboroví  strávníci  v  našem  kraji, 
humor jim nescházel – zachovalo se totiž 
několik kuriózních pojmenování brambor, 
mezi kterými kralují zemská jablka a koro-
ptve motykou střílené.  

Podzim

KRKONOŠSKÉ SEJKORY
1 kg brambor 
20 ml mléka 
2 vejce 
150 g hladké mouky 
3 stroužky česneku 
2 lžičky majoránky 
mletý pepř 
sůl 
sádlo nebo máslo

Brambory  oloupeme,  omyjeme,  nastrou-
háme najemno a slijeme tekutinu. V mléce 
rozšleháme vejce, přilijeme k bramborám, 
přisypeme  mouku,  přidáme  majoránkou 
a pepř. Česnek utřeme se solí, přidáme do 
těsta a promícháme. Na pánev rozprostře-
me trochu těsta, placky zprudka opečeme 
po obou stranách. Před podáváním potře-
me sádlem nebo škvařeným máslem. 

podzim 2021





Londýn, Paříž, Madrid. Zkuste to letos jinak a vydejte se prozkoumat 
i méně známá místa starého kontinentu. Máme pro vás čtyři tipy, 
kde zažít ten nejkrásnější podzim. I kdyby jen na prodloužený víkend! 

Podzim 
à la Evropa
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CÁDIZ, ŠPANĚLSKO 
Patrně  nejstarší město  Evropy  leží  ve  špa-
nělské Andalusii na pobřeží Costa de la Luz 
neboli  Pobřeží  světla  omývané  Atlantským 
oceánem.  Žije  v  něm  zhruba  jen  130  tisíc 
obyvatel a kromě výjimečné polohy se pyšní 
možná ještě výjimečnější historií. Okolo roku 
1100 jej založili Féničané a byl to právě Cádiz, 
z jehož přístavu vyplul slavný Kryštof Kolum-
bus rok po svém prvním návratu z Ameriky, 
aby záhy objevil Portoriko, Antily a Jamajku. 
V 18. století bylo město nejbohatším v celém 
Španělsku, koneckonců právě zde byla v roce 
1812 vyhlášena také první španělská ústava. 
Až tu budete, určitě se vyrazte pokochat iko-
nickou cádizskou katedrálou. Její stavba za-
počala roku 1722 a trvala celé století. Oplývá 
prvky baroka i neoklasicismu. Pakliže vás ne-
odrazují výšky, vystoupejte až na vrchol věže 
Torre de Poniente. Výhled na celé město  je 
odsud neuvěřitelný. 

PERUGIA, ITÁLIE 
Hlavní město italské Umbrie, historická Pe-
rugia, která si jako pravá perla trůní na kopci 
uprostřed malebné zelené krajiny. Význam-

né  umělecké  a  dějinné  centrum  centrální 
části Apeninského poloostrova patřilo v mi-
nulosti mezi nejmocnější etruské metropole. 
Později se stalo římskou kolonií a běh dějin 
jej neušetřil obléhání, drancování, ani vypá-
lení. V průběhu století se stalo sídlem a úto-
čištěm papežů,  dodnes  zde  stojí  významné 
biskupství a monumentální Katedrála svaté-
ho Vavřince a Herculana postavená v letech 
1345 – 1490. 
Kromě katedrály si nenechte ujít ani prohlíd-
ku Pallaza dei Priori. Významná gotická stav-
ba na náměstí Piazza IV Novembre pochází 
z 13. století a zvenku uchvátí na první pohled. 
Za těmi pravými skvosty ale musíte dovnitř – 
třeba za barevnými freskami nedozírné hod-
noty, které pomyslně tlumočí tradiční i méně 
známé biblické výjevy. 

TICINO, ŠVÝCARSKO 
V nejjižnějším kantonu Švýcarska si budete 
připadat málem jako u moře. Těžko říct, zda 
je to těmi širými blankytnými jezery, svěžím 
vzduchem  s  příměsí  kamélií,  nebo  všude 
znějící  italštinou. Kdysi dávno byla tato ob-
last osídlena Kelty, později se stala součástí 

Římské říše. Ve středověku se o ni přetaho-
vali Italové se Švýcary a střídavě ji dobývali. 
Nakonec zůstala v rukou Švýcarské konfede-
race, leč úředním jazykem je tu italština.
Vyrazte do největšího města Ticina – Luga-
na a projděte  si Piazza della Riforma podél 
promenády na břehu jezera do parku Parco 
Cívico. Za krásným výhledem se vydejte  la-
novkou na vrchol hory Monte San Salvatore 
nebo  protější  horu Monte  Brè.  Ta  je mimo 
jiné  považována  za  jedno  z  nejslunnějších 
míst v celém Švýcarsku.  

HOLTUG, DÁNSKO
A  na  závěr  tip  na  jednu  východodánskou 
vesničku,  která  se  však  nachází  jen  hodinu 
jízdy od hlavního města Kodaně. Přestože tu 
v současnosti trvale žije zhruba jen 250 oby-
vatel,  skýtá  oblast  řadu  historických  a  pří-
rodních  skvostů.  Vždyť  v  17.  století  si  to  tu 
zamilovala i dánská a norská královna Char-
lotte  Amalie  a  koupila  zde  několik  statků. 
Za zmínku stojí  i místní kostel,  jehož starší 
předchůdce tu vyrostl kolem roku 1150. V 15. 
století  byl  kompletně  přestavěn  a  zvětšen, 
nicméně původní vápencové základy zůsta-
ly. Doporučujeme si udělat výlet  i o pár ki-
lometrů dál na hrad Vallø Castle. Bohužel se 
budete moci  kochat  jen  zvenku, majestátní 
stavba ze 14. století totiž v současnosti slou-
ží  jako  soukromá  rezidence  pro  svobodné, 
ovdovělé nebo rozvedené ženy ušlechtilého 
původu. 
Co je ale zdejším opravdovým cestovatelským 
„must see“ je Stevns Klint – geomorfologicky 
unikátní oblast vápencového útesu, která je 
právem zařazena na seznam UNESCO. Mimo 
okouzlující výhledy na Baltské moře se pyš-
ní  ještě  jednou specialitou -  je totiž  jedním 
z vědecky potvrzených důkazů srážky Země 
s Chicxulubským asteroidem. 

Michaela Zumrová 

Podzimpodzim 2021



V zahraničí ho milují, a pokud jste jen trochu plánovací typ, propadnete mu taky. A nebo už ho vlastně dávno máte! Řeč 
je tzv. bucket listu – neboli seznamu věcí, které prostě musíte udělat. My jsme vám v redakci vytvořili drobný tahák, 
inspiraci, co nezmeškat o letošním podzimu. Hrozí však, že si tohle barevně sychravé období díky němu zamilujete! 

Podzimní 
bucket list 

48



Podzim

1) VYPUSŤTE DRAKA
Že si výjevy ve větru poletujících papírových 
draků pamatujete naposledy z legendárních 
děl Josefa Lady? Tak to letos změňte! Drak 
se dá vyrobit nebo jednoduše koupit, navíc 
typicky  větrné  zářijové  a  říjnové  dny  jsou 
pro  tuhle  aktivitu  jako  stvořené.  Vezměte 
s  sebou  děti  nebo  jděte  sami  pod  zámin-
kou venčení vašeho čtyřnohého kamaráda. 
Takový malý návrat do dětství si rozhodně 
zasloužíte!  

2) UVAŘTE SI PANA ČAJE! 
Jak  je něco domácí, chutná nám to o kra-
pet  víc  –  souhlasíte?  Výjimkou  není  ani 
kapku  exotický  podzimní  nápoj,  který  si 
hrdě říká chai latte. Spojte černý čaj, mléko 

a cizokrajné koření a o atmosféru absolut-
ního útulna máte postaráno. Jeho příprava 
není nijak složitá: uvařte černý čaj spolu se 
zázvorem,  skořicí,  muškátovým  oříškem, 
badyánem a hřebíčkem a prodlužte našle-
haným mlékem.  Pak  už  stačí  jen  posypat 
speciální  směsí  na  chai  latte,  kterých  je 
na  trhu nespočet.  Tak  taky může  chutnat 
podzim! 

3) STRAVTE DEN PO UŠI 
V POPCORNU 
Podzim  -  to nejsou  jen barvami  hýřící  vý-
hledy  z  okna  a  lehounce  hřejivé  paprsky 
sluníčka, co lechtají na tváři. Podzim dokáže 
být  plný  ukázkových plískanic,  pocitů  vlh-
ka a „vlezla“. Nejde ale o nic, co by nespra-

vil  víkendový  filmový  den!  Udělejte  si  čas 
a stravte jeden nevlídný podzimní den pod 
peřinou u filmů či  seriálů.  Přizvěte  rodinu 
a střídejte se ve výběru. Co takhle ráno na-
ladit  pohádku,  odpoledne  pořádný  akčňák 
a na večer něco jímavého? 

4) STRČTE DÝNI DO TROUBY
Když se řekne podzim, část z nás si automa-
ticky vybaví dýni. Pokud teď čekáte osvíce-
ný tip,  jak  ji  letos vydlabat, aby byla široko 
daleko  ta nejoriginálnější, možná vás zkla-
meme. Nebo naopak potěšíme! Byli bychom 
totiž pro strčit ji spíš pěkně do trouby a vy-
robit  z  ní  dýňový  chleba,  koláč  nebo oby-
čejně  neobyčejné  pečené  hranolky.  Když 
budete  mít  štěstí,  rodina  tuhle  netradiční 
přísadu málem ani nepozná. Mňam! 

5) PŘEVLÉKNĚTE SVŮJ 
DOMOV
Nastává  to  zvláštní  období,  kdy  léto  už  je 
dávno pryč, ale Vánoce ještě pěkně daleko. 
Jak  si  poradit  s  domácí  výzdobou?  Mož-
ná  jste  ji  na  podzim  nikdy  neřešili  nebo 
ji  naopak  odbili  pár  tematickými  zápichy 
v květináči. Letos je perfektní příležitost to 
změnit! Nasázejte do truhlíku vřes, na dveře 
pověste věnec s listím, kaštany či jeřabinami 
a nezapomeňte ani na drobnou dekoraci na 
stůl. Vítej, podzime! 

6) ZAŘAĎTE NOVÝ RANNÍ 
RITUÁL 
Zamáčknete  budík,  hodíte  do  sebe  jogu-
rt a v autě narychlo upíjíte čaj z termosky. 
Všichni to známe, ale nezapomeňte, že prá-
vě ráno dělá den. A tak si ho hleďte aspoň 
trochu zpříjemnit! Netlačte na pilu a zařaď-
te na podzim do svého ranního rituálu  jen 
jednu  novou  položku.  Může  to  být  dvou-
minutové protažení ještě v posteli, snídaně 
v klidu nebo čištění zubů na písničku, kte-
rou už jste neslyšeli celé věky! 

7) NAKUPUJTE PODZIMNĚ 
Jestli jste dočetli až sem a zatím z našich tipů 
jen nespokojeně odfrkáváte, tenhle už snad 
bude  jistota. Vyrazte za podzimními náku-
py!  A  je  jedno,  jestli  osobně  nebo  online. 
Nástrahy podzimu se mnohem lépe snášejí 
v novém svetru, kabátu, baretu a rukavicích. 
Zkuste  při  té  příležitosti  objevit  nějakou 
originální  českou  značku,  která  podporu 
jistě uvítá. Opravdu to zahání chmury všeho 
druhu - dopředu vyzkoušeno za vás.

Michaela Zumrová
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A na 
houbách už jste 

byli? Oblíbená každoroční 
kratochvíle Čechů zažívá letos zlatý 

rok. Díky vydatným dešťům a teplému 
září se letošní sezona zařadí mezi ty lepší. 

Přestože v houbaření patříme mezi elitu a podle 
statistik nasbírá každá česká domácnost ročně na 
šest kilo hub, máme pro vás pár houbových faktů, 
které vás možná překvapí. Věděli jste například, 
že hřib dokáže za den vyrůst i o pět centimetrů? 

Největším rekordmanem mezi tuzemskými 
houbami je zase pýchavka neboli vatovec 
obrovský. Může totiž vážit až čtyři kila. 

Tak šťastný a bezpečný lov!  



Pořád v pohybu, superefektivní, supervýkonní a stále na příjmu. Poznáváte se? Tak to prr, protože teď je 
naopak v kurzu superzpomalit, užívat si každodenních rituálů do hloubky a prostě... žít. Nezvalovo „dolce 
far niente“ neboli „sladké nicnedělání“ tak zdaleka není jen synonymum prokrastinace, to je životní styl! 
Propadněte mu i vy a dopřejte si letos pořádně „slow“ podzim. 

Dolce far niente
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Ono se to řekne: zpomalit. Jenže kde a jak za-
čít? Řekli jsme si, že vám s tím krapet pomů-
žeme, a dali dohromady pár tipů, díky kterým 
si  letošní měsíce  padajících  listů  užijete  na 
maximum. 

První  tip patří všem, pro které  je představa 
absolutní nečinnosti jedno velké scifi. Takže 
na to jděte zlehka a procházejte se. Vyrazte 
sami se sebou na výlet někam, kde to nezná-
te.  Jen tak. Bez cíle. Užívejte si barvících se 
listů, sedněte si na lavičku a chytejte poslední 
hřejivé  paprsky.  A  pokud  přece  jen  cíl  po-
třebujete, vydejte se třeba na farmářský trh 
a pořiďte si domů dýni. Na výzdobu nebo na 
polévku. Podle toho, co zrovna vás zahřeje na 
duši víc. 

Je pro vás na trhu moc rušno? Vypravte se na 
houby! A vůbec nevadí, jestli je ve skutečnos-
ti nejíte. Možná byste se divili, kolik takových 
„slow living“ houbařů je. Doslova jako hub po 
dešti. 

Na  jaře  jste zaseli, v  létě sklidili a teď přišel 
čas si plody své práce řádně užít a vychutnat. 
Obejděte zahrádku, posbírejte bylinky, čers-
tvé (i usušené) a nasypte je na čtverec bavl-
něné  látky.  Cípy  opatrně  svažte  gumičkou 
k  sobě do  tvaru měšce, podržte nad  vanou 
a  napouštějte  přes  něj  vodu.  Až  bude  kou-
pel  připravena,  nechte  bylinný měšec  ještě 
pár minut louhovat v horké lázni. Neberte si 
knížku ani telefon. Prostě jen buďte. 

Máte pocit, že na takový luxus jako je nicne-
dělání, prostě nemáte ve svém životě čas? Je 
to jako se vším, musíte si ho prostě vytvořit. 
Zkuste  víkendový  social  experiment  –  od-
hlaste  se  v  pátek  večer  ze  všech  sociálních 
sítí  a  znovu  se  přihlaste  až  v  pondělí  ráno. 
Nebudete věřit, kolik času tímto prostým či-
nem získáte.  Ale  opravdu  se  odhlaste,  jinak 
byste  určitě  podváděli  a  bezmyšlenkovitě 
každou chvíli otvírali Instagram a Facebook. 
Však my vás známe! 

Podobný přístup zkuste aplikovat na veškeré 
denní „plonkové momenty“. Co děláte, kdy-
koli na něco nebo někoho čekáte? V obchodě 
ve frontě na kasu, v kavárně na schůzku nebo 
na poště? Čtete zprávy, vyřizujete maily, te-
lefonujete.  Zkuste  se  přemoct,  a  až  budete 
mít  v  čekárně  u  doktora  zase  chuť  zuřivě 
brouzdat  online  světem,  zastavte  se  a  roz-
hlédněte. Co se děje kolem vás? Nezměnilo 
se něco od chvíle, kdy jste tu byli naposled? 

Pomalé  koníčky  -  v  angličtině  známé  jako 
tzv. slow hobbies - jsou trendem posledních 
let. A do konceptu dolce far niente zapadají 
perfektně. Skvělé na nich je, že pokud v nich 

tak úplně neexcelujete,  je  to úplně  fuk. Ka-
ždý den se přitom můžete věnovat něčemu 
jinému,  kontinuita  nebo  snad  nějaký  hma-
tatelný  výsledek  vašeho počínání  totiž není 
vůbec důležitý. To je poměrně osvěžující, ne? 
Mezi ty nejpopulárnější patří skládání puzzle, 
osmisměrky, malování, pletení, vyšívání, za-
hradničení,  hra  na  hudební  nástroj,  psaní 
nebo pečení.  Ideálně vybírejte takový, který 
vás zároveň neživí. Amen. 

Kolik  knih  za  rok  přečteš?  Tahle  otázka  by 
se  měla  zařadit  na  seznam  nevhodných 
osobních otázek. Každý by chtěl  číst  víc,  je 
to  super  relax,  posilovna  pro mozek  a  ob-
zory rozšiřující aktivita. Jak jsme si ale slíbili 
v úvodu, nic se nemá tlačit na sílu, proto si 
zkuste  v  tomto  směru  vytvořit  nenápadný 
malý rituál – čtěte dvakrát denně. Po malých 
dávkách,  ale  dvakrát.  Ideálně  ráno  a  večer, 
abyste s knihou začínali a končili den. Mož-
ná  stihnete  kapitolu  ještě  v  posteli,  než  se 

všichni vzbudí a začne „ranní  špička“,  třeba 
ji zvládnete u snídaně mezi kávou a vločka-
mi, nebo přijde její čas předtím, než usednete 
k mailům. Večer si pak chvilku na další kapi-
tolu ukrojíte snáz. A třeba i při svitu svíčky. 

Jezte to, co zrovna roste. Vezměte na milost 
slova o lokálnosti a sezónnosti potravin a dej-
te jim jednou provždy šanci! Jestli máte pocit, 
že na podzim je s čerstvými plodinami konec, 
jste na omylu. Jablka, dýně, ostružiny, trnky, 
houby – výběr je pestrý, zařazujte je do svého 
jídelníčku, co nejčastěji můžete, a až  je bu-
dete konzumovat, náležitě si to užijte. Hezky 
po.ma.lu. 

Může být něco přirozenějšího než dýchání? 
A přesto v něm tolik z nás chybuje! Správně 
bychom totiž měli dýchat nosem, přijímaný 
vzduch  se  tak pročistí,  zvlhčí  a  ohřeje. Ná-
sledně  bychom  měli  dech  chvilku  zadržet 
a  ústy  vydechnout.  Chce  to  cvik,  chce  to 
chvíli  se zastavit,  chce  to krapet pozornos-
ti. Dopřejte  si  denně  pár minut  a  dýchejte, 
jak se má. Na lavičce v parku, v posteli před 
spaním nebo třeba cestou na oběd. To sladké 
nicnedělání je přece tak prima! 

Michaela Zumrová

Podzim

„Na jaře jste zaseli, v létě 
sklidili, a teď je čas 

vychutnávat.“

podzim 2021



1345  vzácných  kamenů  seříznutých  do  de-
sek – tvoří je karneoly, ametysty, chalcedony, 
jaspisy nebo chrysoprasy. Nejbohatší a nej-
skvostnější  drahokamovou  výzdobu  zase 
uvidíte v kapli sv. Kříže na Karlštejně – jen na 
výzdobu stěn tu padlo přes 2 tisíce kamenů. 
Pokladnicí  českých  korunovačních  klenotů 
i  klenotů  Svaté  říše  římské  zkrátka  nebyla 
vybrána jen tak pro nic za nic. 

GRANÁT. ČESKÝ GRANÁT 
Na vrchol své popularity si však drahé ka-
meny musely ještě nějaké to století počkat. 
Jejich  čas  přišel  s  rozmachem  astrolo-
gie a alchymie v  15.  a  16.  století.  Speciálně 
za  vlády  Rudolfa  II.,  proslulého  milovníka 

KAMENEM TO ZAČALO…

Drahé kameny a minerály fascinovaly lidstvo 
už v mezolitu 10 tisíc let před Kristem. Kámen 
hrál v životě člověka klíčovou roli: chránil ho, 
zdobil jej, pomáhal mu. Koneckonců prvním 
úkrytem našich předků byly kamenné jesky-
ně, své zbraně opatřovali opracovaným hro-
tem kamene, sloužil jim jako primitivní nářadí 
a  dal  vzniknout  také  prvním  šperkům. Naši 
předkové ho z lůna země získávali hloubením 
nebo prostým rýžováním z naplavenin. 
Postupem času se člověk zdokonaloval v jeho 
zpracování  a  rozšiřoval  možnosti  využití. 
Azurit  sloužil  k  barvení,  obsidián  k  výrobě 
kultických  předmětů,  ametyst  zase  ke  kos-

metickým rituálům. Drtil se na prášek, vklá-
dal do pitné vody nebo jen nosil na kůži jako 
ochranný a léčivý amulet. Není proto divu, že 
první písemné zmínky o drahých kamenech 
se objevují už v dílech starých Řeků, Římanů 
a Byzantinců. Jejich význam v hierarchii vli-
vu a moci lze vysledovat také v Mezopotámii 
nebo Egyptě. Není náhodou, že byly v hrobce 
Tutanchamona  nalezeny  tyrkysy  a  amazo-
nity,  které měly  faraona bezpečně provázet 
cestou do podsvětí. 

Pro  opravdové  kamenné  skvosty  ale  ne-
musíme chodit  tak daleko.  Stačí  se  zastavit 
ve  Svatováclavské  kapli  v  Praze,  která  byla 
dokončena roku 1366, a skví se v ní celkem 

Kdyby ty (drahé) kameny mohly mluvit… Možná by nám vyprávěly o vzestupech a pádech Římské říše, egyptských fa-
raonech nebo nejmocnějších panovnických rodech Evropy. Protože všichni (a nejen) ti je milovali, zdobili se jimi, užívali 
je k magickým či zkrášlujícím rituálům a věřili v jejich léčivou a ochrannou moc. Vydejte se s námi na magickou pouť 
do historie vzácných kamenů, do které se zapsaly také východní Čechy. 

Magie kamenů 
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umění  a  magie,  se  Praha  stala  evropskou 
mekkou  kamenářství.  Do  hlavního  města 
začali  mířit  nejslavnější  italští  kamenoryt-
ci,  kteří  používali  zásadně  české  kameny 
z podkrkonošských nalezišť – křišťály, achá-
ty a  jaspisy. Svou vášeň pro drahé kameny 
vyšperkoval  panovník  natolik,  že  dokonce 
ustanovil  speciální  vojenskou  službu,  aby 
neúnavně  pátrala  po  nových  nalezištích. 
Nejslavnějším  dílem  rudolfínských  brusičů 
byla údajně ohromná stolní deska umístěná 
na císařův pracovní stůl složená z pestroba-
revných jaspisů. I sám císařův lékař Anselm 
de  Boodt,  původem  Holanďan,  patřil  mezi 
vytříbené  znalce  drahých  kamenů.  Slabost 
měl pro český granát, jehož spotřeba byla na 
dvoře Rudolfa II. skutečně ohromná. Užívaly 
se do šperků a dalších předmětů, především 
na  výzdobu  křišťálových nádob. Granátový 
prášek se přidával také do léků. Věřilo se to-
tiž, že ulevuje při duševních chorobách. 
Podobně  oblíbené  byly  v  rudolfínské  době 
také olivíny neboli chryzolity. Jejich podhor-
ská naleziště u nás patřila tehdy k  jediným 
známým v celé Evropě. Ostatně lákání dra-
hých kamenů se vedle světské moci neubrá-
nily ani duchovní autority. Biskupské prste-
ny jsou tradičně osázeny ametystem, který 

symbolizoval duchovní čistotu. Prsteny kar-
dinálů  naopak  zdobí  safír,  který  reflektuje 
moudrost, víru a očistu srdce.

TURNOV HRAJE PRIM 
Vraťme se ale ještě na chvíli do Čech, kde po 
císařově smrti kamenářská  tradice pozvol-
na  upadala,  zemi  sužovala  třicetiletá  válka 
a zdejší věhlasné brusírny postupně zanika-
ly. Svěží vítr do plachet však v tomto smě-
ru přineslo baroko s  jeho monumentálními 
stavbami a efektními barevnými šperky. 

Kde  je poptávka, existuje nabídka, a  tak se 
centrem drahých kamenů nově  stává Tur-
novsko. Město, kam je to k bohatým nalezi-
štím (a ostatně i do východních Čech) – inu, 
co by drahým kamenem dohodil! Zdejší ka-
menáři svými dovednostmi v evropské kon-
kurenci  vynikali  a utvořili  vlastní  sdružení. 
Místo  řemeslníků  se  prohlásili  za  umělce 
a  slávu,  především  českého  granátu,  šířili 
svým umem daleko za hranice. Koncem 18. 
století  tento  nepřehlédnutelný  sytě  rudý 
kámen  ve  velkém  nakupuje  Rusko  a  zdobí 
jím  nejvýznamnější  carské  šperky.  V  roce 
1883 je v Turnově dokonce založena odbor-
ná škola a začíná převažovat výroba osob-
ních šperků, kterým kromě granátů a oliví-
nů dominuje také dubnický opál. Skutečně 
zlatý  věk  drahých  kamenů  v  Evropě  pak 
přichází v 19. století, kdy dochází k objevení 
zcela  nových  nalezišť  a  ustanovení  samo-
statného oboru – vědecké mineralogie. 

Michaela Zumrová

Podzim

V co věřili naši předci? 

Ametyst – kámen čistoty ducha 
a meditace, měl probouzet 
intuici a povzbuzovat duchovní 
poznání

Granát – kámen energie a vášně, 
měl ochraňovat před uhranutím 

Karneol – kámen klidu 
a harmonie, měl bránit kožním 
nemocem a zvyšovat plodnost 

Křišťál – kámen jasnozřivosti, 
měl zajišťovat klidný spánek 
a tišit nevolnosti 

Olivín – kámen hojnosti, měl 
přitahovat peníze a odrážet 
negativitu 

podzim 2021



Co ukrývá mihotavé světýlko, jakou roli sehrály svíčky v dějinách velkých, ale i každodenních a jakou hrají dnes? Už 
dávno nedávají jen světlo a teplo, ale představují umění, vůni, odhalují životní filozofii, ekologii i vkus. Nechte v sobě 
zažehnout plamínek a posviťte si na dějiny svíčkování od Egypta až do dnešních dnů. Od primitivního nástroje v jeskyni 

až po designový kousek v obýváku. 

Za svitu 
plamínků 
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více propracovaná. Léta zkušeností,  vývoje 
vosku, ale i vývoj materiálu… To vše přineslo 
čistší a pomaleji hořící svíčku. 

DOBA SVÍČKOVÁ, DOBA 
POKROKOVÁ
V  roce  849  vznikly  na  dvoře  krále  Alfréda 
Velikého Anglosaského první svíčkové hodi-
ny.  Jak si  je představit? Do svíce byly pro-

vedeny zářezy přesně po hodinách, přičemž 
celá  vydržela hořet  až  4 hodiny.  Inovací  si 
prošel  i  samotný materiál – klíčový v ději-
nách  svíčkování.  Od  poněkud  smrdutých 

lojových  svíček  se  naštěstí  časem upustilo 
a do popředí se dostal včelí vosk, nejčastější 
surovina,  kterou  využíváme  dodnes.  Jenže 
tenkrát patřila mezi drahé zboží a dovolit si 
ji mohla pouze šlechta a církev.

Pokrok nezastavíte a spát nedal ani výrob-
cům  svíček.  V  novověku  se  pokusili  získat 
vosk z ovoce Myrica, šlo však o málo výtěž-
nou metodu, a tak ji brzy opustili. V 18. sto-

letí se svíce začaly tvořit z vorvaního tuku, 
což byla velmi  luxusní záležitost. Vždyť šlo 
o krystalickou hmotu s perleťovým leskem! 
Velký zlom ve výrobě přišel v  19. století za 

MYSTÉRIUM SVÍČKY 

Přemýšleli  jste  někdy  nad  tím,  proč  nás 
svíčka  stále  fascinuje?  Už  dávno  není  je-
diným  zdrojem  tepla  a  světla,  tak  co  tedy 
ukrývá a proč si  ji  spojujeme s výjimečný-
mi okamžiky? Možná  je to symbolika dříve 
vzácného světla. Možná sváteční atmosféra 
– svíčka je dodnes součástí Vánoc, roman-
tiky, sychravých večerů, historických oslav, 
ale i meditací a léčby. 

Tiché  a  plápolavé  světlo  je  uklidňující,  ale 
zároveň  plane  touhou  a  zaujetím.  Zřej-
mě  proto  si  svíčku  spojujeme  s  tajemnem 
a kouzly. A měli to tak i lidé ve starověku, kdy 
osvětlovali oltáře a děkovali božstvu v řím-
ském Pantheonu nebo řeckém Olympu. Ve 
středověku svíčka sloužila pohanským ritu-
álům, i tak byla ale až do 19. století drahým 
artiklem, na který si nesáhl každý. Mystično 
tak okolo svíčky roste už celá staletí a s ním 
se pojí i jakási vzácnost. A dnes, kdy na nás 
ustavičně bliká modré světlo monitorů, volá 
naše duše po návratu tichého, zlatého svět-
la. Volá po intimní atmosféře plamínku.

OD HOVĚZÍHO LOJE KE 
SKOŘICI 
Získat teplo a světlo – jasný účel, pro který 
svíčky vznikly – stačilo jen dřevo, tuk a bu-
diž  světlo.  To  není  taková  romantika,  že? 
Když  se  ale  přesunete  z  jeskynní  kultury, 
nebo z Číny, kde se vyráběly svíce z velry-
bího tuku, do starověkého Egypta a Mezo-
potámie, nenajdete  jen primitivní nástroje, 
ale první jednoduché svíčky z včelího vosku. 
Historie jejich výroby sahá až do roku 3000 
před Kristem, proto není divu, že se materi-
ál obměnil. Od levného hovězího loje, který 
však  neuvěřitelně  zapáchal,  a  zůstal  proto 
dostupnou  variantou  světla  prostého  lidu, 
objevovali  výrobci nové alternativy. V  Indii 
vznikaly např. voňavé vosky z uvařené sko-
řice. 

KAŽDÁ MÁ PŘÍBĚH, ALE 
TAHLE BYLA PRVNÍ 
Je to tak, výroba svíček má dlouholetou his-
torii.  Dokonce  se  stala  jedním  z  řemesel, 
pro  které  existovaly  vážené  cechy.  Ovšem 
první a sofistikovaná manufaktura na svíč-
ky vznikla v roce 1488 v drsném, chladném 
Dublinu.  Rathbornes  Candles  –  luxusní 
a nejstarší  společnost na výrobu svíček na 
světě.  Více  než  500  let  svítily  jejich  svíce 
v ulicích, domech a  irských kostelech. Za-
kladatel John G. Rahtborne tak vytvořil bez-
pečnější večerní Irsko už v 16. století. Dnes 
je  tamější  výroba  stále  ruční,  ale mnohem 
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„Do popředí se dostal včelí vosk, nejčastější surovina, 
kterou využíváme dodnes.“
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dob  francouzských  chemiků  Michela  Eu-
géne  Chevreula  a  Joseph-Louise  Gay-Lu-
ssaca,  kteří  si  nechali  patentovat  kyselinu 
stearinovou, a zbavili tak svíčky do té doby 
nezaměnitelného zápachu. V roce 1834 do-
konce  vynalezli  přístroj,  který  jich  vyrobil 
až 1500 kusů za hodinu. Hotová industria-
lizace. Největší boom však přišel s objevem 
parafínu  –  v  ten  moment  se  svíčky  staly 
dostupnější i měšťanům a rozsvítily druhou 
polovinu 19. století. Svíčkovou revoluci však 
zbrzdily petrolejové  lampy. Další ránu pak 
dostaly ve století páry, kdy plápolající ohý-
nek  svíčky  postupně  nahradil  efektivnější 
zdroj světla. 

ZNOVUZROZENÍ SVÍČKY 
Ať tak či tak, svíce přežily i příchod elektři-
ny a ve 20. století našly úplně jiné uplatnění. 
Posunuly se mezi dekorace a staly se symbo-
lem romantiky, slavnostních chvil a rozjímá-
ní. Výrobci i kupující začali toužit po desig-
nu, což se u nás projevilo až po revoluci 1989. 
Pozvolna tedy vznikaly „lepší“ svíčky i v Če-
chách. Když si na ně ale vzpomenete a po-
rovnáte je s těmi dnešními, budete se možná 
trochu chytat za hlavu. Tenkrát byly v kurzu 
dráždivé  barvy,  výrazné  až  jedovaté  vůně 
a  roztodivné  tvary. Díky  svíčkovému  bohu, 
že jsme se ve výrobě posunuli kupředu! 

LADÍ S PŘÍRODOU, TAJE 
S OHLEDEM
Někdo  řeší  design,  jiný  složení.  Za  nás  je 
třeba brát v potaz obě strany svíce. Původ 
materiálů,  ze  kterých  se  svíce  lijí,  a  jejich 
dopad  na  planetu  je  totiž  na  plápolajícím 
trhu  velké  téma.  Nejrozšířenějšími  jsou 
stále  ty  parafínové,  poslední  roky  jim na-
štěstí  šlapou  na  paty  svíčky  z  přírodní-
ho  nebo  květového  vosku.  Výborně  totiž 
nahrazují  suroviny,  jež  nelahodí  Zemi  ani 
našemu  zdraví  jako  právě  parafín,  který 
vzniká destilací ropy. Proto, až budete pro-
cházet e-shopy, vybírejte pečlivě, objevíte 
i spoustu značek lijících svíčky ze sójového, 
kokosového,  konopného  nebo  jojobové-
ho vosku. Ekologické a bio svíčky pochází 
převážně  z  rostlinných  vosků  a  zákazníci 
u nich vítají hlavně výrobu využívající ob-
novitelné suroviny. Při samotném pálení se 
neuvolňují  škodlivé  látky,  proto  si  kouzlo 
plamínku užijete s dobrým pocitem, že jste 
udělali něco pro přírodu.

SVÍČKA JAKO ZNÁMKA 
LUXUSU
V novověku to byl včelí vosk, na něhož ne-
dosáhl každý. Dnes to jsou módní a luxusní 
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JAKKO,  svíčka,  která  byla  ulita 
na severu – čtěte na Liberecku, 
má  nejen  minimalistický  obal, 
logo, ale i čisté a vytříbené vůně. 
A  kdo úplně nefandí  sklu,  najde 
tu i svíčky v betonu. 

EN TEN TY KY, dva špalíky, znač-
ka,  která  svým  umem  a  přístu-
pem uchvátila kdekoho, si získala 
i  naše  srdce.  Stojí  za  ní  Marie 
a Roman, kteří s láskou k přírodě, 
ale  i  designu,  tvoří  nejen  svíčky 
do  recyklovaného  skla  po  víně, 
ale  i božskou keramiku. A z po-
sledních  (doslova)  děl  chceme 
vyzdvihnout  půvabnou  a  voňa-
vou sérii Živa.

svíčky, které byste možná ani nezapálili. Ale 
třeba za nimi budete pálit… Co byste řekli na 
italskou značku Tiziana Terenzi, jež se zabý-
vá především niche parfémy, a její  jedineč-
nou svíci Camino? Orientální vůně cedrové-
ho dřeva s květinovým aroma vás posadí na 
trůn svíčkového přepychu. Tyto vonné svíč-
ky  jsou vyrobené speciální technikou a za-
ručují dokonalý aromaterapeutický zážitek. 
S vůněmi to v Itálii zkrátka umí.

Cedr a květiny vám nevoní? Třeba dáte na 
hlas  značky  Jo Malone  London,  který  vám 
bude při světle svíce šeptat: „Ulehni do na-
dýchaných polštářů a nech se hýčkat, nech 
se laskat teplým světlem, intimní vůní a ele-
gancí.“ My bychom se tedy přemlouvat ne-
nechali. Jo Malon London je totiž jedinečná 
značka, která navrhuje vůně tak, aby tvoři-
ly vždy něco nadčasového. A tím může být 
právě svíčka s vůní bazalky, bílého tymiánu 
a limetky v karibském vánku. 

Nechte rozhořet touhu pro měkké a třepo-
tavé světlo. Zachumlejte se do deky a užijte 
si  večer  v  té nejlepší  svíčkové  společnosti. 
Ať už je to ruční práce umělce, který tvoří za 
humny, nebo luxusní záležitost světoznámé 
značky.

LÁSKA VE SKLE, BETONU 
A NAPOŘÁD 
Příroda a dobré úmysly nekončí jen u vos-
ku. Pokračují ve výběru knotů, z nichž vedou 
bavlněné. A v neposlední řadě se klade dů-
raz na samotný obal. A to už není jen otázka 
složení,  tady se hledí na design. A my vám 
teď  představíme  převážně  české  značky, 
které tvoří svíčky s přesahem.

SVÍČKUJ,  tak  tedy  svíčkujeme! 
V přítomnosti této značky se ne-
cháváme  unášet  sladkými  tóny 
levandule  a  vanilky,  nebo  svěží 
a  laskavé  meduňky.  Svíčkuj  je 
unikátní i svými ilustracemi, kte-
rými  autorky  zdobí  každé  víčko 
designové svíce. 

PERFUMED  PRAGUE,  svíčky 
provoněné  francouzskými  par-
fémy z Grass. Takové snad musí 
mít  každá  milovnice  neobvyk-
lých esencí. A pokud k nim patří-
te, právě tady objevíte vytříbené 
kombinace  nejrůznějších  tónů 
–  třeba  neroli,  šeříku,  černého 
bezu a tuberózy... 

P.F.  CANDLE  –  jantarové  sklo, 
esenciální  oleje,  podmanivá 
vůně.  To  jsou  ručně  vyráběné 
svíčky  od  zakladatelky  Kristen 

Pumphrey, která svou první svíci 
vyrobila už ve dvanácti letech. To 
jsou  unikátní  kousky,  které  do-
tváří pravé „doma“. 

Johana Bárová

Podzimpodzim 2021



Prázdniny utekly, v zahradě se usadilo babí léto a brzy uletí i to. Sluníčko už nehřeje, dny se povážlivě zkracují, rána 
jsou lemována mlhou a nevykročíte do nich bez kabátu a hřejivé šály. Skoro vás slyšíme, jak se ptáte, jestli se vůbec 
teď na podzim máme na co těšit. Dobrá zpráva zní, že máme! Tak honem, ještě užít posledních paprsků na procházce, 

posledních výletů do přírody, zazimovat zahradu a alou domů!

Alou domů!
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VAŘIT!
Taky se vám zdá, že v létě jste připravovali 
hlavně lehká, rychlá a často i studená jídla? 
Tak to se vám nezdá, většina z nás má sku-
tečně  v  létě  své  chuťové  buňky naladěny 
na plejádu  letních chutí a vůní, například 
s čerstvou sezónní zeleninou a bylinkami, 
a  ostatně  ani  při  vyšších  teplotách  nemá 
chuť řekněme na kachnu se zelím. A navíc 
– komu by se chtělo trávit půl dne u plot-
ny, když bylo venku  tak krásně! Ale  s  tím 
je teď na nějakou dobu konec, a tak vyhla-
šujeme  velký  návrat  do  kuchyní.  Začněte 

třeba  podzimními  krémovými  polévkami, 
které  vás  báječně  zahřejí:  hitem  podzi-
mu  bude  opět  dýňový  krém,  ale  uvařte 
si  i  hráškový  s  opečenou  slaninou  nebo 
mrkvový  se  špetkou  chilli.  Ruku  do  ohně 
dáváme samozřejmě také za francouzskou 
cibulačku i poctivou domácí gulášovku!

TŘÍDIT FOTKY!
Ať  už  patříte  mezi  zapřisáhlé  uživatele 
klasického  fotoaparátu,  nebo  jste  pro-
padli  kouzlu  focení  mobilním  telefonem, 
máte  určitě  po  létě  co  třídit.  Najděte  si 
čas  a  ponořte  se  ještě  jednou  do  všech 
letních  radovánek,  které  jste  letos  stihli. 
Vzpomínáte,  jak  jste  se  probírali  starými 
rodinnými  fotografiemi  z  dětství  vlastní-
ho,  vašich  rodičů nebo prarodičů? Pokud 
chcete, aby se v čem měly probírat i vaše 
děti a vnoučata, nezapomeňte své digitál-
ní fotografie občas i vybrat a vytisknout – 
kdo ví, jak se příštím generacím dochovají 
nebo nedochovají počítačové soubory, ale 
papír  je  papír.  Vybírat  můžete  mezi  kla-
sickými  fotografiemi nebo  třeba moderní 
fotoknihou. 

ČAROVAT!
Ne  nadarmo  je  podzim  nejmagičtějším 
obdobím celého roku. Pro naše předky šlo 
o dobu, kdy se příroda ukládala ke spánku 
a bylo na čase ji poděkovat, smířit se s ní 
a udělat vše proto, aby  i příští rok vydala 
své dary. Podzimní čarování v sobě zahr-
novalo  širokou  plejádu  rituálů  a  magic-
kých obřadů, z nichž se nám dochovalo jen 
málo. Nejznámější jsou listopadové Dušič-
ky,  tedy  čas,  kdy  vzpomínáme  na  blízké 
zemřelé.  Vždy  se  věřilo,  že  právě  v  tuto 
noc jsou si světy živých a mrtvých nejblí-
že  a duše  se prý na  chvíli  vracely  zpátky 
na zemi. Rituály ale mohou mít i mnohem 
prozaičtější podobu: z kostí  svatomartin-
ské  husy  můžeme  vyčíst,  jaká  zima  nás 
čeká – pokud je hrudní kost tmavá, čekají 
nás Vánoce na blátě, pokud je světlá, mů-
žeme se naopak těšit na dostatek sněhu.

ZAHŘÁT SE!
Nedá  se  nic  dělat,  venku  je  už  chladno, 
a  i doma se musíme starat o  to, aby nám 
zuby nedrkotaly. Předpokládáme, že tope-
ní máte všichni v pořádku, a tak se zaměří-
me především na rychlé zahřátí – třeba po 
procházce venku. Podzim nezvládnete bez 
teplé deky, do které se můžete zachumlat 
až po uši, zahřeje vás rychle a spolehlivě. 
Ve výbavě by vám neměly chybět ani teplé 
ponožky, třeba z tradiční ovčí vlny. A po-

kud  preferujete  zahřívání  zevnitř  a máte 
doma  lahev  červeného,  které  by  na  pře-
hlídce  vín  zrovna  nezabodovalo,  uvařte 
si  svařák –  to  je prostě  klasika! Na  jednu 
lahev přidejte jednu či dvě celé skořice, tři 
hvězdičky  badyánu  a  hrst  hřebíčků,  rum 
a cukr, pořádně zahřejte a ozdobte koleč-
kem citronu. 

KE KAMNŮM!
Pokud pro vás žádný z uvedených záhřev-
ných způsobů není dostatečný, máme ješ-
tě jednu radu nad zlato – kupte si kamna, 
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pokud je tedy ještě nemáte. Na chalupu se 
hodí krb, ale domů doporučujeme moderní 
krbová  kamna,  která  vyberete  v množství 
designových provedení a topných kapacit. 
Teplo  z  kamen  je prostě  jiné než  z  radiá-
toru, navíc pohled do plápolajícího ohně je 
i báječná terapie po náročném dni. Všech-
no má svoje, a tak i s kamny je práce – mu-
síte  myslet  na  pravidelné  návštěvy  komi-
níka a včas objednat dřevo nebo nakoupit 
brikety či peletky, ale až na podzim poprvé 
zatopíte, až bude na Štědrý večer do hlasu 
koled měkce praskat dřevo, až se za dlou-
hých zimních fujavic uvelebíte u kamen… 

NAKUPOVAT DÁRKY!
Víte,  jak  si  každý  rok,  když  ještě dvacáté-
ho prosince  zmateně pobíháte  po nákup-
ních  centrech  říkáte,  že  napřesrok  už  to 
všechno nakoupíte včas? Tak letos se to už 
zaručeně  povede.  V  první  řadě máte  nás, 
abychom vám to připomněli, a za druhé – 
vy to zvládnete! Vytěžte nevlídné podzimní 
dny  k  přemýšlení  a  hledání  v  e-shopech, 
případně  k  návštěvám  obchodů,  venku 
vám teď nic neuteče a ušetříte si spoustu 
času a nervů těsně před Vánocemi. Kromě 
vyřešených  dárků  získáte  také, možná  po 
dlouhých letech, klidný advent – a to jistě 
není málo!

Emil Stelinger 

Podzimpodzim 2021





Sbírejte, 
sušte, zavařujte - seč 

vám síly stačí. Právě teď vydává 
příroda kolem nás ty největší dary. Dary 

zdraví. Zima je sice blízko, ale ještě pořád dost 
daleko, abyste je stihli nasušit, naložit nebo zavařit. 
Dozrávají šípky, trnky, jeřabiny nebo plody černého 
bezu. Lesy plní houby a na loukách dokvétají divoké 

byliny. Sbírat můžete nať vřesu, ze které je skvělý čaj na 
podporu ledvin, kontryhel pomáhající v klimakteriu nebo 

světlík lékařský na dobrý zrak. Nevyhýbejte se ani kopřivám 
nebo jitroceli, sirup z něj vám pomůže přečkat nepříjemné 

zimní kašle a bolesti v krku: čtyři hrsti zdravých listů 
jitrocele natrhejte na menší kousky do vrstvy 1 cm, 
přidejte vrstvu medu. Střídavě vrstvěte, přičemž 

poslední naneste med. Zavíčkujte a postavte 
na teplé místo. Po deseti dnech zlatavou 

tekutinu přeceďte a skladujte na 
chladném místě. 
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Značka Marc Cain spatřila světlo světa v roce 
1973. Exkluzivní dámská německá značka byla 
původně založena v Itálii, díky čemuž v sobě 
kombinuje jedinečný jižanský šmrnc s němec-
kou přesností  střihu a pečlivosti  zpracování. 
Její zakladatel Helmut Schlotterer stojí dodnes 
v čele firmy a ručí za 100% Germany původ. 
Nabízí  unikátní  pletené  kousky,  neobyčejné 
a zábavné tisky se zářivými barvami. V popředí 
je pohodlnost, ženskost a přirozenost. 

Na  začátku  všeho  byla  pletáž,  která  znač-
ce  postupem  času  umožnila  vypracovat  se 
na  jedničku  prémiového  segmentu  dámské 
módy. Inovativní design poslední dekády drží 
produkty Marc Cain na špici oblíbenosti v Ev-
ropě, přitom myslí i na udržitelnost. V centrá-
le značky, německé obci Bodelshausen, vede 
vlastní  výrobu  veškerých  produktů  právě 
z pletáže.

BETTY, NEBO MARC? 
Ještě  tradičnější novinkou v  sortimentu To-
pstylu je německá značka Betty Berclay. Ro-
dinná firma, která se na trhu pohybuje přes 
75 let je dobře známá téměř po celém světě. 
Ostatně její butiky najdete ve více než 70 ze-
mích světa.

Betty Barclay nabízí ženám  lifestylové oble-
čení ve vysokém standardu pro každou den-
ní i večerní příležitost. Její kousky kombinují 
moderní design s aktuálními trendy a nabízejí 
maximální komfort. Ženskost a nadčasovost 
- to je Betty Barclay. Poslední podzimní no-
vinkou v Topstylu je příchod rakouské znač-
ky AirField. Ta baví svět módy od roku 1937, 
kdy byla založena krejčím Franzem Moserem 
v rakouském Seewalchenu. Mottem značky je 
Fashion made with passion, tedy v překladu 
móda tvořená s vášní. Tak jaká značka to vy-
hraje u vás? Vybírejte od listopadu v Topstylu! 

red
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Kultovní módní značky míří do Topstylu. Nabídku dámského a pánského butiku na Masarykově náměstí a pěší zóně 
v Hradci Králové od listopadu nově rozšíří Marc Cain, Betty Barclay i Airfield. A máte se rozhodně na co těšit! 

Podzim víří 
nové značky 

podzim 2021
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Přílišná péče pleti škodí, protože si zvykne a vyžaduje pořád víc. Botox je nebezpečný a laserová depilace vydrží maximálně 
jednu sezonu. Kolik podobných mýtů jste o estetických zákrocích slyšeli vy? My dost na to, abychom se zeptali zkušené 

laserové terapeutky z Estetického laserového centra Estela, jak to doopravdy je! 

Měsíce plné 
krásy! 

Péče o sebe samu, svůj vzhled a s tím 
související sebevědomí bezesporu 
patří do životního stylu ženy 21. sto-
letí. Jenže, kdy a jak začít? 
Těžko určit nějakou věkovou hranici, je to 
samozřejmě individuální. Chodí k nám pět-
advacetileté i ženy po šedesátce. Nicméně 

kdybych to měla zobecnit, prvním impul-
zem bývá pocit, že odraz v zrcadle už není 
takový, jako byla klientka zvyklá. Všimne si 
vějířků kolem očí nebo výraznější nosoret-
ní  rýhy. Svou  roli  v  tom hraje  také gene-
tika.  Pokud máte  v  rodině  fyziognomické 
předpoklady k výrazným vráskám na čele 
nebo v oblasti glabely mezi obočím, vyplatí 
se příliš neotálet a vyrazit za odborníkem. 
Mezi klientkami máme běžně ženy kolem 
třicítky, které k nám docházejí čistě pre-
ventivně na aplikaci kyseliny hyaluronové, 

protože například trpí výraznou asymetrií 
v obličeji a brání se tak  jejímu zafixování. 
Žádná z nás nechce v pětačtyřiceti vypa-
dat na šedesát. 

Není to ale do budoucna na škodu, 
nechat si pleť už takto brzy „zvykat“ 
na péči estetické medicíny? 
To je častý mýtus, který slýchám. Nedává 
ale  smysl,  protože  tím  své  pleti  naopak 
pomáháte, žádná závislost nevzniká. Když 
zůstanu  u  příkladu  kyseliny  hyaluronové 
–  je  to  tělu vlastní  látka,  která  se apliku-
je do hlubších vrásek, kde povrch vyrovná 
a krásně vyhladí. Laicky řečeno v ní fungu-
je jako houba. Mimo to na sebe váže vodu, 
pleť hydratuje z hloubky a dokáže uzamk-
nout „šťavnatý“ vzhled pokožky. Navíc po-
užíváme opravdu kvalitní materiály, které 
se  v  pleti  zafixují  na  12  i  18 měsíců,  tak-
že klientky nemají potřebu chodit  častěji 
než  jednou  za  dva  roky.  Ty  starší  jednou 
za rok. 

Co takový botox? Ten nemá zrovna 
dobrou pověst… 
Botox je oproti kyselině hyaluronové neu-
rotoxin,  tělu  vlastní  není  a  funguje na  ji-
ném  principu.  De  facto  zabraňuje  smrš-
ťování  svalu,  a  tak  se  vráska  nemůže  dál 
prohlubovat.  Látka  se  z  těla  beze  zbytku 
odbourá, na druhou stranu však poměrně 
brzy – účinky odeznívají po 3 až 6 měsí-
cích. Když se ale své pleti začnete věnovat 
včas, můžete botox na hodně dlouho od-
ložit nebo ho vůbec nepotřebovat. 

Vím, že léto už je sice pryč, ale co se 
týče příští sezony: kdy je ideální za-
čít uvažovat o laserové depilaci a je 

Design, móda a krása

Petra Velichová
laserová terapeutka Estely

podzim 2021
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trvalé odstranění chloupků skuteč-
ně trvalé? 
Možná  budete  překvapená,  ale  příprava 
na  příští  léto  v  tomto  smyslu  začíná  už 
teď! Trvalé odstranění chloupků není zá-
ležitost jedné návštěvy, a tak platí, že čím 
dřív vyrazíte, tím lépe. Navíc právě pečlivá 
a opakovaná laserová péče zajistí, že vám 
hebká  pokožka  skutečně  vydrží.  Určitě 
tuto  proceduru  doporučuji,  máte  hned 

o  starost míň, nemusíte balit  epilátor ani 
žiletky  nebo  přemýšlet,  jestli  si  může-
te  obléct  šaty  na  ramínka.  Jak  nádherně 
nedávno shrnula  jedna klientka:  je  to ab-
solutní  komfort,  který  si  zaslouží  každá 
z nás. 

Michaela Zumrová

Design, móda a krása

inzerce

„Mezi klientkami máme 
i ženy kolem třicítky, které 
k nám chodí preventivně.“

podzim 2021



Fenomén 
Cartier 

Král klenotníků nebo také klenotník králů. To je Cartier. Značka, za jejímž úspěchem nestojí jedi-
né jméno, ale hned několik generací slovutného francouzského rodu. Z malé dílny v Paříži vzešly 
neuvěřitelné kousky, kterými se víc než 170 let zdobí francouzská aristokracie, britská královská 
rodina – ba vlastně celý svět! Seznamte se s příběhem hodinářské a klenotnické ikony jménem 

Cartier, která je v našem seriálu fenoménů opravdovým klenotem. 
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Není  Quartier  jako  Cartier.  Přestože  se 
tak na první poslech může zdát, tentokrát 
se nejedná o náš časopis,  ale o pařížské-
ho  výrobce  ikonických  hodinek.  Celým 
jménem Louis-François Cartier neměl  je-
nom  zručné  ruce,  byl  to  zároveň  i  velice 
šikovný  obchodník.  Umně  využil  chaosu 
při převratu ve Francii, našel díru na trhu 
a jako nejcennější drahokamy do ní vsadil 
svá díla,  která dodnes obdivuje celý  svět. 
Ale vezměme to pěkně od začátku. 

Příběh impéria Cartier začíná v roce 1847, 
kdy tehdy 29letý Louis-François dědí mís-
to  po  svém  mistrovi  Adolphu  Picardovi, 
jenž mu předává nejen své zkušenosti, ale 
i  zavedenou  pařížskou  dílnu  na  prestižní 
adrese  Rue Montorgueil  29.  Značka  Car-
tier  vstupuje  poprvé  na  trh  a  o  rok  poz-
ději otvírá Louisův syn Louis-Joseph vedle 
šperkařské i hodinářskou dílnu. Počáteční 
roky  však  nejsou  vůbec  růžové.  Rodinné 
firmě zoufale chybí peníze, přesto se ne-
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vzdávají a poměrně „hubené“ začátky stří-
dá  velkolepý  úspěch.  Po  pěti  letech  spo-
lečné  práce  uvádí  otec  a  syn  do  prodeje 
první kapesní hodinky, přívěsky a Cartier 
záhy získává respekt místního královského 
dvora  v  čele  s princeznou Matildou,  bra-
trancem  samotného  Napoleona  III.  nebo 
poslední  císařovnou  Francouzů,  Evženií 
z Montija. 

Značce  se  daří.  Přichází  60.  léta  a  Louis 
stěhuje firmu do větších prostor, rozšiřu-
je  také nabídku:  kromě hodinek  a  šperků 
se  dobře  prodávají  i  parfémy nebo  šatlé-
ny pro ženy -  ty  jsou ostatně ve 20.  sto-

letí  nezbytným  doplňkem  každé  ženy 
z  vyšších  kruhů.  Cartier  je  bez  nadsázky 
„trendsetterem“  neboli  udavačem  trendů 
ve  svém  oboru,  a  brzy  se  stává  i  oficiál-
ním  dodavatelem  pro  nejvlivnějších  aris-
tokratické  rody  v  Evropě.  Sám  anglický 
král Eduard VII. se jej v roce 1902 nezdráhá 
titulovat  jako  „Joaillier  des  Rois,  Roi  des 
Joailliers“  neboli  klenotníka  králů,  krále 
klenotníků. 

NOVÁ GENERACE, NOVÉ 
OBZORY 
V roce 1874 Louis cítí, že je čas předat štafe-
tu rodinného byznysu dál, a vedení podni-
ku  svěřuje  druhému  synovi  Alfredovi.  Ty 
pravé zlaté časy však přicházejí až s Alfre-
dovými syny, vnuky zakladatele: Louisem, 
Pierrem a Jacquesem. Ti firmu stěhují zpět 
na slavnou adresu po bok ostatních luxus-
ních značek. Rok 1904  je pro rodinu Car-
tierů  revoluční,  zažívá  kreativní  rozmach 
ve  své  nejčistší  podobě.  První  vlaštov-
kou  je  spolupráce  s  rodinným  přítelem, 
brazilským  pilotem  Albertem  Santos-D-
umontem. Ten si při  jedné ze společných 
sešlostí stěžuje na značnou nepraktičnost 
kapesních  hodinek  na  palubě  letadla.  Na 
jeho popud tak Louis navrhuje první pán-
ské  náramkové  hodinky  s  charakteristic-
kým čtvercovým ciferníkem. Začalo se jim 
říkat „Santosky“ a nezamiloval si je pouze 
sám Alberto, ale rovnou celý svět. Ostatně 
trhu kralují v různých designových obmě-
nách dodnes. 

INSPIRACE Z VÝCHODU
Když je ti Francie malá, vydej se za hrani-
ce – řekli si možná bratři Louis s Pierrem 
a  vypravili  se  na  několikaměsíční  „krea-
tivní vandr“. Nejprve míří do Ruska, kde je 
ohromují prvky východní  kultury,  jež po-
sléze  promítají  do  svých  návrhů.  Dalšími 
zastávkami  jsou  jižní  Afrika  a  Indie,  kde 
pro velký zájem postupně otevírají  i nové 
pobočky.  

Netrvá dlouho a tvoření s nádechem exo-
tiky  dostihne  i  třetího  z  bratrů  Jacquese.  
Fascinovaný indickou civilizací a rozmani-
tými  drahými  kameny  tvoří  na  první  po-
hled  bláznivé  kreace  plné  barev,  kterým 
propadá leckterá celebrita té doby včetně 
monackého  prince  a  slavné  Grace  Kelly.  
Zalíbení v  jeho na svou dobu silně extra-
vagantních  kreacích  nachází  i  královna 
Alžběta  II.,  pro kterou navrhuje  výraznou 
čelenku. Přesně tu, kterou později vynesla 
vévodkyně  Kate  na  své  svatbě  s  princem 
Williamem. 

„Bláznivě barevným kreacím 
propadla i slavná Grace 

Kelly.“

Louis Cartier

podzim 2021
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KOUSEK ŠELMY JE V KAŽDÉ 
ŽENĚ!
Děl,  která  obletěla  svět  a  na  dlouho  se 
usadila  ve  výlohách  a  klenotnicích mezi-
národní  smetánky,  však bylo  samozřejmě 
víc.  Bez  povšimnutí  nemůžeme  nechat 
motivy zvířat, které se staly nedílnou sou-
částí tvorby slavného hodinářského a kle-
notnického  domu.  Panter,  jakožto  dravá, 
ale zároveň elegantní šelma, se stala  iko-

nou  Cartieru  a  provází  jej  doposud.  Po-
prvé  využili  tento  provokativní  motiv  ve 
svých reklamách už na počátku první svě-
tové  války  v  roce  1914,  definitivní  věhlas 
mu přinesla brož vyrobená v roce 1949 pro 
vévodkyni z Windsoru s majestátním pla-
tinovým  panterem  sedícím  na  safírovém 
kabošonu o 152 karátech. Ta je také mimo 
jiné považována za jeden z vrcholů tvorby 
značky Cartier. Od té doby se panter vyjí-
má na hodinkách, parfémech či prstenech. 
Kousek šelmy se totiž skrývá v každé ženě. 

CARTIER JE MRTEV, AŤ ŽIJE 
CARTIER! 

Zlom  v  historii  značky  přichází  v  říjnu 
1964, kdy v Ženevě umírá poslední z  tro-
jice  bratrů  Cartierů  Pierre.  Potomci  vý-
znamného  tria  se  nakonec  rozhodnou 
nepokračovat  a  úspěšný  brand  prodat. 
I přes změnu vedení  však značka žije dál 
a nepřestává ohromovat svými blýskavými 
a tikajícími skvosty. 

I přes 170 let své historie Cartier dokazuje, 
že lze umně mísit tradiční pojetí a precizní 
zpracování s elegancí, inovacemi a čas od 
času i kapkou výstřednosti. Od počátku si 
Cartier  zakládá  na  originalitě,  proto  jsou 
jeho  výrobky  do  dnešních  dnů  na  první 
pohled nezaměnitelné. Nedělají nic napůl, 
a  tak  se  tou  pravou  „podpisovkou“  stala 

také krabička, pro kterou schválně vybrali 
vášnivou červenou – barvu lásky. Ostatně 
zamilovat  se do Cartieru není vůbec  těž-
ké – ať už do jejich výrobků nebo odkazu, 
který  generace  nositelů  tohoto  jména  za 
sebou zanechaly.  

Anna Jermanová, foto: archiv

„Náramkové hodinky
„Santosky“ si zamiloval

celý svět.“

podzim 2021
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ZLATO DO HRADCE
Rodačka  z  Hradce  Králové,  tenistka  Kate-
řina  Siniaková  (na  snímku  vlevo),  slavila  na 
letošních letních olympijských hrách životní 
úspěch. Z tenisové čtyřhry si v Tokiu společ-
ně s kolegyní Barborou Krejčíkovou odvezly 
kov  nejcennější,  když  smetly  švýcarskou 
dvojici Belindu Bencicovou a Viktorii Golubi-
covou ve dvou setech 7:5 a 6:1. Gratulujeme! 

RVAČKA O SEMAFORY

Doslova  „semaforová  horečka“  vypukla 
o prázdninách v Litomyšli. Když město vý-
měnou  za  odvoz  nabídlo  občanům  třicet 
vyřazených, přesto stále funkčních semafo-
rů, netušilo, jak velký rozruch vyvolá. Poté, 
co přijala radnice padesátou žádost, výzvu 
stáhla. Lidé si je chtěli instalovat do ložnic, 
dětských pokojíků nebo na diskotéky. 

BEZPEČNĚJŠÍ TAXIS
Nejobtížnější  překážka  na  pardubickém 
dostihovém  závodišti  doznala  skoro  po 
třech  dekádách  dalších  změn.  Pořadatelé 
Velké  pardubické  vytvořili  mírnější  hranu 
příkopu, aby dopad pro koně, který špatně 
skočí,  nebyl  smrtelný.  Zvýšila  se  tak  bez-
pečnost překážky, na její obtížnosti se však 
nic nemění. 

OBNOVENÝ KOSTEL SV. 
JAKUBA V POLIČCE

Kostel, postavený v letech 1853-1865, v jehož 
věžní  místnosti  se  narodil  skladatel  Bohu-
slav Martinů,  se  dočkal  rekonstrukce  a  od 
léta láká na novou expozici. Obdivovat mů-
žete také zrestaurované interiéry, lávku pod 
střešními  krovy  a  unikátní  půdní  prostory. 
Ty jsou veřejnosti zpřístupněny poprvé.

STAVBA DÁLNICE FINIŠUJE 
Během léta stavbaři pokročili, první auta by 
se po novém úseku dálnice mezi Hradcem 
a Jaroměří mohla začít prohánět už koncem 
roku. Úplně hotovo ale  ještě není. V úseku 
do  Smiřic  potrvají  práce  do  května  2023 
a část od Smiřic do Jaroměře bude dokon-
čena začátkem  téhož  roku. Práce běží bez 
větších problémů a dle harmonogramu. 

JOSEFSTADT ROZBURÁCEL 
JAROMĚŘ

Místo  Brutal  Assault  Josefstadt.  Kultovní 
festival se letos v Jaroměři uskutečnil v ko-
mornější verzi, název získal podle Josefova. 
I přes menší rozsah a určitá omezení patři-
ly tři srpnové dny na Královéhradecku pěti 
desítkám extrémních kapel na dvou pódi-
ích a tisícům návštěvníků milujících metal. 

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

rubrice Quartieru. 

Stalo se 
na východě Čech

Kulturapodzim 2021



Jen 
málokdo bojoval za řeský 

jazyk tolik jako Bohuslav Balbín. 
Český spisovatel, historik, pedagog, kněz 

a jeden z nejvýraznějších vzdělanců českého 
baroka, který se v Hradci Králové narodil právě 

před 400 lety - 3. prosince 1621. Na svět přišel v domě 
na Velkém náměstí, na jehož místě dnes najdeme Nové 

Adalbertinum. Při křtu jej držel v náručí Albrecht z Valdštejna 
a snad byl i jeho kmotrem. Vzdělání získal v benediktínské 

škole v Broumově a na několika gymnáziích, jeho cesta vedla po 
vstupu do Tovaryšstva Ježíšova ke studiu teologie. Je tradičně 
označován za příklad vlastenecky smyšlejícího jezuity, ačkoliv 

na rozdíl od řady svých současníků v řádu nenapsal jediné 
své dílo česky. Roku 1661 jej z dodnes zcela neobjasněných 

důvodů jezuité zbavili možnosti vyučovat, a dokonce 
se uvažovalo o jeho propuštění z řádu. Od té doby 

se věnoval převážně tvorbě historických 
spisů. Zemřel v Praze 29. listopadu 

1688. 



Zpěvačka, herečka, flétnistka a  také čerstvá loutkoherečka. Čerstvě čtyřiadvacetiletá rodačka z  Itálie 
s východočeskými kořeny Giulia Catania toho i přes svůj mladý věk stihla už požehnaně a velké plány 
má i do budoucna. Jestli totiž něco z duše nenávidí, tak sedět doma a nic nedělat. A tak objíždí republiku 
s loutkovým divadlem, chystá muzikál, absolventský koncert a k tomu učí zpěv na Rockové škole v Praze. 

„Otevírá se mi vícero dveří a sama jsem zvědavá, kterými nakonec projdu,“ říká v rozhovoru. 

Pohádková 
Giulia 
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A to není u pohádek pravidlem? 
Třeba  Italové  mají  asi  jedinou  mezinárodně 
známou pohádku – slavného Pinocchia. Při-
tom  víc  než  pohádku  ten  příběh  připomíná 
horor. Vždyť ho oběsí! (smích) Když jsem byla 
naposledy  za  rodinou  v  Itálii,  vyrazili  jsme 
s taťkou právě na Pinocchia. Na zděšený údiv 
v dětských očích, když se ptaly maminek, jestli 
opravdu umřel, dlouho nezapomenu. 

Jak se vůbec vaše italská část rodiny dívá 
na vaše nové loutkoherecké angažmá? 
Taťka je nadšený, protože sám má silný vztah 
k dětem a  je  to obecně hodně hravý člověk. 
Zbytek rodiny to podle mě ještě nestihl moc 
zaznamenat,  protože  jsem  tam  kvůli  covidu 
delší dobu nebyla. 

Vystudovala jste příčnou flétnu na 
Konzervatoři Pardubice, v současnosti 
začínáte poslední ročník populárního 
zpěvu na Pražské konzervatoři. To je 
čas bilancí a výhledů. Jakou cestou se 
chcete vydat dál? 
Otevírá se mi vícero dveří a sama  jsem zvě-
davá, kterými nakonec projdu. Osobně bych 
byla nejradši, kdyby to byla kombinace více-
ro aktivit, protože mě baví všechno, a nerada 
bych se nějaké vzdávala. Nejvíc mě to táhne 
k divadlu, ale zároveň mě lákají muzikály, či-
nohra a právě loutky. Taky ale moc ráda učím. 
Každopádně  budu mít  od  podzimu  napilno: 
nastupuji  šestý  ročník  na  Pražské  konzer-
vatoři, pod vedením herce a režiséra Lukáše 
Pečenky připravujeme muzikál a čeká mě také 
velký absolventský koncert. 

O čem muzikál bude? 
Nese název Sekretářky a ukazuje jeden den 
z jejich běžného života. Hudbu nám napsal 
Petr Ožana, který na konzervatoři učí a spo-
lupracuje  i  s  Divadlem  Semafor.  Premiéra 
měla být už v únoru, ale člověk míní, covid 
mění.  A  tak  dokud  to  jde,  pilně  zkoušíme 
a těšíme se začátkem října v pražském Di-
vadle Na Rejdišti. 

Pro vás jako maximálně činorodého 
umělce musela být pandemie a s ní to-
tální uzávěrka kultury velkou zkouš-
kou. Jak jste ji strávila? 
Nevydržím  sedět  doma  a  nic  nedělat.  To 
z duše nenávidím. Pandemii jsem se snaži-
la využít co nejpozitivněji a natočila vlastní 
prezentační demo CD.  Jsou na něm ikonic-
ké hity  jako Killing Me Softly, ale  i pár pís-
niček  v  italštině. Byla  jsem v  tomto  taková 
typická kovářova kobyla, protože do té doby 
na vlastní věci pořád nějak nebyl čas. Uvě-
domila  jsem  si,  jak moc mi  chybělo  zpívá-
ní před  lidmi a  jakmile  se zase  rozjel  život 
v Česku,  vystoupila  jsem na několika open 
air koncertech po republice. A těším se na 
další!  

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

Když jsme si povídali naposled, vaší do-
ménou byl zpěv, flétna a herectví. Kdy 
se přidaly loutky? 
Jak už  to  tak u mě bývá – úplnou náhodou. 
Musím ale říct, že  loutky mě lákaly už dlou-
ho, kdysi  jsem kvůli nim zkoušela i přijímač-
ky na DAMU, ale nevyšlo to. V loňském roce 
ale sháněli v pardubické Agentuře Pernštejni, 
která  kromě loutkových představení pořádá 
i výukové pořady pro školy a gymnázia, šer-
mířské  akce  a  činoherní  představení,  novou 
členku a shodou okolností se ozvali mojí spo-
lužačce z konzervatoře. Protože o mé „tajné 
lásce“ k loutkám věděla, vzala mě na konkurz 

s sebou a dopadlo to. Nejdřív jsem z toho měla 
velký respekt, loutkařina je totiž náročná ne-
jen herecky, fyzicky, ale i ve vztahu k publiku. 
Hrajeme totiž pro děti ve školkách a školách, 
a tak jsem si říkala, že je bude těžké vtáhnout, 
aby  nezlobily  a  udržely  pozornost.  Ale  byla 
jsem příjemně překvapená, až na výjimky sedí 
jako přikované.

Jsou děti náročným divákem? 
Nejen to, jsou také velmi upřímným divákem. 
Umí  vám  dát  jasně  najevo,  kdy  se  nudí,  ale 
i naopak, když  je bavíte. Reagují  zkrátka na-
plno. Když do toho nedáte všechno, hned to 
na nich poznáte. To je velký rozdíl oproti do-
spělým, kteří jsou schopni svoji nespokojenost 
nebo otrávenost dobře skrývat.  

Nejste tedy klasické kamenné loutkové 
divadlo, ale jezdíte po zájezdech. S jaký-
mi pohádkami vyrážíte po republice? 
Přesně tak, jezdíme za dětmi po celé repub-
lice,  ale nejvíc působíme ve  východních Če-
chách a v Praze. V repertoáru máme aktuálně 
osm různých pohádek, které píšou a incenují 
kolegové Dalibor a Jan Hofírkovi, máme vlast-
ní loutky od jednoho z nejuznávanějších čes-
kých řezbářů Václava Krčála. Baví mě, že naše 
pohádková  tvorba  není  úplně  typicky  česká 
v  duchu  hloupého  Honzy,  který  s  rancem 
buchet chodí světem, ale naopak velmi pro-
pracovaná, vtipná a originální. Za mě osobně 
je skvělá třeba Dračí pohádka, která je na kla-
sické poměry vymyšlená vlastně naruby. Drak 
je v ní kladnou postavou a princezna naopak 
rozmazlená  holka,  kterou  ve  své  sluji  vůbec 
nechce. Líbí se mi i náš nejnovější počin V říši 
skřítků, víl a obrů – to je pohádka na motivy 
severské mytologie. Každá  je  jiná, podstatné 
ale je, že všechny končí dobře. 

Kultura

„V létě jsem vystoupila na 
několika open air koncertech 

a těším se na další.“

Narodila se v roce 1997 poblíž 
Milana do česko-italské rodiny. 
Když jí bylo 10 let, přestěhovala se 
s maminkou do Hradce Králové. 

Vystudovala obor příčná flétna na 
Konzervatoři Pardubice, hostovala 
v Komorní filharmonii Pardubice 
a nyní studuje závěrečný ročník 
populárního zpěvu na Pražské 
konzervatoři.

Věnuje se sólovém zpěvu, je 
členkou loutkového souboru při 
Agentuře Pernštejni a učí zpěv na 
Rockové škole v Praze.

Giulia Catania

podzim 2021
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Léto v barvách 
podzimu 

Pomalu se ani nerozloučilo a je pryč! Léto nás sice opustilo, to však neznamená, že na něj musíme zapomenout úplně. 
Připomeňte si s Quartierem akce, které o prázdninách ozdobily a rozhýbaly východní Čechy. 

Kultura

MIO PUP-UP EXHIBITION VE 
FITSTYLE

Za  uměním  do  fitka?  Proč  ne!  V  královéhradeckém 
Fitstylu  jsou  důkazem,  že  tohle  spojení  dokáže  být 
opravdu  lákavé.  Historicky  první  výstavu  tu  uspo-
řádali  v  polovině  srpna  ve  spolupráci  s  umělcem 
Ondřejem Michálkem.  Jeho originální díla  jsou  jako 
komiksy, využívá styl pop artu a mohou připomínat 
plakáty minulého století. Tvůrce s uměleckým  jmé-
nem  Mio  ve  svých  dílech  často  skrývá  sarkastické 
reakce na dnešní společnost.  

SPORTOVNÍ PARK 
V PARDUBICÍCH 

Další  ročník  oblíbené  sportovní  akce  na  sou-
toku Labe a Chrudimky rozhýbal na devět srp-
nových dní celé Pardubice. Pestrý program lá-
kal  jednotlivce  i  rodiny s dětmi a návštěvnost 
čítala desetitisíce lidí. Jen na gladiátorský běh 
se podle spokojených pořadatelů přihlásilo re-
kordních 1500 běžců.     

FESTIVAL NA JEDNOM BŘEHU 

Svůj  19.  ročník  zahájil  o  prázdninách  legen-
dární hradecký hudební, art & food festival Na 
jednom břehu. I letos přichystal dvě scény, na 
kterých  v  areálu  letního  kina  Širák  a  na Or-
lickém nábřeží představil pestrý hudební pro-
gram i řadu workshopů. Hlavním lákadlem byl 
koncert zpěvačky Anety Langerové.

podzim 2021



inzerce

PARDUBICKÁ JUNIORKA 
94. ročník Pardubické  juniorky zná své vítěze! Stejně 
jako na pár dní předtím na olympiádě i v Pardubicích 
kraloval  klan  Siniakových,  když  osmnáctiletý  Daniel 
Siniakov ovládl letošní dvouhru chlapců. Mezi dívkami 
byla nejlepší sedmnáctiletá Linda Nosková. Ve čtyřhře 
chlapců získali titul Hynek Bartoň a opět Daniel Sini-
akov, čtyřhra dívek patřila Lindě Klimovičové a Domi-
nice Šalkové. Srdečně gratulujeme! 

ZA POKLADY BROUMOVSKA 

Podtitul  letošního už  16.  ročníku  tradičního  festivalu 
v Broumově zněl „Léto ve všech jeho podobách“ a jeho 
návštěvníci  si  rozhodně přišli  na  své. Nabitý  hudeb-
ní program připomněl mimo jiné 180. výročí narození 
skladatele Antonína Dvořáka a navzdory komplikacím 
souvisejícím s aktuální epidemiologickou situací před-
stavil  i řadu zahraničních  interpretů. Hlavní hvězdou 
byl izraelský pianista Boris Giltburg, přední interpret 
díla Sergeje Rachmaninova a vítěz jedné z nejprestiž-
nějších soutěží královny Alžběty v Bruselu. 

podzim 2021

Renault.cz

RENAULT
ARKANA

NOVÝ

hybrid by nature

již od 

5 990 Kč měsíčně

včetně pojištění a Easy Service 5 let / 60 000 km 

zavazadlový prostor až 513 l
testovací jízdy v rámci Dnů Arkana
hybridní pohon E-Tech hybrid
nabídka platí od 1. 6.  nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. financování Easy Plus pro Renault Arkana Zen TCe 140 EDC: 620 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 372 000 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 248 000 Kč, 
úroková sazba: 5,12 %, RPSN: 10,1 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 4 471 Kč, 48. splátka úvěru: 223 200 Kč, 1.–48. měsíční splátka hav. pojištění a povinného ručení: 1 516 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 506 105 Kč, délka úvěru: 48 
měsíců, nájezd: 15 000 km/rok. celková měsíční splátka včetně pojištění 5 987 Kč. součástí financování je servisní smlouva Easy Service na 5 let / 60 000 km (dle toho, co nastane dříve). Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI 
Financial Services, s.r.o. nový Renault Arkana: spotřeba 4,9–5,9 l / 100 km, emise co2 111–133 g/km. uvedené spotřeby paliva a emise co2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. vyobrazení 
vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje

FRANCE CAR Hradec Králové - Pardubice www.francecar.cz



Kultura

Loňský ročník tak tak stihli, než se na dlouhé měsíce znovu zastavil veškerý kulturní život. A nejen 
ten. Letos projde kultovní festival Jazz Goes To Town Hradcem už po 27. a chystá velkolepý pro-
gram. V čem je hradecká kulturní scéna jiná a  jak se organizují velké akce s mezinárodní účastí 
v době pandemie, nám řekla šéfka jejich pořadatelů, ředitelka královéhradecké kulturní neziskové 

organizace kontrapunkt Barbora Hodonická. 

Quo vadis, jazz? 
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Chce se mi to, jak se říká, „zaťukat“, 
ale letos to s vašimi akcemi vypadá 
dobře. Open air program divadelní-
ho festivalu Regiony úspěšně proběhl 
a stejně optimisticky se jeví i říjno-
vý Jazz Goes To Town. Loni však pan-
demie covidu obě akce poznamenala. 
Jak se na to zpětně díváte? 
Nevzpomínám  na  tu  dobu  hezky,  bylo  to 
tak trochu novodobé období temna. Kultu-
ra byla paralyzovaná a  s ní  i  lidé. Naštěstí 
jsme to oproti  jiným kolegům v oboru tak 
dramaticky nepocítili, protože Jazz Goes To 
Town v loňském roce proběhl de facto dva 
dny před dalším velkým  lockdownem, což 
bylo takové štěstí v neštěstí. Všichni už v té 
době tušili, co přijde, a měli obavy. Možná 
ale  o  to  hezčí  atmosféru  festival  ve  finále 
měl, byl hodně o pospolitosti a sounáleži-
tosti. Ať už ze strany vystupujících umělců, 
kteří podvědomě věděli, že si možná nějaký 
čas vůbec nezahrají, tak i ze strany našeho 
týmu,  který  do  toho  dal  všechno.  Spous-
tu koncertů  jsme různě přesouvali, dva se 
nakonec zrušily úplně a diváci si je užijí až 
letos. To samé platilo i pro divadelní festi-
val, kterého jsme se nechtěli vzdát. Dohodli 
jsme se se spolupořadateli – Divadlem Drak 
a Klicperovým divadlem - že to neuděláme 
umělcům, ani diváků a snažili se navzdory 
turbulentním změnám uspořádat akci, kte-
rá odpovídala aktuálním nařízením. Zpětně 
jsem ráda, že  jsme do toho šli. Myslím, že 
to mělo v kontextu dalšího vývoje svůj vý-
znam. 
 
Pořádáte v Hradci jedny z nejpopu-
lárnějších festivalů vůbec. Je těžké 
při tolika ročnících stále přicházet 
s něčím novým, co by návštěvníky 
nezklamalo stran nastaveného stan-
dardu kvality, ale zároveň je překva-
pilo? 
Má to podle mě dvě roviny. Jednou je zdo-
konalovat  to,  co  funguje,  posouvat  to  dál, 
zkrátka  dělat  líp.  Toho  dosáhnete  jedině 
otevřenou komunikací, pravidelnou reflexí 
a analýzou. Druhou rovinou jsou nové ná-
pady,  inovace a v těch je třeba opatrnosti, 
protože  řada  lidí  chodí  na  akce  proto,  že 
jsou právě takové,  jaké  jsou.  Je ale důleži-
té ty hrany pozvolně obrušovat a přinášet 
nové  podněty.  Proto  jezdíme  na  festivaly 
nejen po Čechách, ale i do zahraničí a na-
sáváme atmosféru, sbíráme inspiraci. Také 
se  snažíme  vyhledávat  nové  lokality,  a  to 
jak  pro  divadelní  festival,  tak  pro  jazzový. 
Je zajímavé, že u divadelního se tahle naše 
snaha s povděkem příliš nesetkává, naopak 
u  jazzu diváky  láká,  když  se  koncert  koná 
na  nějakém  netradičním  místě.  Totožný 
princip, který u jednoho funguje perfektně 

a u druhého spíš ne. Obecně jsou obě akce 
hodně jiné, ať už co se týče samotné orga-
nizace, tak skladby programu. 

Zmiňujete opatrnost v novinkách. 
Takže jsou Hradečáci spíše konzer-
vativní publikum? 
Myslím,  že  zdejší  publikum  je  lehce  kon-
zervativní.  Je  to  znát  i  na  zdejší  kulturní 
potažmo kreativní scéně. Tvůrci nebo lidé, 
kteří  se  chtějí  kultuře  profesně  věnovat, 
nám  utíkají.  Neuchytí  se  tu,  protože  ne-

mají dost silné kreativní podhoubí, není tu 
v  tomto  směru  vybudována  tak  silná  zá-
kladna. Snažíme se spolupracovat s mladý-
mi lidmi, studenty DAMU, JAMU i místními 
mladými lidmi, kteří doslova žijí pro kulturu 
a dalších uměleckých škol a vtáhnout je tak 

do místního dění. Je to další důležitá sou-
část naší práce, protože mají obrovský po-
tenciál obohatit organizaci kulturních akcí. 

Nadcházející ročník Jazz Goes To 
Town už je připraven a brzy vkročí do 
Hradce. Na co letos láká? 
Osobně se moc  těším na další  ročník  loni 
poprvé  zrealizovaného  rezidenčního  pro-
gramu  Shapes  of  Jazz  to  Come,  který 
jsme  vymysleli  s  dramaturgem  Michalem 
Wróblewskim.  Je  založen  na  myšlence 

spojení  pěti  muzikantů,  kteří  spolu  běž-
ně  netvoří, možná  se  znají,  ale  někdy  ani 
to ne a v Hradci během čtyř festivalových 
dnů  secvičí  společné  skladby.  Ty  potom 
prezentují  na  jednom  z  hlavních  koncer-
tů.  Také  bych  ráda  pozvala  na  odložený 

Kultura

„Chystáme i koncerty ve veřejném prostoru na náměstí 
28. října, které budou otevřené širokému publiku.“ 

podzim 2021
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koncert z  loňska, na kterém v Bio Central 
vystoupí Abacaxi  se  skupinou Olie Steidle 
and the Killig Popes - úžasná rock-jazz se-
stava berlínské  jazzové scény, která před-
vede  určitě  jedno  z  top  vystoupení.  Také 
chystáme  koncerty  ve  veřejném  prostoru 
na náměstí 28. října, které budou otevřené 
širokému publiku v podání brněnských He-
art of Dixie. Velký projekt letos realizujeme 
také s Filharmonií Hradec Králové. Posled-
ní  festivalový večer v  sobotu  16.  října  tam 
zazní  dvě  skladby  napsané  speciálně  pro 
náš festival a zároveň čtyři skladby jednoho 
z nejvýznamnějších autorů soudobé hudby, 
divadelního  režiséra  Heinera  Goebbelse. 
Vystoupí také tři mezinárodní sólisté. Bude 
to  velkolepá  tečka za  letošním  festivalem, 
a zároveň jeden z největších projektů, kte-
ré  jsme  za dobu organizace  Jazz Goes To 
Town uskutečnili. 

Dramaturg Michal Wróblewski pře-
vzal pomyslné žezlo od svého dlou-
holetého předchůdce Zdeňka Zá-
vodného. Byla to spíš revoluce nebo 
evoluce? 
Evoluce.  Sametová.  (smích)  Opravdu  ten 
přechod byl velmi hladký. S Michalem jsme 
si hodně sedli, přinesl svěží vítr nejen fes-
tivalu, ale  i  týmu. Navíc krásně navázal na 
Zdeňkovu práci, ostatně ve spoustě věcech 
si umělecky rozumí. Michal je inovátor, má 
obrovské zkušenosti ze zahraničí, kde stu-
doval  i  působil. Na  začátku nastavil  pilíře, 
které jsme přijali za své – ať už je to přiná-
šení nových vlivů, hudebních a žánrových 
přesahů  nebo  zastoupení  a  podpora mla-
dých  jazzových  interpretů a žen  interpre-
tek  obecně. Ostatně  loňský  pilotní  ročník 
Shapes of Jazz to Come byl složen výhrad-
ně z ženských jazzových interpretek. 

Kontrapunkt, dříve Poco a poco ani-
mato, působí v Hradci Králové už 16 
let. Kam se za tu dobu ve vašich očích 
tato organizace posunula? 
Radši  se  dívám  dopředu  než  zpátky,  ale 
z pozice v pořadí už třetí ředitelky této ne-
ziskovky musím říct, že mé předchůdkyně 
odvedly  opravdu  neuvěřitelný  kus  práce. 
Díky nim a práci jejich týmů je nyní kontra-
punkt jedním z klíčových hráčů zdejší kul-
turní scény, který navazuje dialogy s důle-
žitými partnery, umělci, kreativci. Vnímám 
nás  jako  etablovanou  organizaci,  která  je 
vidět  a  slyšet  a  funguje  jako  katalyzátor 
zdejšího kulturního dění. V Hradci působí-
me rádi, chceme tu působit i dál a podpo-
rovat místní kulturní a kreativní rozvoj. 

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora, Sylvain Gripoix (Abacaxi) 

a archiv JGTT - Lukáš Veselý

Kulturapodzim 2021





Hrdý Náchod 
Čechy krásné, Čechy mé! Duše má se touhou pne, kde ty naše hory jsou zasnoubené s oblohou? 
Přidejte k Čechám v textu této známé lidové písně přívlastek východní, a pořád vám bude na rtech 
zpívat pravda! Quartier představuje další seriál, tentokrát o  ikonických městech východočeského 

regionu, která nám závidí široko daleko. Zastávka pátá – hrdý Náchod. 
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Mezi  Krkonošemi  a  Orlickými  horami, 
v oblasti Kladského pomezí, na řece Metuji. 
Právě tam leží Náchod –  významné cent-
rum severovýchodu Čech a dodnes důleži-
tá spojnice se sousedním Polskem. 

První  písemné  zmínky  o  městě  pocháze-
jí  z  roku  1254  a  jeho  název  byl  prozaicky 
odvozen od  slov  chodit,  procházet.  Touto 
oblastí  totiž odnepaměti vedla strategická 
obchodní cesta, která pojila Prahu s Klad-
skem a Polskem. V místech, kde se zužovala 
do průsmyku přezdívaného Branka, nechal 

Hron  z  rodu  Načeraticů  postavit  fortel-
ný hrad,  jež by křehkou  logistickou  tepnu 
chránil.  Pod  hradem  pak  bylo  založeno 
město a právě specifická poloha předurčila 
na století dopředu jeho další rozvoj.

Ještě před založením města se na jeho mís-
tě  rozkládala  prostá  trhová  ves,  jejíž  po-
zůstatky  dokládá  hřbitovní  kostel  sv.  Jana 
Křtitele  z  poloviny  13.  století  ve  Starém 
Městě nad Metují. Ten je současně nejstarší 
dochovanou stavbou Náchoda. Hrad a pod 
ním rostoucí město obehnaly ve 14. století 

pevné hradby a ustálila se i první předměstí 
před branami – Horské a Krajské. Poté, co 
náchodský hrad získal král Jan Lucembur-
ský, zařadil jej do obranné linie pro výboj-
ná tažení do Slezska a město tak nabylo na 
dalším významu. Pevnost se musela záko-
nitě rozrůst, hradby byly výrazně posíleny 
a přibyly i dvě věže, které sloužily jako po-
zorovatelny a vězení. 

VELKOLEPÁ PŘESTAVBA
Skutečně zlaté časy města však měly tepr-
ve  přijít  –  to  když  jej  do  svých  držav  zís-
kal  v  roce  1544  bohatý  rod  Smiřických  ze 
Smiřic. Ten zcela  změnil  tvář města,  když 
nechal  mohutný  hrad  přestavět  na  kom-
fortní  renesanční  zámek.  Tento  přerod 
trval bezmála půl století, zanechal však za 
sebou skvostný výsledek. Město prospíva-
lo,  sílilo  kulturně  i  hmotně  a  bylo nadáno 
benefity,  které  se  rovnaly  výsadám  měst 
královských. Mimo jiné bylo měšťanům po-
stoupeno patronátní právo ke kostelům.  

Ale jak se říká, všechno krásné jednou kon-
čí.  Nastupuje  třicetiletá  válka  a  Náchodu 
uštědřuje  tvrdou  ránu.  Protože  se  Smi-
řičtí  netajili  svou  oddaností  k  „zimnímu 
králi“  Fridrichu  Falckému,  propadly  jejich 

statky císaři a v roce 1623 byl čerstvě pře-
budovaný zámek prodán rodu Trčků z Lípy.  
Ani ti si ho však neužili dlouho. Po násilné 
smrti  Adama Erdmana Trčky  spolu  s  jeho 
švagrem Albrechtem z Valdštejna v Chebu 
roku 1634 byl náchodský zámek opět zaba-
ven  císařem.  Ten  jej  nakonec  věnoval  da-
rem  generálovi  Ottaviu  I.  Piccolominimu, 
vévodovi z Amalfi. Pod nadvládou italského 
rodu město značně trpělo, sužovaly ho vá-
lečné  útrapy  i  nedobrovolná  rekatolizace. 
Alespoň se však dařilo po stavební stránce 
–  v  roce  1638  byla  vydlážděna  první  ulice 
a  v  letech  1650 –  1659  se  dočkal  rozsáhlé 
barokní přestavby  zámek.   Když  se město 
začalo  pomalu  zotavovat  po  konci  třice-
tileté  války,  přišla  v  roce  1663  další  rána. 
Rozsáhlý požár Náchoda sprovodil ze svě-
ta většinu domů, kostel,  radnici  i městský 
archiv. Tragédie, po které se ale místní po 
všech stránkách znovu nadechují. Staví se 
barokní  radnice, přestavby se dočká  i pů-
vodně  gotický  kostel  sv.  Vavřince  na  ná-
městí a měšťané získávají mnohá privilegia.   

Podzim

„V náchodské Bělovsi 
pramení slavná 

kyselka Ida.“

Nová radnie

podzim 2021



87

NA DVOŘE VÉVODSKÉM

Přichází rok 1783, ve kterém umírá poslední 
z rodu Piccolomini a zámek, město i panství 
získává  rohozecká  větev  rodu  Desfoursů. 
Po ani ne deseti letech se ale vlivem fran-
couzské  revoluce  dostávají  do  problémů 
a Náchod  je opět na prodej. Tentokrát ho 
získává známý mecenáš umění Petr Biron, 
vévoda  kuronský,  kterého  proslavil  rodák 
z blízkého Hronova spisovatel Alois Jirásek 
svým  dílem Na  dvoře  vévodském.  Vévodu 
vykreslil  jako  dobrotivého  a  starostlivého 
vládce  svých  poddaných.  Když  začátkem 
roku  1800  panovník  zemřel,  postavila  se 
do  čela  města  jeho  dcera  vévodkyně  Ka-
teřina  Vilemína  Zaháňská.  Ano,  přesně  ta 
Zaháňská z ikonické Babičky Boženy Něm-
cové. Posledním rodem vlastnícím náchod-
ský  zámek byl pak od  roku  1842 německý 
šlechtický rod Schaumburg – Lippe. 

MANCHESTER VÝCHODU
Celé 19. století by se v kontextu náchodské 
historie dalo definovat  jako transformační 
a  přelomové.  V  roce  1848  byla  ustanove-
na  vlastní  samospráva,  město  se  otevřelo 
průmyslu  i  železnici,  prudce  rostl  počet 
obyvatel, v návaznosti na což se rozšiřovala 
i městská zástavba. I přes zuřící prusko-ra-
kouskou  válku,  zažívala  rozmach  textilní 
výroba, která se stala v regionu průmyslem 
číslo jedna po otevření prvních mechanic-
kých tkalcoven v roce 1882. S nástupem 20. 
století se tak mohl Náchod pyšnit přízvis-
kem „Manchester východu“ a stal se jedním 
z  největších  bavlnářských  center  celého 
Rakouska-Uherska.  

Pozoruhodná  je  i  zdejší  lázeňská  historie, 
vždyť v náchodské Bělovsi pramení slavná 
kyselka  Ida,  o  jejíchž  blahodárných  účin-
cích se psalo již v roce 1392. Lázně jako ta-
kové však byly v Bělovsi založeny až v roce 
1818 a léčily se tu hlavně nemoci srdce, zá-
něty  žil  a  bolestivé  poruchy  pohybového 
aparátu. 

Ale co dnes? V současnosti je zhruba dva-
cetitisícový Náchod hrdým okresním měs-
tem  Královéhradeckého  kraje.  Pyšní  se 
řadou  významných  historických  památek 
od zámku, Staré a Nové radnice až po Tvrz 
Dobrošov i bohatou kulturní a literární tra-
dicí  tvořenou  nejen  zmiňovaným  Aloisem 
Jiráskem, ale také dalším neméně slavným 
rodákem  Josefem  Škvoreckým.  Ostatně 
zdejší  kulturní odkaz žije dál  v městských 
a  mezinárodně  známých  akcích,  jako  je 
tradiční  přehlídka  amatérského  divadla 
Jiráskův  Hronov  nebo  celostátní  festival 

Podzim

studentské umělecké tvořivosti Náchodská 
prima sezóna. A když se vám zasteskne po 
doteku  přírody,  není  odsud  do  ní  daleko. 
Půl  hodiny  cesty  autem  se  tu  pyšně  tyčí 
Adršpašsko-teplické  skály,  o  kousek  blíž 
Přírodní  rezervace  Ostaš  nebo  malebné 
Babiččino údolí. 

A tak jsme Náchodu v redakci docela přiro-
zeně přiřkli přídomek hrdý. Hrdý ve smyslu 
vědomí vlastní ceny  i důstojnosti, protože 
přesně takový Náchod po staletí byl a stále 
je.  Vyrostl  v  logisticky  významném místě, 
kterému vtisk  tvář  i duši. Přestože v prů-

běhu dějin několikrát změnil svoji podobu, 
v nitru pečlivě uchovával a tvořil hodnoty, 
které se mu z náruče neúnavně pokoušely 
vyrvat válečná tažení i ničivé plameny. Do-
kázal si vydobýt místo na průmyslové špi-
ci, vzdělávat i léčit. Ale především vždycky 
uměl žít.  

Tak  na Náchod, místo  na  samé  hraně  re-
publiky, v objetí skal a hor, které se vztyče-
nou hlavou dál nese a rozdmýchává plamen 
na pochodni našich předků. 

Michaela Zumrová

Historické foto Lázní Běloves

podzim 2021



Poprvé sáhl po dědečkově saxofonu v  pěti letech a  od té doby ho z  ruky nedal. Rodák z  amerického 
Massachusetts v Čechách žije, zpívá a hraje už 17. rokem a na svůj druhý domov nedá dopustit. I když 
prý místním chvíli trvá, než si jeho koncerty začnou užívat naplno. „Naučil jsem se s tím pracovat a vím, 
že ten nejlepší výkon musím podat až po půlnoci,“ říká se smíchem americký zpěvák a saxofonista žijící 

v Hradci Králové David Wiljo Kangas.  

Hradečák David  
z Ameriky 
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nástroji. Byli  jsme hodně spolu a hrozně si 
to užívali. Řekl bych, že to byl pro mě ideální 
umělecký start. 

Jakou hudbu nejraději hrajete?
Nejsem  nijak  vyhraněný,  baví  mě  všechny 
hudební styly a směry. Moc rád improvizuji 
a často si klasické a notoricky známé písně 
upravuji podle vlastní chuti - třeba pecky od 
Elvise Presleyho. Na druhou stranu mě baví 
i moderní hudba, rád si zahraju Avicii nebo 
zazpívám ve španělštině. Lidé to milují na-
tolik, že si často ani nevšimnou, že moje vý-
slovnost není zdaleka stoprocentní.  (smích) 
Do toho si rád střihnu i něco českého.  

Co vás baví z české muziky?
Kapela  Lucie,  Kabát,  Petr  Kolář  nebo  Petr 
Hapka. S ním jsem se dokonce setkal osobně 
a zahrál mu na oslavě narozenin.

Podobných velkých setkání jste za 
svou bohatou kariéru jistě zažil ne-
spočet. Na které vzpomínáte nejradě-
ji? 
Deset let jsem hrál na afterparties těch nej-
větších koncertů v O2 aréně – po Depeche 
Mode, Lenny Kravitzovi, Rihanně, Katy Per-
ry nebo Eltonu Johnovi, takže o zajímavá se-
tkání nebyla nouze. Nejde zmínit jen jedno, 
každý koncert byl pro mě zážitek.  Měl jsem 
se tam vrátit v roce 2020, ale bohužel přišla 
pandemie. Taky rád vzpomínám na milá se-
tkání v Café Bajer v Pardubicích, kde hraju 
několikrát  ročně  pravidelně  od  roku  2004. 

Potkávám  tam  hosty,  kteří  na  mě  poctivě 
chodí celých 17 let. To je pro mě srdeční zá-
ležitost.  

Jak se vám hraje pro české publikum. 
Je v něm oproti Americe rozdíl? 
V  Česku  musíte  počkat,  než  se  publikum 
trochu uvolní,  teprve pak nastává  ta pravá 
zábava. Pro umělce  je to trošku frustrující, 
protože jsou schopni první hodiny na kon-
certu prosedět a propovídat, aby půl hodi-
ny před koncem obsadili parket a tančili do 
rána. Už jsem si na to ale zvykl a umím s tím 
pracovat.  Je  třeba si dobře rozvrhnout síly 
a myslet na to, že ten nejlepší výkon musím 
podat až po půlnoci. (smích)

Sám jste začínal vystupovat s rodiči. 
Chtěl byste, aby to tak jednou měly 
i vaše děti? 
Když  si  to  budou  přát,  rád  je  podpořím 
a pomůžu jim, pokud si ale zvolí jinou cestu, 
vadit mi  to nebude. Všechny mají  k hudbě 
blízko, občas slýchám dceru, jak si v poko-
jíčku zpívá s telefonem. Hudba nejde nutit, 
musí to jít přímo z jejich srdce. Sám jsem to 
zažil. V pěti  letech jsem otevřel dědečkovu 
skříň a našel v ní starý saxofon. Spontánně 
jsem na něj začal hrát a od té doby se stal 
mojí  součástí.  Už  jako  dítě  jsem  věděl,  že 
chci dělat hudbu a jsem životu a svojí rodině 
vděčný, že jsem to mohl uskutečnit.   

Michaela Zumrová 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

Narodil jste se v Massachusetts, vy-
rostl v New Hampsire, ale rodinu zalo-
žil v Hradci Králové, kde od roku 2005 
žijete. Co vás sem přivedlo? 
Poprvé  jsem  se  v  České  republice  oci-
tl v roce 2004, kdy jsem přijel do Trutnova 
navštívit kamarády. Slovo dalo slovo a uspo-
řádal  jsem tam pár koncertů, pak se přidal 
Hradec, Pardubice. Léto jsem strávil hraním 
na bowlingu v Ústí nad Labem, kde jsem se 
potkal  s  pár  lidmi  z  hudebního  průmyslu, 

kteří mě doporučili na další akce, a pak už 
nebyl důvod odjíždět. 

Zažil jste jako Američan v Čechách 
řádný kulturní šok? 
Vůbec  ne.  Do  Evropy  jsem  ještě  jako  ško-
lou povinný  jezdíval,  takže  to pro mě nijak 
drastická změna nebyla. Nenavštěvoval jsem 
přímo Česko,  ale  třeba východní Německo 
ano,  a  to  nebyl  tak  veliký  rozdíl.  Největší 
změnou byl pro mě samozřejmě  jazyk,  ten 
je  opravdu  těžký  a  dělá  mi  problémy  i  po 
všech těch letech. Kulturní rozdíly  jsou jen 
drobné, a dokonce i příroda je tu hodně po-
dobná jako v mém rodišti. Hradec mi navíc 
hodně přirostl k srdci. Mám na něm rád, že 
v  sobě  pojí  výhody  velkoměsta  s  benefity 
maloměsta. Moc  rád  jezdím na  kole  a baví 
mě, jak rychle se dostanu z centra do lesů. 
Je to opravdu kousek. Vnímám, že se tu žije 
tak  nějak  jednoduše,  kamkoli  potřebujete, 
se rychle a pohodlně dostanete. Navíc je to 
bezpečné místo skvělé pro rodinu.  

Takže se vám po USA nestýská? 
Stýská  se mi  spíš  po  rodině,  která mi  tam 
zůstala.  A  musím  přiznat,  že  i  po  našich 
jezerech,  které  jsou  zvlášť  v  oblasti  New 
Hampshire opravdu úchvatná. Taky mi chy-
bí  oceán.  Když  to  jde,  kompenzuji  si  tuhle 
potřebu slané vody s rodinou v Chorvatsku. 
(smích) 

Svoji hudební kariéru jste odstartoval 
v kapele, ve které figurovali i vaši ro-
diče. Jaké to pro vás bylo vystupovat 
s mámou a tátou?  
S maminkou jsem si drnkal a zpíval už jako 
malý kluk, když  jsem byl starší, brávala mě 
s sebou na zkoušky a zhruba od 14 let jsem 
s kapelou začal koncertovat. Byly to krásné 
časy, vzpomínám na ně moc rád. Maminka 
zpívala,  táta pomáhal s technikou, zvukem, 

„Deset let jsem hrál na 
afterparties těch největších 

koncertů v O2 areně.“

Kulturapodzim 2021
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Léto je fuč a s ním i sezona akcí užitých plnými doušky a s bosýma nohama v trávě. To ale neznamená, že na podzim se 
ve východních Čechách nic neděje! Jen se budete muset trochu přiobléci, nehýřit do pozdních nočních hodin a možná se 

i posilňovat něčím dobrým na zahřátí. 

Ve víru podzimu

NOC VĚDCŮ 
24. 9. Celá ČR 

Noc  patřící  vědě  proběhne  v  pátek 
24.  září  ve  všech  koutech  České  re-
publiky,  konkrétně  v  Hradci  Králové 
se  můžete  těšit  na  program  v  pro-
storách  zdejší  univerzity,  hvězdárny 
a planetária, v městské knihovně, stu-
dijní a vědecké knihovně, v Eurocen-
tru  a  na  Lékařské  fakultě.  Letošním 
tématem je čas.

HRADECKÝ KOŠTÝŘ 
28. 9. Hradec Králové 

Slavností  spojených  s  vínem není 
nikdy dost. Vyrazte proto směle do 
Městské hudební  síně, na  severní 
terasy  a  do  Žižkových  sadů,  kde 
opět  ochutnáte  ta  nejlepší  vína 
nejen  z  Čech  a  Moravy,  ale  také 
z  evropských  vinařských  velmocí. 
K zakousnutí bude i spousta vyni-
kajících regionálních pochutin. 

PERNŠTEJNSKÉ 
HODOVÁNÍ 
25. 9. Pardubice 

Přijďte  ochutnat  špičkové  výtvory  sou-
časných kuchařů, ale ověřte si také jejich 
um  v  přípravě  jídla,  které  se  podávalo 
u pernštejnského dvora a v době rene-
sance.  Prodejci  uvaří,  usmaží  i  upečou 
dobroty jak podle dobových receptů, tak 
současných trendů. Zámecký areál s valy 
nabídne  ideální  odpočinkové  prostředí 
pro pikniky a posezení na nádvoří. 
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OKTAVIAN MEMORIAL 
9. 10. Chlumec nad Cidlinou 

V pořadí  již druhý ročník velkolepé 
akce  s  názvem  Oktavian  Memorial 
chystají  v  Chlumci  nad  Cidlinou. 
Starobylý rod Kinských pořádá před 
Velkou  pardubickou  pestrý  tema-
tický den na zámku Karlova Koruna. 
Těšte se na kostýmované prohlídky 
s  Oktaviánem  Kinským,  na  progra-
mu  je  i  slavnostní  výjezd  na  hon 
a  také  ukázka  Taxis  Pola  v  zámec-
kém parku. 

PODZIM V RATIBOŘICÍCH 
2. – 3. 10. Ratibořice 

Tradiční akce na Zámku v Ratibořicích 
je letos věnována 240. výročí narození 
Její Výsosti Kateřiny Bedřišky Vilemíny 
Benigny  vévodkyně  Zaháňské,  prin-
cezny  Kuronské.  Po  netradiční  pro-
hlídce  si  můžete  prohlédnout  běžně 
nepřístupná  a  slavnostně  nazdobená 
sklepení,  chybět  nebude  ani  lehké 
občerstvení  včetně  svařeného  vína 
a doprovodného programu v podobě 
hudebních vystoupení. 

POD OCHRANOU 
SV. ONDŘEJE 
5. 9. – 10. 10. Třebechovice pod Orebem

Výstava  v  Třebechovickém  muzeu 
betlémů u příležitosti 250. výročí po-
svěcení kostela sv. Ondřeje přestavuje 
více než 50 exponátů,  které přibližují 
zejména  bohoslužebný  život.  Pro-
hlédnout  si  můžete  stará  liturgická 
roucha a nádoby, bohoslužebné knihy 
a  další  liturgické  potřeby.  Nejstarším 
exponátem  je  třebechovický  graduál 
z roku 1559.  

BRAMBOROVÁ SOBOTA 
2. 10. Veselý kopec

A  ještě  jeden  tip  pro  zapřísáhlé mi-
lovníky  „žlutého  zlata“!  Okuste  tra-
diční  bramborové  pokrmy  a  zjistěte 
vše o pěstování, použití  i uskladnění 
brambor v areálu Muzea v přírodě na 
Veselém Kopci. Vybrané odrůdy bude 
možné koupit na místě domů do zá-
soby, akci také doprovodí pestrý kul-
turní program.

ARCHIMYŠL 
1. – 4. 10. Litomyšl 

Komentované  prohlídky  a  pro  ve-
řejnost  otevřená  zajímavá  místa  ve 
městě,  a  to  i  ta,  kam  se  běžně  bě-
hem roku nedostanete, bude možné 
navštívit  během akce ArchiMyšl po-
řádané  u  příležitosti  Světového  dne 
architektury.  Vychutnejte  si  rovněž 
výstavy,  projížďky  a  besedy  nejen 
s architekty. 

HRADECKÝ PŮLMARATON 
A MARATON 
3. 10. Hradec Králové

Běháte  rádi?  Tak  to  si  připravte  diáře. 
Oblíbený  závod  v  běhu  na  21  a  42  km 
pro širokou veřejnost se startem a cílem 
v historickém centru města Hradec Krá-
lové odstartuje v neděli 3. října z Malého 
náměstí. Běžecká akce  je doplněna bo-
hatým doprovodným programem urče-
ným pro celou rodinu a dětskými závody 
v Žižkových sadech. 

Kulturapodzim 2021
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REAL WOMAN FASHION 
SHOW 
21. 10. Hradec Králové

Vyrazte  21.  října  do  královéhradecké 
Petrof  Gallery  na  Fashion  Show  Aleny 
Wilson doprovázenou fantastickým kla-
vírním  koncertem.  Pod  značkou  Alena 
Wilson vznikají modely, které jsou origi-
nální, elegantní, podtrhují ženskost a ve 
společnosti  je  nelze  přehlédnout.  Pře-
svědčte se na vlastní oči. 

PROHLÍDKY KUKSU NA DEN 
VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ  
11. 11. Kuks

Vychutnejte si na sklonku turistické se-
zony  jednu  netradiční  prohlídku  hos-
pitálu Kuks. Ten byl vystavěn právě pro 
válečné vysloužilce, a tak je na tento den 
speciálně otevřeno. Kromě komentova-
ných  prohlídek se můžete zastavit také 
v místním bylinkářství, kde kromě byli-
nek  seženete  také  sirupy,  mošty  nebo 
medovinu. 

VELKÁ PARDUBICKÁ 
10. 10. Pardubice  

131. ročník velkolepé sportovní a spole-
čenské události s nejdelší tradicí u nás, 
kdy musí koně se svými žokeji překonat 
celkem 31 překážek včetně nejznáměj-
šího Taxisova příkopu, se uskuteční 10. 
října. Přímý přenos v televizi sice nabízí 
krásný pohled na legendární dostih, ale 
úžasnou  atmosféru  přímo  na  závodišti 
je třeba zažít na vlastní kůži. 

RUNTOUR PARDUBICE 
16. 10. Pardubice

Ani ne o týden později to na pardu-
bickém  závodišti  opět  ožije  závody! 
Tentokrát se však místo koní posta-
ví  na  start  běžci.  Kulatý  10.  ročník 
rodinného  běžeckého  seriálu  PVZP 
RunTour  startuje  na  atraktivní  trati 
v sobotu 16. října. Na výběr  je z tras 
v  délce  3  km,  5  km  nebo  10  km  – 
zkrátka ideálně strávený den s celou 
rodinou.

Kultura

LISTOPADOVÉ TRHY 
V KUKSU 
13. 11. Kuks

Zpříjemněte si čekání na první adventní 
neděli a zavítejte na první ze série tra-
dičních vánočních trhů v Kuksu. Můžete 
se  těšit  na  pestrou  nabídku  gastrono-
mických  specialit,  tradičních  řemesl-
ných výrobků a ukázky lidových řemesel 
pod taktovkou Českého farmaceutické-
ho muzea. 

NYLONKY ONDŘEJE 
HAVELKY  
2. 11. Hradec Králové 

Zažijte  jedinečný koncert Ondřeje Ha-
velky & jeho Melody Makers s podtitu-
lem Swing nylonového věku. Předprodej 
vstupenek  na  tento  večer  ve  Velkém 
sále Adalbertina odstartoval v Turistic-
kém informačním centru Hradec Králo-
vé nebo na www.hkinfo.cz. Akce začíná 
v 19 hodin.

podzim 2021
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Novinkobraní

Tipy

Podzim barví listy do zlatavých odstínů, plody na zahradách dozrávají a v mírném slunci se stále více prodlužují stíny. 
Intenzivní odstíny jsou všudypřítomné a všechno kolem tak krásně voní… Jestli vám k dokonalosti ještě něco chybí, 
najdete to tady! 

BATOH S LÁSKOU K PŘÍRODĚ

Svrchní materiál  a  podšívka  nového  batohu  Tree-Kånken 
jsou vyrobeny z  látky Pine Weave.  Jedná  se o materiál  ze 
dřeva ze speciálně vyšlechtěných stromů a byl upraven tak, 
aby poskytoval mimořádnou pevnost a funkčnost. Perfekt-
ně se hodí na každodenní nošení, neboť má spoustu prak-
tických detailů i několik nových vychytávek, jako jsou pout-
ka na přední  straně  k  připnutí  cyklistické  svítilny,  spodní 
popruhy k upevnění bundy či podložky na jógu.

www.fjallraven-shop.cz
3490 Kč

TALÍŘ JAKO PERLORODKA

Značka Jars vznikla v malebném městečku Drôme v jihovýchodní francouzské oblasti Provence roku 1857. Celosvětového úspěchu se do-
čkala již na začátku 20. století na výstavě v Paříži, kde si odnesla svou první velkou cenu. Od té doby na tomto nádobí servírují jídla v mno-

ha luxusních buticích i michelinských 
restauracích  po  celém  světě.  Díky 
ručnímu  zpracování,  které  se  skládá 
z průměrně 21 procesů,  je  tak každé 
nádobí  naprostým unikátem  a  origi-
nálním kouskem.

www.pottenpannen.cz
1379 Kč

PŘIROZENÁ KRÁSA

Nástěnná dekorace LEAF z mangového dřeva svou délkou 85 cm upou-
tá okamžitě pozornost. Stačí najít správné místo, které mu poskytne 
dostatek prostoru. Nebo zkombinujte hned několik listů, a vytvořte tak 
velké nápadité plochy například v předsíni, nad pohovkou nebo postelí. 
Vypadat skvěle bude i jako dekorační podnos na prostřeném stole.

www.butlers
1490 Kč

podzim 2021



ČISTÝ VZDUCH

Nebuďte smutní, že už nemůžete větrat 
po celý den,  jako  tomu bylo v  létě. Čis-
tička  vzduchu  s  připojením  k  aplikaci 
Clean Home+ jediným stisknutím tlačítka 
vyčistí rychle a efektivně vzduch v míst-
nosti o rozloze až 32 m². HEPA filtr Na-
noProtect zachycuje 99,7 % částic včet-
ně  běžných  alergenů,  prachu,  zvířecích 
chlupů, škodlivých částic, bakterií a ně-
kterých virů. Díky nastavitelnému tiché-
mu nočnímu režimu je vhodná do ložnice 
či dětského pokoje.

www.philips.cz
9999 Kč

KRÁSNÝ ÚSMĚV

Nedílnou součástí správné ústní hygieny je kromě čištění zubů 
také péče o mezizubní prostory a dásně. Je-li pro vás manipu-
lace s mezizubním kartáčkem složitá a nepříjemná, sáhněte po 
elektrickém mezizubním kartáčku. Díky příjemnému tvaru a ro-
bustnímu tělu je jeho použití velmi snadné a pomocí vibrací od-
straníte zubní plak a namasírujete dásně  i v  těžko dostupných 
místech.

www.herbadent.cz 
2234 Kč

Tipy

ÚKLID ZAHRADY RAZ DVA

Shrabat  listí  je nekonečná práce. Sotva se  jedné várky zbavíte, už se 
pomalu  snáší  další.  A  co  teprve  podzimní  vítr,  který  si  rád  pohrává 
s listím a leckdy zafouká do právě nahrabané kupky?! Vysavač listí Kär-
cher BLV 36-240 AKU fouká, vysává a drtí nejen listí, ale i zelený odpad. 
Vše, co nemá na vaší zahradě co dělat, se díky velké sací síle a proudem 
vzduchu 770 m³/h stane minulostí. Využijete jej celoročně - při zastři-
hávání okrasných keřů i živého plotu, ale také při sekání trávy. 
 
www.karcher.cz
6390 Kč

PODZIMNÍ SESTŘIH

Nastal čas na nový sestřih vašich 
stromů!  Teleskopické  pákové 
nůžky na větve s klínovou stří-
hací čepelí FZNR 1013 si hravě 
poradí s větvemi o šířce do 50 
mm.  Komfortu  stříhání  po-
máhá nastavitelná délka nů-
žek do 92 cm. Ergonomické 
úchyty s pogumovaným po-
vrchem zaručí  neskluznost 
i v případě vlhčích dlaní.

www.fieldmann.cz
790 Kč
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VZHŮRU DO OBLAK!

Létající  draci  různých  tvarů,  barev  a  velikostí  se  hlavně  na 
podzim vznášejí nad hlavami dětí i dospěláků. Pouštění draka 
je skvělá zábava, která rozjasní nejen podzimní větrné a za-
mračené dny. Vypusťte vlastního draka k obloze a pozorujte, 
jak skvěle plachtí. 

Moulin Roty, kouzelnehrackarstvi.cz
570 Kč

ZÁPAD SLUNCE

Ideálním  místem,  kde  si  vychutnat  poslední  okamžiky 
podzimního západu slunce, se může stát i váš domov. Nechejte 
se unést svěží vůní cedru a santalového dřeva s dotekem vůně 
zralých  citrusů  a  užijte  si  krásný  podzim  se  svíčkou  Autumn 
Sunset. 

www.yankeesvicky.cz
od 649 Kč

ZPÁTKY NA CESTÁCH

Stýská  se  vám  po  prázdninovém  cestování?  Přemýšleli  jste, 
jak  by  ideálně  vypadala  světová  mapa  podle  vás?  Největší 
Lego  stavebnice  Mapa  světa  vám  umožní  vytvořit  si  svou 
vlastní mapu, nebo se držet  jedné ze  tří přiložených šablon. 
K  dispozici  jsou  i  barevné  špendlíky  z  kostek  na  označení 
významných míst.  Stavění  vám  zpříjemní  přiložený  hudební 
doprovod.

www.lego.com
6599 Kč

HALLOWEENSKÉ KARTOHRANÍ

Ve strategické karetní hře Spooky Boo od firmy Djeco pro ce-
lou rodinu obsadí příšerky a duchové váš hrad a vy se jich mu-
síte co nejrychleji zbavit. Zapojte strategii a logiku a vyměňuj-
te karty tak, abyste snížili součet jejich hodnot na menší než 
5. Máte na to pouze 5 kol. Kromě strategie bude také potřeba 
zapojit paměť. Příjemnou zábavu!
 
www.kouzelnehrackarstvi.cz
299 Kč

podzim 2021
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inzerce

KRÁLOVSKÉ ČIŠTĚNÍ
S  přicházejícím  podzimem  je  důležité  pleť  dokonale  vyčistit 
od  zbytků  opalovacího  krému.  Jemný  rýžový  exfoliant  ji  šetrně 
obrousí,  vyčistí  a  nádherně  rozjasní.  Zvýší  účinnost  následné 
pleťové péče a s podporou koenzymu mládí Q10 zpomaluje projevy 
stárnutí a aktivně bojuje proti vráskám. Damašská růže ve spojení 
s bio arganovým olejem pleť důkladně vyživí a zpevní. Bergamotový 
olej pomáhá redukovat maz a dodává pleti rovnováhu.

www.saloos.cz
249 Kč

ŠAMPON 
V KOSTCE

Dodejte vlasům pořádnou 
dávku  hydratace,  lesku 
a  omamné  vůně  man-
ga.  Za  studena  lisované 
mangové máslo vyrobené 
z  jader  vypeckovaného 
ovoce, které by bylo jinak 
považováno  za  odpad, 
vám zajistí nejen nádher-
né vlasy, ale i dobrý pocit 
z  přístupu  respektují-
cího  nulový  odpad,  tzv. 
“zero  waste”.  Šampon  je 
bioodbouratelný, bez sul-
fátů,  veganského  složení 
a plastového obalu.
 
www.klorane.com
307 Kč

Tipypodzim 2021
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Rána jsou tak nějak mlhavější, stmívání stále časnější a vzduch zemitější. Přivítejte podzim – nejbarevnější a nejma-
gičtější období roku je tu! A protože štěstí přeje připraveným, vítejte ho hezky s nohama v teple a s hrnkem něčeho 

hřejivého v ruce. Chumlání totiž nikdy nebylo stylovější!

Čas 
chumlání 

RUČNĚ PLETENÉ DEKY WOOLOPE

Není nad to schoulit se do teploučké deky, usrkávat horkou kávu nebo čaj 
a jen tak být. S  luxusní dekou značky Woolope posunete takový zážitek 
ještě o kus výš. Designová deka vyrobená z nejkvalitnější evropské merino 
vlny nejenže zahřeje zkřehlé nohy, ale zároveň zútulní každý prostor.

www.woolope.cz
od 3190 Kč

PÁNSKÝ PLSTĚNÝ KLOBOUK TONAK 

Nejvíc tepla ztrácíme od hlavy, to je známá věc! Vyzrajte 
na ni s plstěným kloboukem tradiční značky TONAK. Ta 
sídlí v Novém Jičíně a patří k největším a nejvýznamnějším 
světovým výrobcům pokrývek hlavy. 

www.tonak.cz
3300 Kč

PORCELÁNOVÁ ČAJOVÁ KONVICE 
HAMMERSHØI POPPY

Ztéto konvičky bude chutnat váš pravidelný šálek čaje o to víc! Bílý 
porcelán se zlatou rukojetí a ručně malovaným vzorem vlčího máku 
dostane  i  vás.  Za  návrhem  stojí  norští  designéři  Hans-Christian 
Bauer a Rikke Jacobsen. Nechte se okouzlit sofistikovanou střídmostí 
kolekce Hammershøi Poppy, která dodá vašemu interiéru nefalšova-
ný nádech skandinávské elegance!

www.bellarose.cz 
3599 Kč

podzim 2021



HŘEJIVÝ 
A ORIGINÁLNÍ 
MY.PLED

Hřejivý  parťák  do  každého 
počasí,  který  je  navíc  stylo-
vým  a  jednoduchým  doplň-
kem  outfitu  každé  moderní 
ženy. Originální česká značka 
my.pled  nabízí  plejádu  barev 
a  střihů  pro  každou  příleži-
tost. 

www.mypled.com
cena dle produktu 

Tipy

SVÍČKY MEADOWS V ČESKÉM SKLE RÜCKL

Čím  víc  českých  ručiček,  tím  větší  nádhera!  Přesně  to  platí  pro  ko-
lekci  svíček  značky  Meadows  inspirovanou  voňavými  loukami  a  roz-
kvetlými  zahradami  v  unikátním  ručně  foukaném  skle  značky  
Rückl. Kombinace, kterou si zamilují vaše oči i nos!

www.meadows.cz
2 150 Kč

POVLEČENÍ Z MIKROPLYŠE 

Až  se  poprvé  zavinete  do  povlečení  z  mikroplyše, 
garantujeme  vám,  že  už  nikdy  nebudete  chtít  usínat 
jinak.  Hřejivé,  měkké  a  hebké  na  dotek.  K  dostání 
v mnoha barevných variantách a designech. 

www.moderninakup.cz
69 Kč 

CHLUPATÉ SANDÁLY 
KITTA

Věřte  nám,  že  tyhle  chlupy  snesete. 
A  ještě  rády!  Měkoučké  a  hřejivé 
sandálky  jsou  ideální  volbou  pro 
všechny, kterým připadá, že na papuče 
je  zatím  ještě  moc  teplo.  Ideální 
kompromis  je  k  dostání  v  mnoha 
barevných variantách. 

www.mollio.cz 
550 Kč

PARFÉM PIGMENTARIUM 
EROTIKON 

Smyslně  tajuplný parfém  inspirova-
ný  stejnojmenným  filmem  Gustava 
Machatého,  vypráví  příběh  o  chtíči 
a lásce. Zahalte se do hřejivých tónů 
čokolády, zázvoru a růžového pepře, 
hřejivé  vanilky  a  podmanivé  tonka 
fazolky.  Dokonalý  zážitek  završuje 
magická  ambra  společně  s  mošu-
sem,  pačuli  a  sametovým  santalem. 
Ideální vůně na podzim, co říkáte?

www.vava-voom.cz 
3690 Kč 
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Podzim. To nejsou jen ranní mlhy 
a  odpolední plískanice. Tohle ob-
dobí oplývá barvami, na stromech 
dozrávají plody všeho druhu a láka-
jí k  tvoření. Pusťte si domů trochu 
podzimní magie, vše potřebné na-
jdete v přírodě. Jaké trendy v deko-
racích letos frčí? 

ZAČNĚTE VENKU 
Ať  máte  na  výzdobu  celou  terasu,  dveře 
nebo  jen malý  truhlík  za  oknem, není  tře-
ba  otálet.  Vezměte  rodinu  na  procházku 
a posbírejte, co příroda momentálně nabízí: 
mohou to být jasně červené jeřabiny, šípek, 
hloh,  kvetoucí  vřes. Uschlé  květy  i  drobná 
jablíčka,  kaštany,  žaludy  nebo  ořechy.  Ur-
čitě ale nedávejte košem ani kouskům kůry, 
mechu, břečťanu nebo šiškám. Ostatně je to 

pořád podzim ve své ryzí podobě. Držte se 
jen  jednoho  jednoduchého  pravidla:  kom-
binujte  s  citem.  Teplé  podtóny  od  tmavě 
vínových,  cihlově  červených,  sytě  oranžo-
vých po žlutou až tmavé odstíny zelené se 
perfektně doplňují s krémovou, bílou, šedou 
nebo béžovou. 

BUDIŽ SVĚTLO 
Co byste řekli na parádní podzimní svícen, 
který vás jako malý maják provede temněj-
šími dny? Stačí vám na něj tác, zlatá barva ve 
spreji a dvě nebo tři svíčky. Tác přestříkejte 
a  nechte  dobře  zaschnout,  svíčky  ozdobte 
listy  nebo  omotejte  přírodním  provázkem 
a  připevněte.  Nakonec  dozdobte  přírod-
ninami podle vašeho gusta. Pokud vám  jen 
pouhá  potenciální  přítomnost  otevřeného 
ohně vadí, rozvěste alespoň světýlka. Letos 
frčí  hlavně  temně  zelená,  která  připomíná 
les a dodává interiéru efekt luxusu. Ideálně ji 
kombinujte s dřevěným nábytkem z masivu 
a  světlými doplňky  z přírodních materiálů. 
Vedle ale nešlápnete ani s cihlově červenou, 
béžovou,  krémovou nebo nesmrtelnou  še-
dou barvou. Hitem posledních let je pak tra-
dičně  hořčicově žlutá nebo jemná růžová. 

NENÍ PROVAZ JAKO PROVAZ
Dominuje vaší jídelně dlouhý stůl? Tak to si 
přímo říká o to stát se pravým podzimním 

„Hitem posledních let jsou 
také skleněné vázy.“

Podzime, 
tvoř! 

Tipy
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skvostem  interiéru!  Povyšte  ho  na  dal-
ší  úroveň provazem  z  listí.  Stačí  obyčejný 
provázek  v  přírodním  odstínu,  na  který 
upevníte  barevné  listy  javoru,  buku  nebo 
olše. Když jej navíc sladíte s výzdobou v ok-
nech,  docílíte  maximálního  „autumn  vibe 
efektu“ 

DEKORACE, KTERÉ VYDRŽÍ 
Nemáte  čas  ani  chuť  dekorace  průběžně 
opečovávat  a  vyměňovat?  Zvolte  trvalejší 
variantu v podobě sušených květin či trva-
lek, jako jsou astry nebo mochyně. Případ-
ně sáhněte po dekorativních dýních a dal-
ších podzimních plodech. Vždy ale myslete 
kromě  efektu  také  na  praktičnost  –  třeba 
sušené květy mají tendenci opadávat. Skvě-
le  vypadají  nejrůznější  ozdoby  z  pšenice, 
která  je  v  tomto  směru  spolehlivější  a  jen 
tak se vám nerozsype. 

KOULE S PŘÍRODOU UVNITŘ
Hitem  posledních  let  jsou  také  skleněné 
vázy  ve  tvaru  koule,  do  kterých  můžete 
vkládat drobné podzimní dekorace – čisté 
a  elegantní  řešení!  Vyzkoušejte  třeba  bí-
lou mini dýni  jako dominantu obklopenou 
kousky  kůry,  mechem  a  drobnými  žaludy 
či bukvicemi. Pokud se vám přírodniny do 
interiéru  dvakrát  nehodí,  můžete  zvolit 
drobné perličky, bambulky nebo ozdobný-
mi špendlíky. Ve finále stačí kouli převázat 
stuhou v přírodním designu a krásná deko-
race je na světě!  

Michaela Zumrová

podzim 2021 Tipy
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EMMA A ŠÉFKUCHAŘI
Kateřina Černá

Masterchefové  Jan  Punčochář  a  Marek 
Fichtner,  šéfkuchař  Filip  Sajler,  průkop-
nice  biopotravin  Hana  Zemanová  a  další 
kulinářské  celebrity.  Ti  všichni  s  dospíva-
jící  Emmou  vymysleli  báječná menu,  kte-
rá  zvládne  i  začátečník.  Poctivé  recepty 
z čerstvých surovin budou  inspirací nejen 
pro  teenagery,  ale  také  pro  zaměstnané 
maminky  či  tatínky,  kteří  dosud  nedrželi 
vařečku  v  ruce.  Užijte  si  společné  vaření 
i stolování v pohodě a s chutí – Emma vám 
ukáže, jak na to!

ŽÁRLIVOST A JINÉ POVÍDKY 
Jo Nesbø

Nevěra  se  nevyplácí  a  nakonec  vždycky 
vyjde najevo. A když se vášeň proplete se 
žárlivostí,  k  pomstě  zbývá  už  jen  krůček. 
Dva úplně stejní horolezci bojují o krásnou 
řeckou servírku. Taxikář nachází  v  šéfově 
autě  náušnici  své  manželky.  Žena  letící 
z New Yorku do Londýna se kvůli manže-
lově nevěře  rozhodla  spáchat  sebevraždu 
a bez okolků své plány svěřuje podivnému 
spolucestujícímu. Nebezpečný kolotoč sil-
ných emocí se dává do pohybu... a už ne-
půjde zastavit.

Vyzrajte na vrtkavé počasí a podzimní plískanice s knížkou v ruce. Pohodlně se usaďte a ponořte se do příběhů plných 
nervy drásajícího napětí či romantiky. Přinášíme vám tipy na nejlepší knižní novinky, které vám budou skvělým pod-

zimním parťákem. 

Šup 
pod deku

NELÍBÁNKY
Christina Laurenová

Olive Torresová v šesti letech uvízla v auto-
matu na hračky a museli  ji vysvobodit ha-
siči. Uhodil do ní blesk, uštknul ji chřestýš. 
Před pár týdny přišla o práci a nemůže na-
jít jinou. A nyní letí na Havaj jen díky tomu, 
že  jako  jediná unikla díky  své potravinové 
alergii katastrofální nevolnosti z jídla, která 
zničila  svatbu  její  sestry.  Přesněji  řečeno, 
unikli dva. V letadle vedle ní sedí ženichův 
bratr Ethan. Proklatě přitažlivý chlap, ale ji-
nak ten nejprotivnější protiva, jakého zrodil 
svět.
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POLOVINA TEBE
Brit Bennett

Vignesova  děvčata  si  budou  jako  dvojčata 
vždycky podobná jako vejce vejci. Avšak po-
tom, co vyrostou v malé černošské komu-
nitě a v šestnácti  letech se rozhodnou pro 
útěk, se změní nejen jejich všední životy, ale 
i všechno ostatní: jejich rodina, společnost, 
v níž se pohybují, a dokonce i jejich rasová 
identita. O mnoho let později se jedna ze se-
ster vrací se svou dcerou do rodného měs-
tečka. Ta druhá se usadí ve světě bílých a její 
manžel o  její minulosti neví zhola nic. Jaké 
to bude, až se cesty jejich dcer protnou?

RUSOVLÁSKA U CESTY
Anne Tylerová

Čtyřicátník  Micah  Mortimer  je  otrokem 
svých zvyků. Počítačový odborník na volné 
noze a správce bytového domu v Baltimoru 
vede  stabilní  a  pevně  ohraničený  život 
a zdá se, že mu to tak naprosto vyhovuje. 
Jednoho dne se však jeho rutina rozpadne: 
Přítelkyně mu řekne, že se bude muset vy-
stěhovat  ze  svého  bytu,  a  u  jeho  dveří  se 
objeví cizí  teenager s  tvrzením, že  je  jeho 
syn. Tato překvapení a způsob,  jakým ob-
rací  Micahův  pečlivě  zorganizovaný  život 
naruby, ho nenávratně změní...

OLIVE KITTERIDGEOVÁ JE ZPĚT
Elizabeth Stroutová

Smutek ze ztráty manžela ani po dvou letech 
Olivii nezměnil – dál si nebere servítky, je ne-
kompromisní a naprosto jedinečná. Vzájemně 
propojené  povídky  se  zaobírají  tématy  jako 
osamělost, stárnutí, smutek a rodinné nesho-
dy, ale také naděje, útěcha a životní zkušenos-
ti. Na Olive čekají další životní výzvy stejně jako 
na další postavy jednotlivých povídek, které se 
musí smířit se stárnutím a vlastní smrtelností, 
snažit se o zlepšení vztahů s partnery a dětmi, 
hledat  naději  v  těžké nemoci  a  najít  útěchu 
tam, kde by ji nikdy nečekali. 

OŘÍŠKOVÝ PODZIM S LUCKOU, JENDOU A MARTÍNKEM
Andrea Popprová

Pestrobarevné  listí  zdobí  kdekterý  strom  a  nitky  pavučin  babího  léta  poletují 
vzduchem.  Přesně  v  tuto  chvíli  začíná  další  příběh  oblíbených  dětských  posta-
viček Lucky a  jejích brášků, Jendy a Martínka. Vydejte se spolu s nimi objevovat 
pohádková tajemství a nechejte se unést kouzly podzimu! Zažijete nejedno dobro-
družství a vyzkoušíte si spoustu aktivit, které k této roční době patří. A ke čtení si 
rozhodně nezapomeňte vzít pastelky, nůžky – a tentokrát i baterku. 

Tipypodzim 2021



106

VÝPRAVA DO PRAVĚKU
Libor Kvapil

Vítejte  na  výpravě  do  pravěku!  Napadlo 
vás  někdy,  jak  to  u  nás,  v  srdci  Evropy, 
vypadalo kdysi dávno v pravěku?  Jaká  tu 
žila zvířata a  jaké tu rostly rostliny? Bylo 
Česko někdy u moře? Nyní máte možnost 
to  zjistit!  Tento  gamebook  vás  přenese 
o miliony let nazpátek a provede vás jed-
notlivými érami. Seznámíte se se slavný-
mi badateli a převratnými objevy, které se 
zapsaly do dějin české paleontologie. Jak 
se vám povede, bude záviset jen na vašich 
rozhodnutích.

UŽITKOVÁ ZAHRADA
Hans-Werner Bastian

Vlastnoručně  vypěstovaná  čerstvá  zele-
nina, aromatické bylinky a šťavnaté ovoce 
je  velkým  snem  mnoha  majitelů  zahrad. 
Kdo by neměl  rád  lahodný džem z  vlast-
ního ovoce,  pokrmy  s  čerstvou  křupavou 
zeleninou  nebo  třeba  svěží  domácí  salát 
s  právě  nasbíranými  bylinkami?  Tato  en-
cyklopedie vám poskytne vše, co potřebu-
jete vědět o zelenině, ovoci, salátech a by-
linách,  a  ukáže  vám,  jak  plodiny  správně 
pěstovat, abyste i vy mohli ze své zahrady 
udělat kulinářský ráj.

TCHYNĚ
Sally Hepworthová 

Lucy svou tchyni poznala před pěti lety. Ač-
koli  se  k  ní  Diana  tehdy  chovala  přátelsky 
a  zdvořile,  Lucy  okamžitě  poznala,  že  ne-
splňuje  její  představy.  I  přesto  se  jí  snažila 
vždycky zavděčit. Teď se našlo Dianino tělo 
a vedle něj dopis na rozloučenou. V něm se 
píše, že raději zemře hned, než aby sváděla 
únavný  boj  s  rakovinou.  Jenže  při  pitvě  se 
žádná rakovina nenajde. Místo toho patolog 
odhalí stopy jedu a dušení. Navíc  je zřejmé, 
že každý člen rodiny něco tají. Ale co? A kdy 
už konečně všechno to tajnůstkaření skončí?

LEOPOLDA BUMBÁCE NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ
Jan Budař

Pohádková kniha oblíbeného herce a zpěváka Jana Budaře vás zavede za jedním vyslou-
žilým vojákem, který se kvůli své lásce musí vydat na dalekou a dobrodružnou cestu do 
podsvětí. Co vše bude muset zakusit, zažít a podstoupit, aby mohl osvobodit tři ztracené 
duše a nalézt své vysněné pozemské štěstí? To se dozvíte, když se spolu s dětmi začtete 
do napínavého příběhu. A jak to tak bývá, budete se smát, ale možná i plakat. Takový je 
holt život...

Hana Došlová

Tipypodzim 2021
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1 – Lampion na baterie, www.zazen-nudu.cz – 69 Kč, 2 – Kelímek, www.horrorshop.com – 49 Kč, 3 – Vykrajovátka Delicia, www.tescoma.cz – 149 Kč, 4 – Silikonová forma na pečení, www.
bonami.cz – 409 Kč, 5 – Plecháček, www.ahome.cz – 299 Kč, 6 – Zápisník, www.agatinsvet.cz – 89 Kč, 7 – Vonná směs Saloos, www.saloos.cz – 98 Kč, 8 – Přírodní mýdlo Almara soap –

Pumpkin space latte, www.go-fresh.cz  – 149 Kč, 9 – Vonná svíčka, www.bellarose.cz  – 890 Kč, 10 – Polštář, www.e-benjaminek.cz – 299 Kč

Bu bu bu! 
Boho styl? Ne nutně, podzim vítá „boo hoo“ styl! Oblékněte poslední říjnový víkend svůj domov do haloweenského kabátu, 
sezvěte přátele, zapojte děti. Máme pro vás pár tipů, co by vám na takové sváteční kratochvíli rozhodně nemělo chybět.

7

8

9

10

1

3

2
4

5

6
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Možná jste v létě o televizi ani nezavadili, s houstnoucí ranní mlhou a neustávajícím deštěm za okny se 
ale večer u obrazovky nezdá jako zase tak špatný nápad. Přinášíme 9 tipů na seriály, které stojí za to 
právě teď rozkoukat!

Hity na síti

DOOM PATROL  

Na první pohled hodně nesourodá sku-
pina lidí, kterým nehody propůjčily spe-
ciální  schopnosti,  ale  zároveň  je  trau-
matizovaly, se musí spojit, aby zabránili 
zkáze Země. Pokud se vám líbily Titans, 
pak Doom Patrol budete milovat. Timo-
thy Dalton, Matt Bomer a Brandan Fra-
ser v hlavních rolích jsou ostatně sázkou 
na  jistotu. V pořadí už  třetí  sérii vysílá 
HBO GO.

PAPÍROVÝ DŮM  

Jeden  z  nejpopulárnějších  seriá-
lů  současnosti  uvedl  začátkem  září 
svou  finální  a  dlouho  očekávanou 
sérii. Osm zlodějů obsadí továrnu na 
výrobu peněz a vezme několik desí-
tek rukojmí. Zatímco policie vymýšlí, 
jak prekérní situaci vyřešit, šéf party 
přezdívaný  „Profesor“  dál  realizuje 
svůj  propracovaný  plán  na  vytištění 
a uloupení 2,5 miliardy euro. Sledujte 
na Netflixu. 

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

I  když  nemá  se  sexem  skoro  žádné 
zkušenosti,  rozhodne  se  Otis  vze-
přít  své matce,  sexuální  terapeutce, 
a založí ve své škole tajnou poradnu 
o  sexu.  Zvedáte  obočí  už  teď?  Ne-
nechte  se  zmást,  tahle  komediální 
pecka s peprným názvem totiž nabízí 
hlavně skvostně vystavěnou drame-
dii  napříč  generacemi.  Najdete  na 
Netflixu. 
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Q-FORCE 

Letní novinka Netflixu potěší všechny 
fanoušky  animovaných  seriálů  s  ne-
tradiční tematikou. Ústřední postavou 
je totiž v tomto případě agent Mary - 
špion a gay v  jedné osobě. Prožívejte 
s pohledným hrdinou a jeho jednotkou 
Q    -  týmem LGBTQ agentů  -  různo-
rodá  dobrodružství.  Prvních  10  dílů 
uvádí Netflix.

VEDOUCÍ KATEDRY 

Americké komediální drama The Chair 
se skvostnou Sandrou Oh v hlavní roli. 
Ta  ztvárňuje  roli  první  ženy,  která  to 
dotáhla až na šéfku ústavu, i když není 
běloška.  Na  slavné  univerzitě  se  snaží 
splnit  závratně  vysoké  nároky  kladené 
na neúspěšnou katedru angličtiny. Su-
per  komediální  drama naladíte  od  září 
na Netflixu.  

PŘÍSNĚ TAJNÉ PROJEKTY 
UFO: ODTAJNĚNO

Máte  rádi  záhady  a  zmínky o UFO vás 
přitahují  jako  magnet?  Tak  to  budete 
milovat  tuhle  dokumentární  minisérii 
na Netflixu. Různá svědectví o údajných 
setkáních  s mimozemšťany byla dávno 
označena  za  nedůvěryhodná.  Spousta 
lidí si ale přesto myslí, že UFO existuje. 
Na  jakou  stranu  barikády  se  postavíte 
právě vy?  

VIRGIN RIVER 

Nepohrdli  byste  dávkou  romantiky? 
Tak to doporučujeme seriál Virgin Ri-
ver.  Příběh  zdravotní  sestry,  která  se 
po rozvodu odstěhovala z Los Angeles 
na kalifornský venkov, se dočkal další 
kapitoly,  tedy  série.  Nenechte  si  ujít 
tuhle nefalšovanou oddychovku plnou 
krásné přírody. Laďte Netflix. 

ZMIZET BEZE STOPY 

Nový seriál od tvůrců výtečné Faudy 
vás vtáhne do života šťastně ženaté-
ho muže, který se mu ale po záhad-
né smrti manželky v Tel Avivu obrátí 
vzhůru nohama. Nový napínavý seri-
álový thriller Hit & Run zhlédnete na 
Netflixu. 

CLICKBAIT 

Jak křehká  je hranice mezi  virtu-
álnem  a  realitou?  Tahle  novinka 
vás  přikove  k  obrazovce!  Čerstvý 
americko-australský  seriálový 
počin je zasazený do dnešní doby 
a  nabízí  osm  různých  pohledů 
a stop vedoucí k pachateli jednoho 
děsivého zločinu, ke kterému silně 
přispěly sociální sítě. Osm napína-
vých  hodinových  epizod  hledejte 
na Netflixu.
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očekávejte v prosinci

Vánoce 
v Betlémě 

Za tradicemi do Hlinska 
i na Veselý Kopec

Hej, mistře Rybo! 

Nevánoční životní příběh autora 
České mše vánoční

Hradec Kotěrův

Otec české moderny se narodil 
před 150 lety

Zima, zima, zima je!

Proč se těšit na nejkratší dny v roce

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



Great Lenghts
světová špička v prodlužování vlasů

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

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

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

ARROWS advisory group
komplexní právní služby

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

V HRADCI KRÁLOVÉ: Alin – moderní byt – Gočárova třída 1208/21 • ARROWS advisory group – Klicperova 1266/1 • Assenza Café & Tapas – 
Švehlova 443 • Ateliér salon dagmar popová  – Klicperova 263 • BISTRO u dvou přátel  – Soukenická 55, Pivovarské náměstí • Café & Bistro 
V Pekárně – Františka Halase 1887/12a • Casa del Prosecco – Velké náměstí 137/17 • Cukrárna Libuše – Ulrichovo nám. 762 • Estela estetické 
laserové centum – E. Beneše 1549 (budova Polikliniky III) • FiftyFifty kreativní agentura – Lesní 2080/6a • Filharmonie Hradec Králové – Eliščino 
nábřeží 5 • FitStyle – Šafaříkova 666 • Fly Zone Park OC Atrium – Dukelská tř. 1713/7 • Galerie moderního umění – Velké nám. 139 • Hradec si 
pomáhá & NF Aquapura & Redakce Q – Švehlova 512 • Kadeřnické studio Markéta Maňásková – Havlíčkova 401 • Kadeřnický salon Perfekt – 
Víta Nejedlého 1100 • Kadeřnictví Viktor Borčický – Tomkova 620/20 • Knihovna města Hradce Králové – Wonkova 1262/1a • Kosmetický salon 
Cosmeo – K. H. Máchy 749 • Květinové studio La Vital – Svitavská 1814/2 • Miele Center Vlášek – Mrštíkova 2140/11 • Muzeum východních 
Čech – kavárna  – Eliščino nábřeží 465 • Oční klinika Visus – E.Beneše 1549 (budova Polikliniky III) • OlfinCar  – Na Rybárně 1670 • Pivovar 
Beránek – Zámecká, Stěžery • Polstrin Design – Pražská tř. 685/15 • ProSpánek – Pilnáčkova 357 • Restaurace Aquarium – Rybova 1901/14 •  
Salon AfroDité – Šafaříkova 581/4 • Sion – Na Kotli 1201 • SŠ Sion High School – Hradecká 1151 • Starbucks – Brněnská 1825/23a (Futurum) • 
Stratos Auto BMW – Březhradská 195 • Technologické centrum – Piletická 486/19 – Letiště • TopStyl boutique – Masarykovo náměstí 391/13 • 
Vinárna Boromeum – Špitálská 183 • Vinotéka u Mazlíka – Rybova 1904/2 • 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 • Pekárna Optimista – Automatické mlýny • Boutique Paradis 
Fashion – Sladkovského 767 • Prosekárna – Třída Míru 420 • ProSpánek – S. K. Neumanna 2869 • Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek 
č.p. 2 • Zlatá husa – Třída Míru 60

NA DALŠÍCH MÍSTECH VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH: Infocentrum Revitalizace Kuks – Kuks 72 • Restaurace Baroque  – Kuks 57 • Baroque 
ve dvoře  – T. G. Masaryka 80, Dvůr Králové nad Labem • Baroque dvoreček  – Revoluční 79, Dvůr Králové nad Labem • Baroque u tří růží – Růžová 2, 
Broumov • Oční klinika Visus – Manželů Burdychových 325, Červený Kostelec; Pulická 99, Dobruška; Pod Branou 331, Kostelec nad Orlicí; Němcové 738, Náchod; 
Dobrušská 356, Opočno; 17. listopadu 291, Police nad Metují; Bratří Čapků 773, Úpice • CAFE 59 ® – Tyršovo nám. 299, Choceň • Café Orangerie – Pražská 1, 
Chlumec nad Cidlinou • GRAND hotel & restaurant - Klicperova 51, Chlumec nad Cidlinou • Národní památkový ústav Josefov – Okružní 418, Jaroměř, Josefov 
• Salon Visage – Jiřího Šlitra 1766, Rychnov nad Kněžnou • Spa resort Tree of Life – Lázeňská 531, Lázně Bělohrad • Studio Marilan – Blato 118, Mikulovice

Kde najdete 

Casa del Prosseco
Prosseco bar

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

Vinotéka u Mazlíka
kvalitní moravská a zahraniční vína

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

Jakub Misík
svatební, portrétní 

a reportážní fotograf

tel.: 604 780 622, www.jakubmisik.cz

Topstyl boutique
dámský a pánský boutique

Švehlova 321, Hradec Králové
www.topstyl.cz

Hradec si pomáhá
neziskový projekt na podporu lokálních podnikatelů

Švehlova 512, Hradec Králové
www.hradecsipomaha.cz

NAVITAS CZ
grafické studio

Piletická 523, Hradec Králové
www.navitascz.cz



Masarykovo náměstí a Švehlova 321

www.topstyl.cz

Těšíme se na vás v centru Hradce Králové

Sledujte nás
na Facebooku!

/topstylhradec



Law and tax

777 118 385
910 058 058

o�ce@arws.cz
www.arws.cz

Klicperova 1266/1, Hradec Králové


